KONYA KÜTÜPHANELERINDE BULUNAN
BAZI MÜHIM YAZMALAR
AHMED ATE~~
1950 yaz tatilinde, Konya'da, Yusuf A~a ve Müze kütüphanelerinde çal~~mak imkan~n~~buldum. Selim III.'ün validesinin kethüdas~~ Yusuf A~a tarafindan 1209 / 1794'de kurulmu~~olan (bk.
Ferid, Muhlis v.b., Konya ve rehberi, Istanbul, 1339, s. 49 v.d.) Yusuf
A ~ a K ütüphanes i, halen as~l Yusuf A~a'n~n vakfetti~i kitaplarla, civar kazalardan toplanm~~~ve bir de Sadreddin Konevi türbesinden nakledilmi~~kitaplardan te~ekkül etmi~tir. Yusuf A~a'n~n
kitaplar~~ umumiyetle yenidir ve Istanbul'da toplanm~~~intiba~m vermektedir. Kazalardan getirilenler ise, baz~~ eski nüshalar~~ ihtiva etmekle beraber, daha ziyade ~imdi ilim bak~m~ndan o kadar alaka
uyand~rmayan eserlerden terekküp etmektedir ve miktarlar~~ çok
azd~r. 30 sene kadar evvel say~lar~~256 olan (bk. Ferid, mzk. esr., s.
67 v.d.) Sadreddin Konevi taraf~ ndan türbesine vakfedilmi~~olup,
oradan getirilen kitaplar ise, esasen merak~m~~ celbetmi~ti. Eski
baz~~ kay~tlar güvenerek, burada Ibn el-cArabi 'nin eserleriyle kendi
eserlerinin, kendi elleri ile yaz~lm~~, tam koleksiyonlar~ n~~bulaca~~m~~
ümit ediyordum. Nitekim al-~drani (ölm. 973 / 1583), Ibn al-cArabPnin al-Futühcit al-Makklya adl~~ eserinin muhtasar~n~~ haz~rlarken,
baz~~yerlerinin tahrif edilmi~~olaca~~ndan ~üphe etmi~, sonra,
Konya'da Sadreddin Konevi türbesinde bulunan ve Ibn al-cArabi'nin
hatt~~ile olan nüsha üzerinden bir arkada~~n~n kopye etti~i nüshay~~
tetkik etmek suretiyle, ~üphelerini izâle etmi~~ve metinde bazan
kasden yap~lm~~~olan tahrifat~~düzeltebilmi~tir (bk. Kâtib Çelebi,
Ka~f al-7uniin, M. ~. Yaltkaya ve R. Bilge ne~ri, Istanbul, 1943, II,
stn. 1238 / 39). Maalesef, bu tarihi kay~tlara ra~men, ümitlerimin
bo~~oldu~unu hemen anlad~m'. Çünkü bu kitaplar, ~imdi fevkalade
Bu eserler muhtelif zamanlarda vakfedildikleri yerlerden ç~km~~~ve da~~lm~~~
bulunmaktad~r. Hepsinin üzerinde, bir kaç örne~i ileriki sahifelerdeki faksimilelerde görülen ve Sadreddin Konevi'nin kendi el yaz~s~~ ile yaz~lm~~~olan vak~f
kay~tlar~~ vard~r ve bunlar sayesinde onlar~~kolayca tefrik etmek kabildir. Burada
Belle~en C. XVI. 4

so

AHMED ATE~~

mahdut idi ve mühim bir k~sm~~da~~mk ka~~t ve formalar (kürrâseler)
hâlinde iken, boylarma bile dikkat edilmeden, darma-da~~n~k bir
halde, ciltlenmi~~eserlerden ibaret bulunuyordu. Böyle bir cilt içinde,
ço~u zaman, bir kitab~n son bir kaç yapra~~, bir di~erinin, tertibi
tamamiyle bozulmu~~bir halde, bir kaç formas~~ile beraber bulunuyor ve en sonunda dördüncü veya be~inci bir kitab~n ilk sahifelerine
tesadüf ediliyor. Bunlara ra~men bu kitaplar çok mühimdi. Çünkü,
evvela hepsi Sadreddin Konevrnin hayat~nda, yani bundan 5 as~r evvel,
hem de Sadreddin gibi büyük bir ~ahsiyet taraf~ndan toplanm~~t~. Binaenaleyh bu yazmalar, yaln~z tarihleri ve geldikleri yer bak~m~ndan,
pek mühim say~labilir. Bundan ba~ka, ilerideki sahifelerde görülece~i
gibi, da~~n~k yaprak ve formalardan terkip edilmi~~olan ciltler, bir
çok hususlarda, bir tak~m ilmi güçlükleri halletti~' i gibi, bâzan da
art~k hiç bir izi kalmad~~~~zannedilen eserlerin bakiyelerini ihtiva
ediyor. Burada, bunlar~n hepsini tavsif etmek yerinde olurdu; fakat
hususi bir sebep olmad~kça, hiç bir hadis veya fik~h kitab~~tavsif
edilmedi~i gibi, di~er eserlerden de ancak ilim için bir yenilik te~kil
edenler tavsif edildi.
Müze Kütüphanesi ise, esas itibariyle, Mevlevi dergâh~mn
kütüphanesidir. Mevlevili~e ait eserlerinin zenginli~i ve k~ymeti zaten
me~hurdur. Burada yalmz ~unu söylemek lâz~md~r ki, Mevlevili~e
ait ve Mevlana ile babas~~Sultan el-Ulemâ'mn ve o~lu Sultan Veled'in
eserleri, daha evvel H. Ritter tarafindan bir makalede tevsif edilmi~ti
(Philologik XL Maulana ~alaladdin Rami and sein Kreis, Der Islam, XXVI,
CEM 2, 1940, S. 116-158; cüz 3, 1942, S. 221-249). Burada, tabii olarak, o nüshalardan hiç biri yeniden bahis mevzuu edilmemi~tir.
Konya kütüphanelerinden seçilmi~~yazmalar listesine, ayn~~
senede, Bursa kütüphanelerinde görülen üç nüshamn tavsifi ilave
edildi. ~kisi Anadolu'da yaz~lm~~~farsça bir tak~m risaleleri ihtiva
ediyordu; üçüncüsü ise, Kad~~Burhâneddin'in ba~ka bir nüshas~ndan
bahsedildi~' i bizce mâlûm olmayan Iksir al-sdada adl~~eseriyle, yine
~unu hemem kaydedelim ki, çok ~ükür, bu eserlerden bir kaç~~yeniden resmi kütüphanelere girmi~~bulunmaktad~r. Görebildiklerim ~unlard~r:
~stanbul, Türk ve tslâm Esesrleri Müzesi, nr. 1844 — 1881. Muby al- Din
/bn al-`Arabi. Futühdt al-makkiya (Bu al-~a`rr~nPnin bahsetti~i nüsha olacakt~r);
Istanbul, Üniversite Kütüphanesi, Arapça yazma 79. Muby al-Din Ibn
al-<Arabi, al-Tadbircit
( I cildi. Sonunda müellifinin kendi el yaz~s~~ ile
"k~raat„ kayd~~vard~r).
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onun emriyle yap~ld~~~n~~ zannetti~im, kendi zaman~nda yaz~lm~~~
mecmuada bulunan Eflâtun'un Phddon'nun arapçadan farsçaya tercümesidir ki, bu eserin arapças~~bugün mevcud de~ildir.
Burada, adlar~~zikredilmi~~olan kütüphanelerden ancak benzerleri aras~nda çok eski denilebilecek yazmalar ile, ilim için yeni
bir tak~m ~nûtalar verece~i kanaatinde oldu~um nüshalardan bahsedildi. Mesela Yusuf A~a kütüphanesinde bulunan me~hur dilci
Abü `Ubayd Kas~m b. Salffin ( 154-2 2 3 77o-837)'in ~arib al-lu~dis
eserinin baz~~ tan~nm~~~nahiv âlimlerine okunmu~, h. 440 tarihli
nüshas~~veya böyle bir nüshan~n parçalar~~ tavsif edilmedi; zira bu
ese~~ in el-Ezher câmiinde h. ~~~tarihli bir nüshas~~ vard~r ( bk.
GAL, Suppl., I, 166, nr. ) .
Bahis mevzuu olan eserler, kolay bulunabilmeleri için, basit bir
tasnife tabi tutuldu ki, bu tasnifin esas~, fihrist k~sm~nda, cedvel
hâlinde görülebilir. Bunun hâricinde, her eser, âit oldu~u ilim ~ubesinde, müelliflerinin ölüm y~llar~na göre, s~raya konuldu. Gördü~üm
kütüphanelerde belki k~ ymetli türkçe eserler de vard~. Fakat sahamdan ayr~~olan bu eserlere de burada temas etmedim. Yaln~ z Ziya
Pa~a'ya ait olup onun taraf~ndan Yusuf A~a kütüphanesine konulan bir Nevâi DIvdn'~~ tavsif edilmi~tir.
Son olarak söylemek icap eder ki, bu makale, içinde ad~~geçen
eserler ve müellifleri hakk~ nda, tam ve mükemmel birer ara~t~rma
mahiyetinde telâkki edilmemelidir. Yap~lmak istenilen ~ey, henüz
tan~nmayan ve mühim olan bir tak~m yazma eserleri meydana koymaktan ve yazman~n mahiyet ve ehemmiyetini gösterecek kadar,
izahat vermekten ibârettir. As~l esasl~~tetkilder, bundan sonra ve
ümit ederim ki, ba~kalar~~tarafindan yap~lacakt~r.
I. ~IIR

Divffi~~

Ahu '1-1Jayr Hürün Al-Tanül,~ i

,31 X-3
J4-1 Y.I
kafiyeleri)
(Cilt II,
Tarih bak~m~ ndan mühim mâlûmat veren ve ba~ ka bir nüshas~~
mâlûm olmayan bu Divcin'~ n müellifi Abu '1-1Jayr I-Urf~ n al-Tanül31
hakk~ nda hiç bir bilgi bulamad~m. Div~in'~n ba~~nda bulunan
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~u kayda göre, Musul'da, Musul Atabelderi zaman~nda, vezir bulunuyordu:
Jg-~ I 43-di L..* J:abi°
~••
J3., 4...3)1 ,}0.,11± "I~•
Isr 4.01 't'') 4.5)•=i I t.k.t`31 (t) Lt."'
41.›./. 1.3,11 ,j,...J1J1!. L1,11
lr.
j~
.u.~~
Divcin, yukar~daki kay~ttan anla~~ld~~~~gibi, bizzat Hârün al-

yaz~s~ ndan onun taraftarlar~ndan biri olan ~afvf~n b. Abi
St~lim tarafindan istinsah edilmi~tir. ~iirler d kafiyesinden ~~kafiyesine kadar devam etti~i için, bu nüsha galiba as~l Di'vân'~n ancak
dörtte biri kadar bir k~sm~n~~ihtiva etmektedir. Her ~iirin ba~~nda
bir izah k~sm~~vard~r; burada o ~iirin ne zaman, ne münasebet
ile söylenmi~~veya yaz~lm~~~oldu~u izah edilmekte ve bu arada
devrin bir çok ricali hakk~ nda bilgi verilmektedir. Mesela ilk ~iirin
ba~~nda ~öyle bir ba~l~k vard~r :
...
j!.541
.0;4,1 j 3 eg~ A
jkin
443
ji)1
Zz.JI

Burada bahis mevzuu olan hâdise ve verilen bilgi, di~er en
mufassal kaynaklar~ n verdi~i mâlûmata uymakta ve onlar~~tamamlamaktad~r. Hakikaten Ibn al-AsIr'in sözüne göre (bk. al-Kcimil, n~r.
Tornberg, c. XI, s. 202 v.dd.), cömertli~i ile me~hür olan vezir
Abü Cdfar Muhammed b.`All al-I~fahânI, 558 senesinde hapsedilmi~~
ve, bir sene kadar hapiste kald~ktan sonra, orada ölmü~tür.
Her ~iirin ba~~ nda bulunan bu gibi kay~ tlar~~tesbit ve tatili' etmek, sonra tarih bak~m~ndan de~erlendirmek bize dü~mez; ancak,
misal olarak ve nüshan~n k~ymetini göstermek için, bir kaç ba~l~k
daha kaydedilecektir :
~8 b : e e •
125 b :

j 4311,3.1

44. <ILj.1 4,411
,r1.-11,31

L.L.
jy.1

• • [ o ] Y 4:L.4.1111 . . . .)1.11 J:V ..1;i1
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j
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Bu nüsha bir ba~ka bak~ mdan daha ehemmiyetlidir ki, o da
~udur : Burada ~iiler bazan men~ur, vakfiye veya ba~ka resmi bir
yaz~n~n müsveddelerinin arkas~ na yaz~lm~~t~r. Mesela varak ~~o,
70-80, 16o-176 böyledir. Bunlar da tetkik edilirse, tarih bak~m~ndan
oldukça ehemmiyetli kay~ t ve isimlere tesadüf edilece~i muhakkakt~r.
Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 4906 (Sadreddin vakfi).
Selçuki tarz~ nda, me~in bir cilt içinde, 259 varak, 24,1x 16,5
(18,3 x 1,5) cm. ebad~ nda; kal~n, beyaz~ms~, az saykall~~ka~~t, bâzan
resmi evrak müsvedeleri arkas~ na yaz~lm~~. 17 sat~rl~~kitabe yaz~s~na
benzeyen harekeli, güzel nesih. Söz ba~lar~~kal~n kalemle.
2
Divan

Muhyaddin 'bn al-(Arabi

Muhyaddin Abü Abd Allah Muhammed b. 'Ali b. Muhammed
1bn al-cArabi
560 / ~~165'de, Mursiye'de do~mu~, hadis ve
fik~ h tahsil ettikten sonra, Ibn Masarra (bk. ~sldm Ansiklopedisi, 1bn
Meserre maddesi) mektebinin te'siriyle, tasavvuf yoluna girmi~~ve
bütün Islam aleminin en büyük süfilerinden biri olmu~ tur. Ölümü
638 / 124.0 'da ~am'dad~r. Burada, kâfi derecede imkân oldu~u halde,
henüz esasl~~ bir surette tetkik edilmemi~~olan hayat~ndan, eserlerinden ve tesirlerinden daha fazla bahsetmek mümkün de~ildir
(bk. GAL, I, 441 v. d.; Supp/., I, 790 v.dd.).
1bn al-(Arabrnin Diviin'~n~n nüshalar~, az olmakla beraber,
bas~lm~~t~r (Kahire 127 , Bombay, tarihsiz ; bk. GAL, nr. 132).
A~a~~da tavsif edilen nüsha ise, gerek ka~~d~, gerekse yaz~s~~itibariyle,
VII. / XIII. asra ait oldu~u gibi, her kafiyeden ~iirlerin sonunda,
icab~nda doldurulmak üzere, bo~~varaklar konulmu~~olmas~na bak~l~rsa, !bn al-cArabPnin hayat~nda ve onun yak~nlar~ndan biri tarafindan istinsah edildi~i muhakkak say~labilir. Esasen 1bn al-cArabi'nin ad~~ geçtikçe, "rahimahu 'llüm" de~il, "raiiya '11W1u canhu"
denilmektedir ki, bu da nüshan~ n onun hayat~ nda ve yak~nlar~ndan biri tarafindan topland~~~n~~ gösterir.
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Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 5501 ve 5502 (Sadreddin vakf~).
Tamir görmü~~me~in cilder içinde, s~ras~~ile 235 ve 201 varak;
25,5 X 17 (19,3 X 11,7) cm. ebadmda; 24-26 sat~rb ma~rib neshi.
Söz ba~lan kal~n kalem ile, her kafiyenin sonunda bo~~varaklar vard~r. istinsah tarihi yoktur; nüsha bir mübyezzeye benziyor.
4_4
Jt~~
...
Ba~~( 55o ) ,JA
Uj oiU-1 jU~II
- • • Ua•
14i ,~.%).9
Bu cilt k kafiyesinde sona erer. 5502 nushas~, f kafiyesi ile ba~lar.
Varak 189 b'dej kafiyesi nihayet bulur. Varak 'go b'de muva~~ahat
k~sm~~gelir.
3
Al-2Adiya

Al-Ra'is 'Ali b. al-Rümi

J3)1 ,./.
'Ali b. al-Rümi adl~~birinin olup, her biri alfabenin bir harfi ile
ba~layan onar beyidik k~t'alar~ndan meydana gelmi~~bir eserdir; yani
ilk ~ o beyit elif harfi ile, onu takip eden ~ o beyit b harfi ile, daha
sonraki ~ o beyit t harfi ile ilh... ba~layan kelimele,rle ba~lamaktad~r.
Ancak bu nüshada, son k~t'a k harfi ile ba~lad~~~ndan, bu nüsha=
noksan oldu~u anla~~lmaktad~r.
Nüshan~ n tavsifi :
Yusuf A~a 4801 (Sadreddin vakfi).
S. 215-22o. Tavsifi için bk. burada ur. 6.
Ba~ :
-53-$
II. NESIR
(Edebi nesir, mektuplar, resmi yaz~lar).
4
(RasA'il)
(J,L))

`Abd al-Rahim b. 'Ali al-BaysAni
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diye me~hur olan Mucir al-Din (Abd al-Rahim
b. 'Ali 529 / ~~ 35'de Askalan'da do~mu~, M~s~ r'da yeti~mi~~ve Sal ~~
al-Din al-Ayyubi'ye (569-589 / '74-1193) vezirlik yapm~~t~r.
596 / ~ 200'da Kahire'de ölmü~tür (bk. GAL, Suppl., I, 549 not; Ibn
~azariit al-zahab f i alibdr man zahab, Kahire, 1350, IV, 324
v.dd.; M. ~erefeddin (Yaltkaya), Ibn el-Esir'ler ve me~âhir-i ulemâ,
Istanbul, 1322, s. 147 v.d.).
Ayn~~zamanda büyük bir edib olan bu zat~n mektuplar~, münferid veya toplu olarak, muhtelif yerlerde bulunmaktad~r (msl. Britsh
Museum, nr. 778-779; Paris, Bibliotheque Nationale, nr. 6024;
Musul, nr. 93 / 3 ilh...). Fakat bunlar~n bu nüsha ile ayn~~ olup olmad~~~~anla~~lmamaktad~r.
Nüshan ~ n tavsifi :
Yusuf A~a 4881 (Sadreddin vakf~).
Me~in bir cilt içinde 220 sahife; 22,3 x 12,3 (18,5x 9) cm. ebad~nda, 12 sat~rl~, biraz vâz~ h divani yaz~ ; fera~~kayd~~ yoktur; h.
VII. as~r.
Ba~~ :
14:11 J; 1.1,.YI

z~..7.1.11

(s. 35)

Baz~~ ba~l~klar :
(s. 167)
J-Ar.

jl,

,:~ 1x-J1 J Jf (s. 29)
(s. 140 `+4,4 \31 cU
(s. 179)
. . )ii ji

5
1“mi1 al-Ma f i ~inat al-vakMa
;W.,11

Barakat b. 'Ali b. Barakat

Li

Ba~ka bir nüshas~~bizce mâlürn olmayan bu eserin müellifi hakk~ nda da hiç bir bilgiye tesadüf edilmiyor. Ancak Kâtib Çelebi (bk.
Ka~f al-zunün, n~r. M. ~. Yaltkaya ve R. Bilge, II, Istanbul, 1943,
stn. 1379), müellifin Hanefi mezhebinden oldu~unu ve 605 / ~~208'de
öldü~ ünü söylemektedir. Eser, bir vekil (yani, a~a~~~yukar~~ ~imdiki
noter) için lâz~m olan resmi kay~ tlar~n nas~l tutulaca~~n~~ve resmi
kay~ t örneklerini ihtiva eder.
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Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 4989 (Sadreddin vakf~).
Tamir görmü~~me~in bir cilt içinde, 179 varak; 24,5 x 17 (18,2x
12) cm. ebad~nda, aç~k ve iri harfli nesih; 17 sat~rl~, söz ba~lar~~kal~n
kalem ile.
Istinsah kayd~~(varak 178 a'da) :
L„: • • •
..
,
~-~; :J:~~ ry. . . . ç.,Lil yl 41
Ba~ :
...

4

1;)13
41 r.041.:.1 4.1.;

...
1.,411 1Ul

;,,r21

IAI

Göze çarpan belli ba~h söz ba~lan: (varak ig a) siciller, (83 a)
~udit misalleri, (86 b) dava kay~tlar~, ( '07 a) vak~flar, (139 b) hastahane
vak~flar' suretleri, (141 b) kütüphane vakfi suretleri
6 a-b

Ul

al-~ihibiya
j:Lil

ZiyA' al-Din Ibn al-As~r

Nüshas~~ a~a~~da tavsif edilen Rastfil üzerinde müellifinin yaln~z
2iyi) al-Din lâkaph biri oldu~u kaydediliyor. Bir de Rasü'il kelimesinin yan~nda "al-~Ahibiya" s~fat~~bulunmaktad~r. Bunlardan müellifin vezir oldu~u neticesini ç~karmak her halde imkâns~z
Zaten s. 181 'deki
.k-:-;1 kayd~~da bu tahmini teyid etmektedir. Nihayet lâkab~n yan~na konulmu~~olan 4. 4111
("Tanr~~
gölgesini, hayat~m, uzats~n") duas~na ve Musul'lu Abu'l-MakArim b.
Man~ür adl~~bir zat~n yazm~~~oldu~una bak~hrsa, bu risâlelerinin
müellifinin me~hur müverrih Ibn al-Asir'in karde~i ZiyA) al-Din Na~r
AllAh Muhammed b. Muhammed b. cAbd al-Karlm al-Cazari
oldu~una hemen hükmetmek icabeder. Bu zat 558 / 1163'de Nür
al-Din Zangl'ye vezir olmu~, bir kaç defa Musul hâkimi tarafindan,
elçi olarak, Ba~dad'a gönderilmi~, 637 / 1239 senesinde, elçi olarak
bulundu~u Ba~dad'da ölmü~tür.
2iyA' al-Din ayn~~zamanda büyük bir edib idi. Al-Masal al-sr~'ir
adl~~eseri, daha hayat~ nda, pek büyük bir ~öhret kazanm~~~ve ~erh
edilmi~ti. A~a~~da tavsif edilen ve müteaddit küçük risâlelerini ihtiva
eden al-Rasd'il'inin ba~ka bir nüshas~~bizce mâlürn de~ildir (bk. GAL,
I, 297; Suppl.,I, 521; tbn al-c imAd, .,S'azarat al-zahab, Kahire, 1350, c.
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V, s.187 v.dd ; M. ~erafeddin (Yaltkaya), ibn el-Esirler, Istanbul, 1322,
S. 130 v.d.; Isldm Ansiklopedisi, Ibnü'l-Esir maddesi).
Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 4801 (Sadreddin vakf~).

Me~in bir cilt içinde, 244 sahife; 16,2 x 12,5 (12,3 x 7,2) cm.
ebad~nda, 11-14 sat~ r'', muntazam, biraz harekeli nesih. Söz ba~lar~~
bazan k~rm~z~~mürekkep ile.
Istinsah kayd~~yok. h. VII. as~ r (müellifi hayatta iken).
S. 1-173. Al-Ras~Vil
....
Ba~ :
...
r j&
1.1
1I
J
jfl4.411
.
.y~~
...
Son :
LaiI ,..}..`1—,11,:_rS. 174-244. Müteferrik risâleler.
Ba~ :
...

...
:~t..11.;211

...
j

U.e,

• • ‘}',11 j L ,U

,;,:„.‘" 1.. 4.2.-1

j r.) 1.1 Y) • • • <•-ij

7

K. Kifayat al-katib va
nihayat al-ragib

Camr~ l al-Din Abi" 'l-Fath Masaccl
b. Mavdad b. Sacid al-Karhini (?)

ztus",1:5-en,' I ,.
Ba~ka bir nushas~~bizce mâlüm olmayan bu eser, umümiyetle
lesmi mektuplar~ n nas~l yaz~laca~~n~~ izah ettikten sonra, baz~~ eski
ediblerin mektuplar~~ ile, müellifine nazaran, muas~ r olan mün~ilerin
baz~~mektuplar~n~~ ve bir tak~ m mektup nümünelerini ihtiva eder.
Eserin müellifi ile ya~ad~~~~zaman hakk~ nda ancak bir tak~m
faraziyeler serdedilebilir. Evvelâ mukaddemesinden anla~~ld~~~ na
göre, al-Amir al-Acall i~ fiz al-sugür Inanç Bilge Baygu Cubuga
Bek Aba Raf~~'Omar b. Marvan b. `Abd Allah Sayf Arnir al-mu'minin'in arzusu üzerine yaz~lm~~t~r. Bu ~ahs~ n kim oldu~u tesbit
edilemedi. Ancak mesela Artuklular tarafindan da kullan~lm~~~
olan inanç, bilge, baygu gibi unvanlanna bak~lacak olursa (kr~ l.
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M. Van Berchem ve J. Strygowski, Amida, Heidelberg, 1910, s. 76'daki
kitabe ve not 5; s. 92'deki kitabe ve not 5; M. Van Berchem ve H.
Edhem, Mat6riaux pour un Corpus Inscriptorum Arabicarum, 3. k~s~m, I,
Le Caire, 1910, S. 67 ve 68, not 2), onun Diyarbekir havalisinde ya~ad~~~~tahmin olunabilir. Eserin ait oldu~u devre gelince, bu
hususta ancak ~unlar söylenebilir: Mektuplar münasebetile bahis
mevzuu olan vak'alann en sonunculan, VII / XIII. asra aittir.
Mesela varak ~ 3oa'da al-Malik al-qdil'e yaz~lm~~~bir mektup vard~r
e
ki, ba~h~~~ ~udur : JL.31 y11.1 Jt.11
Bu zat ~üphesiz Eyyubiler devletindeki al-Malik al-(Adillerin biridir
ve onlardan hangisi olursa olsun, hepsi VI / XII. asrm sonunda,
VII / XIII., asr~n ilk yar~s~nda hüküm sürmü~lerdir. Varak 138b>de
Vezir Cahil al-Din Abu'l-Hasan 'Ali'nin Mucr~hid al-Din Kaymaz'a
yazd~~~~bir men~urun sureti vard~r. Burada bahis mevzuu olan ~alus
~üphesiz Mucihid al-Din Abr~~Mansf~r Kaymaz al-W~dim olmahd~r ki, 559 / 1164'de Erbil'de naib ül-memleke olmu~~ve buray~~pek
güzel idare etmi~ti. Daha sonralar~ , Musul ve ba~ka yerlerin de idaresini eline alm~~~bulunuyordu; 595 / ~~199'da Musul'da ölmü~tür
(bk. !bn Ijallikf~n, Vafayat al-dyan, Kahire, 1299, I, 539 v.d.). Erbil
ve Musul'da cami ve medreseleri vard~r.
Bütün bunlar gözönünde bulundurulursa, Kifayat al-katib'in
V~~~~XIII. as~rlarda Diyabak~r—Musul havalisinde yaz~lm~~~oldu~u
kuvvetli bir ihtimal olarak, ileri sürülebilir.
Nüshan ~ n tavsifi :
Yusuf A~a 4904 (Sadreddin vakfi).
Tamir görmü~~me~in bir cilt içinde, 21 ~~varak; 24,5/17 (18x
12,5) cm. ebad~nda; 21 sat~rh az noktah, ~ahsi nesih. Baz~~yerlerde
19-21 sanrh nesih, kalem ve ka~~t de~i~iyor, fakat hepsi aym elden
ç~km~~~gibi görünüyor. Arada belki atlamalar vard~r.

,

istinsah kayd~~yok. H. VII. as~r.
.
. . j31
Ba~~
j,z111u1.. . . .
•••
••
(b4)
.
.
1
4.511.c. 4L• • 1,!i! ~:f., •

J:••1
„:,3)
••49.

tfrl
(a4)
41-

jiv

• • .9 • • •
L.4' 41^
""•41*
.
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III. SARF, NAHIV VE LeGAT
8
K. al-Muzakkar va'l-mu'annas

Ab~i W~tim

y.I
Abü W~tim Sahi b. Mulammad
(ölm. 255/868)
Basra mektebine mensup en büyük Arap dilcilerinden biridir. Yazm~~~oldu~u pek çok eserden bugün K. al-MdammarIn (n~r. I. Goldziher, Leiden, 1899; Kahire, 1323) ile K. al-Aickid (n~r. A. Haffner,
Beyrut, 1912) bas~lm~~~bulunmaktad~r.
Onun yazd~~~~ K. al-Muzakkar ya '1-mdannas en eski müellifler
tarafindan zikredilmi~tir (bk. mesela Ibn al-Nadim, K. al-Fihrist,
n~r. G. Flügel, Leipzig, 1871, s. 58, str. 26). ~imdilik Kahire'de Ahmed Taymur Pa~a kütüphanesinde bir nüshas~~bulundu~u mâlüm
dur (bk. GAL, Suppl., I, 167 ve Macallat al-Macmd a1d~1m~ f1
III, 340). A~a~~da tavsif edilen nüsha ise, gerek istinsah tarihi (386/
996), gerek büyük bir dilci tarafindan istinsah edilmi~~olmas~~bak~m~ndan fevkalade k~ymetlidir.
Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 5080.

Harici evsaf için bk. burada nr. 11.
Istinsah ve mukabele -kayd~~ : • . . 4.41
(t) _
Ba~~ :

(L... y.1 J~l . . .
‘L-1

;
Jili

••

;~1..1111
. . . 4.11
. .

4."-•jI •• • ,:4;1:fi
9

(K. al-Ziyüda al-muntazda min
Kitsib Sibavayhi)

Ahu 11-(AbbAs al-Azdi
al-Mubarrad

.•)Y1,•411,1
Al-Mubarrad lakab~~ile tan~nm~~~olan Abu '1-`Abbas Muhammad
b. Yazid al-Azdi, Basra nahiv mektebine mensup büyük dil alimlerinden biridir. 2 ~ oR326'da Basra'da do~mu~, 285/898'de Ba~dad'da
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ölmü~tür. Onu ilmi faaliyetinin mahiyetini göstermek için, yaln~z
al-KcImil adl~~"edeb„ e dair eserin müellifi oldu~unu söylemek kafidir
(bk. GAL, I, ~ o8; Suppl., I, 168 v.d.).
A~a~~da tavsif edilen ve yegane nüsha olan eser, me~hur nahiv
alimi ve ilk sistematik arap nahvi olan al-Kitdb'~n müellifi Sibavayhi'nin (ölm. 18o / 796 veya 194 / 8°49) bu kitapta izahlanm noksan
b~rakt~~~~meseleleri, yine ayn~~kitab~n nokta-i nazar ile, izah etmek
için kaleme al~nm~~t~r. Al-Mubarrad'in Sibavayhi'nin al-Kitab'~~
üzerine tenldd ve tama~nlapc~~mahiyette 3 kitap yazd~~~~malümdur:

K. al-Radd '<da Sibavayhi, K. al-Ziyada al-Muntazda min Kitab Sibavayhi,
Kitab mând Kitab Sibavayhi (bk. Ibn al-Nadim, K. al-Fihrist, Kahire
1348, s. 88; Y4dit, Ir~dd al-arlb, Kahire, senesiz, c. XIX, s. 122;
al-Suyr4i, Bukyat al-vdat fi fabalcat al-lugaviyyin va '1-nul~at, Kahire,
1326, s. 116). Bunlardan ba~ka, al-Suyuti, al-Muzhir fi culüm al-lu~a
adl~~eserinde (c. II, s. 233) Sibavayhi'nin al-Kitab'~rn tenkid etmek
üzere yazd~~~~ Masa'il al-~alar~n~~ zikreder. Burada bahis mevzuu
olan eser, bizce, bunlar~n yaln~z ikincisi olabilir. Çünkü bu eserde
Sibavayhi'nin eseri red veya ~erh edilmiyor, yanl~~lar~~da gösteril~niyor; ancak "ba~ka yerlerde izahlan bulundu~u halde, as~l yerinde
iyice izah edilmemi~~olan" meseleler, yine Sibavayhi'nin nokta-i
nazar~na göre, izah edilmektedir.
Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 4914-2 (Sadreddin vakfi).
Bk. burada nr. 14. H. VII. asra'ait yazma.
Ba~~:
‘5":1$ LPiv

../

,7-17-31,.1 J3

4:1

cU..1 3

t!bz. .75;:11 1;1

e

k..r.

Ul

J‘h

1.4..3

10
K. Tafsir ~arib al-lÇur)r~n

Ibn Kutayba

J:—"`7 f
4-£:1
Abli Muhammed (Abd AIMIt b. Muslim !bn Kutayba (ölm.
2701 884 veya 276 / 888), Ba~dad mektebine mensup bir dilci ve
büyük bir müverrihtir (bk. isldm Ansiklopedisi, Ibn Kuteybe mad-
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desi; GAL2,I, 124 v.dd.; Supp/., I, 184 v.dd.). Bu eseri Kur'an'da
bulunan garib, yani nadir kelimelerin izah' için yaz~lm~~t~r.
Burada evvela dini bir mânada kullan~ lan kelimeler ile i~tikaklar~,
Allah'~n s~fatlar~~ilh... izah edildikten sonra, as~l Kur'an metnine geçiliyor ve nadir ve zor kelimeler izah ediliyor.
Bu eserin ~imdiye kadar bir tek yazmas~~ malümdu ki, o da
~am'da Umumi Kütüphanede, nr. i'de bulunan nüshad~r (bk.
Macallat al-Macmd al-elimi, c.XII, s. 703). Halen Konya'da bulunan
ve Karaman'dan buraya getirilmi~~olan nüsha gerek eskili~i ve
gerekse nedreti bak~m~ndan k~ ymetlidir.
Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a (Karaman) 52.

Y~pranm~~, tamir görmü~, üzerine hendesi ~ekiller bas~lm~~~eski
me~ in bir cilt içinde, 295 varak; 19,5 x 15,7 ( 15,4 x '1,8) cm. ebad~nda;
~~o sat~rl~, vaz~ h, harekeli, küfiye kaçar bir nesih; s, , r, ç, harflerinin
alt~ nda birer nokta, s harfinin alt~ nda üç nokta vard~ r. Söz ba~lar~~
ve bazan ~iirler turuncu ve k~rm~z~~mürekkeple. Son sahifeler tamir
görmü~, ba~ tan noksan.
Istinsa kayd~ :
-d • • • -k:
L.;;;
Ba~ :

4, rç:~.;
csi

(3a) • • • "L -j S-4
Le.)11

.•.

j 41i~~

11
K. it~tiy ~r Füsib

e)45:31

Ahu '1-1-.1asan <Abd AllahJ).
b. `Osn~g~n

1:5"
)71-1
Umumiyetle kabül edildi~ine göre, K. Fa~itt
büyük
nahiv âlimi Abu '1-<Abbas Ahmed b. Yayha Salab (ölm. 291 /904)
tarafindan yaz~lm~~ t~ r. Eski kaynaklar da bunu te'yid etmektedir.
(bk. mesela Ibn al-Nadim, mezkûr eser, s. 74, str. 27). J. Barth da
burada tevsif edilen nüshadaki metnin ayn~~olan bir metni, 1876'da
Salab'a isnad ederek, Leipzig 'de bast~rm~~t~r. ~u kadar var ki, bu
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K. Fa~~Ila al-kaldm meselesi bu kadar basit de~ildir. Evvela basmas~nda ve a~a~~da tavsif edilen ve umumi evsafina nazaran H. III.-IV.
asra ait oldu~u kat'iyede iddia edilebilecek olan nüsha ~öyle
4-4 . Buna nazaran bu
ba~lamaktad~r : (J40 cral
eser ~dlab 'in K. Fa~il~~al-kaldm'~~ olmay~p, ondan yap~lm~~~bir
seçmedir. Sonra, Yakr~t al-Hamavrnin Ibn al-Nadlm 'den ald~~~,
fakat ~imdi K. al-Filirirt 'de bulunmayan bir kayda göre (bk. ~r~dd
mezkûr ne~ir, II, 153), bu eser asl~nda al-Hasan b. Dav~ld
al-Rakkl tarafindan yaz~lm~~~olup, sonralar~~ ~dlab tarafindan kendine mal edinilmi~tir. Bu ifadenin k~ymeti ne olursa olsun, ~u muhakkakt~r ki, K. Fa~il~~al-kalcim 'in kime ait oldu~u meselesi çok eski zamanlardan beri mevcud idi. Ancak muahhar zamanlarda, belki
meseleyi halledecek imkanlar bulunmas~~yüzünden, bu meseleye o
kadar ehemmiyet verilmemi~tir. Burada tavsif edilen nüshatun ba~~nda
bulunan, fakat maalesef iyi okunam~yan ~u kay~t bu meseleyi halledebilecek gibi görünmektedir: [.I]
jc.]
cj!
'in riva.
,
Buna
nazaran
bu
eser
~aclab
4'•
yet etti~i kitaptan Abu '1-Hasan (Abd Allah adl~~birinin yapt~~~~
bir seçme veya ihtisardan ibarettir.
Nüshan~ n tavsifi :
Yusuf A~a 5008 (Sadreddin vakf~).
Me~in bir cilt içinde, 43 varak; ~~8,6 x 17,2 (15,2 x 14,5) cm.
eb'ad~nda; bazan kenarlara kadar yaz~lm~~; kal~n, saykals~z, kahverengi ka~~t, 13 sat~rh, iri, kûfiye benzer nesih; ba~tan ba~a harekeli,
söz ba~lar~~kal~n kalemle. Bir çok sahifeler eskiden tamir edilmi~.
Fera~~kayd~~yok. H. IV. as~r.
L 1..)401
.
t
Ba~~1;,#.1
4:1.11:1

12

Ibn Vallad
K. al--Mak~ûr va '1-Mamdûd
ij
y1:5"
Abu '1-`Abbas Ahmed b. Muhammed b. al-Valld Ibn Vallad
IV / X. asr~n ilk yar~s~nda ya~am~~~Arap dilcilerinden biridir. Memleketi olan M~s~r'~~ b~rak~p, tahsil için Ba~dad 'a gelmi~~ve orada alZaccac 'dan (bk. GAL II, !go; Supp/., I, 170) nahiv ö~renmisti.
Ölümü 332 / g43'dedir.

KONYA KÜTÜPHANELER~NDE BULUNAN YAZMALAR

63

Burada bahis konusu olan eseri, sonunda elif-i memdf~de (Ct ))
veya elif-i maksiire (cs 'd) bulunan arapça kelimeleri ve bunlar~n
tabi olduklar~~sarf kaidelerini göstermek üzere yaz~lm~~~olup, mâlüm
üç yazmas~na istinaden P. Brönnle taraf~ndan ne~redilmi~~(LondonLeiden, 1900), sonra Kahire 'de, al-Turaf al-adablya 'n~n 6. üz'ü olarak, 1908 'de, yeniden bas~lm~~t~r. ~u kadar var ki, a~a~~da tavsif edilen
nüsha, bir çok bak~mlardan, mevcut di~er yazmalardan üstündür
ve bu eserin yeni bir ilmi ne~ri yap~l~rsa, bunun esas al~nmas~~ ve
di~er nüshalar~n keenlemyekfin say~lmas~~ icabeder. Çünkü,
Kitab~ n müstensihi al-Hasan b. `All al-~akali, 394 / 1004' te
ölmü~~me~hur bir nahiv âlimidir (bk.
Bugyat
s.
225) ve 386 tarihinde istinsah ve mukabele edilmi~tir;
Nüshan~n sonunda (varak 95 b) bulunan ~u kay~t göstermektedir ki, h. 344'de zaman~n~n en büyük dilcilerinden biri say~lan
Abu 1-1.1usayn 'Ali b. Alpned al-Muhallabi 'ye (bk.
mezk.
eser, s. 328) okunmu~~bir nüshadan kopya edilmi~tir (varak 95 b) :
3. 1

,541.1 LfJ.

J's

Z`. 1^

L,i411

0411 ..~ f

)1 :~.;41 da-

Bu kay~ttan ~u neticeler de ç~kmaktad~ r :
~~. Bu eser, 303 / 9~ 5'te yaz~lm~~t~r;
2. al-Suyf4i, al-Muhallebi 'nin ölümünü 335 / 946 olarak göstermektedir (bk. Bugyat al-m~ceit, göst. yer); halbuki onun kendi sözü
ile, 304 / 916 'da do~du~u anla~~ld~~~~gibi, 344 I 955 'te, yani
al-Suriti 'nin gösterdi~i tarihten 9 sene sonra, bu eseri okutmu~tur.
O halde onun ölüm tarihi daha muahhar olmal~d~r.
Nüshan ~ n tavsifi :
Yusuf A~a 254.
Varak ~~ b 95b. Ebrü ka~~t kapl~, yar~~ me~in bir cilt içinde, 200
varak; 20, x 14,6 (16,5 x 2,5) cm. eb'ad~nda; 2-16 sat~rl~~ aç~k,
harekeli nesih. Yaz~~ve mürekkep biraz de~i~ iyorsa da, hepsi ayn~~
kalemden. Birinci varak~n yar~s~~ kopmu~~ve tamir edilmi~tir.
J1—)1
Istinsa kayd~~(95 a) :
Ba~ :

•••

33.,"
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K. al-Tanblh va 11-if~ah <amma
valFa`a il K. al-~ahAh

Abii Muhammed <Abd Allih
b. Barri

,.5:
clAi•11.,
Y.
•
Bu eser, Arap dilinin en eski le~gatlanndan biri olan Abel Na~r
b. Ijammid al-Cavharl (ölm. 393 /1(303 veya 398 veya
400 ; bk. GAL2, I, 134; Suppl., I, ~~9~ )'nin al-~ahdl~~adl~~me~he~r le~gat~n~n tenkid ve tashihidir. Müellifi Ab~l Muhammad <Abd Allah
b. Barri al-Mahdisi, 499 / 1105 'te do~mu~, 582 / ~~186 'da ölmü~tür.
Zaman~nda nahiv ve le~gat sahas~nda e~siz say~lan âli~nlerden biri
idi (bk. al-Suy~lg, flusn al-mul~dgara fi törl4 Mi~r ya '1-K~ghira, I, 307;
ayr~. m11., Bg~ yat
s. 287 ve kr~i. H. Derenbourg, L~s manuscrits arabes de l'Escurial, I, Paris, 1884, s. 404 ve Kaz/. al-lunf~n, II,
stn. 1072).
Bu eserin ~imdiye kadar 3 nüshas~~mâle~m idi; bu nüshalar da
eserin birer parças~n~~ihtiva etmektedir ve hiç birisi tam de~ildir.
~u kadar var ki, müellif eserini galiba hiç tamamlamam~~t~r. Çünkü
al-~afadi bile, v m if kelimesine geldi~ini ve bunun as~l eserin dörtte
biri oldu~unu söyler. Burada tavsif edilen nüsha son harfi ~~olan
kelimelerle ba~lay~p k harfine kadar gelir ve 4. cildin, son harfi k
olan kelimelerle nihayet bulaca~~n~~haber verir. Görülüyor ki, dilcilerin tercüme-i halini yazanlar bu cildi görmemi~lerdir. Bunun
ba~ka bir nüshas~~mevcut de~ildir.

C

Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a (Karaman) 124.
Siyah, me~in içinde bircilt 249 varak; 25,2 x 16,8 (19x ~~2,5) cm.
eb'ad~nda, 20--22 sat~rl~, harekeli, vaz~h nesih. Kenarlarda tashih ve
ilâveler vard~r. Söz ba~lar~~kal~n kalemle.
Istinsah kayd~~(H.VII. as~r): c.
4:-;d1
...;41 ...
3
1,11 j
(tarih yoktur) ... 4.8 J-13
Ba~ :
LLat-^-;•.;)L~..
j 41 <>") tS.AA-1
j-!.• •411
c4:1 i~~~
14
Al-Muharrar fl daVt>4 al-nahv va hakft>ihih
4rla..) p.11 js.) j ))I

Fahr al-Din al-Ril~d
(.0.)‘
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~ bn lja41.b Ray diye me~ hür olan Fahr al-Din Abü. <Abd A~Mh
Muhammed b. <Omar al-Râzi, 544 / 1149 veya 545 'de do~mu~,
ilk tahsilini me~hûr bir hadi) olan babas~ ndan gördükten sonra,
zaman~n~n tan~nm~~~âlimlerinden de ders alm~~t~r. ~yi bir hatib
ve kudretli bir münaka~ac~~idi. Daha hayat~nda akli ve ~er'i ilimlerde dünyan~n üstad~~ say~hrd~. 6o6 / 1209'da Herat 'ta ölmü~tür
(bk.GAL, I, 506 v.dd.; Supp/., I, 909 v.dd.).
Tefsir, tarih, f~ k~h, kelâm, felsefe, hey'et, t~b v.b. sahalar~nda
çok mühim eserler yazm~~~olan al-Râzi 'nin a~a~~da tavsif edilen
al-Mullarrar '~nm, bildi~imize göre, ba~ka hiçbir yazmas~~yoktur. Bunun
yegâne nüsha olmas~ndan ba~ka, sonunda da mühim bir kay~t vard~r.
Buna göre, bu nüsha Fat~r al-Din al-Râil 'nin müsveddelerinden
kopye edilmi~ tir ve bu müsvedde al-RâzI 'nin büyük o~lu 2iyâ) al-Din
Abü `Abd Allâh <Ali tarafindan Merv 'de müstensihe verilmi~tir. AlRâzi, buna göre, bu eserde, Merv 'li bir nahiv âlimi olan Abu '1-Fath.
Muhammad b. Sa`d b. Mubammad al-Dibâci 'nin al-Zamalj~arrnin
al-Mufa~~al '~na yazd~~~~büyük ~erhe istinad etmekte imi~, nahivcilerin ~st~lâhlar~~ yerine kelâmc~larm ~st~lâhlarm~~kullanmaktan ba~ka
bir ~ey yapmam~~ ; hattâ kendisi iyi bir nahiv tahsili görmemi~~oldu~u için, onlar~n fikirlerini iyi anlayamam~~~ve sözlerini bozmu~tur
(bk. a~a~~da nüshan~n tavsifi).
Yine bu izahattan anla~~l~ yor ki, bu eser menbalarda al-Râzi
'nin yazd~~~~söylenilen al-Mufa~~al ~erhi olmal~d~ r; çünkü, bahsedilen
kayda göre, büyük o~lu 2iyâ) al-Din, babas~n~n nahve ait ba~ka bir
eseri oldu~unu bilmemekte ve bu kitap bir al- Mufa~~al ~erhine istinad
etmektedir.
Nüshan ~ n tavsifi :
Yusuf A~a 4914 (Sadreddin vakf~).
Varak I b--12 a. Me~in kapl~~bir ciltte, 190 varak; 25 x 16,8 (17,2
)< 10,7) cm. eb'ad~nda; 19 sat~rl~~ nesih; söz ba~lar~~ kal~ n kalemle.
Fera~~kayd~~yok. H. VII. as~r.
Ba~~ : et;

.

JI4

• • • d.i.-411!

J.9 1 ;~'lL JJ:
Varak 120 b 'de ~u kay~t bulunmaktad~r:
: > L Jyt:11
„
,$) I

,31
1:1,4L1I

j.aIJ

L
B~lleten C. XVI, 5
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4.23

,J J *LA£yi 4;4.0 :Ir:

~.14; . : jJ~a

))1

44- .7.1?-r )4;

4ill

•-)kt:&I

a 121)

(..f.
••4 f
C_".• j
y:i~4A
4Jr..1 . . .
j j .S.0 (,)i
4.1;;)

• • Lf.4;:Ji l ...11‹, • • •

j:
j ;I

..

14:41; J1

Y.I
IJI.
NJ1

l5

.~~

• • • (.5.?..":31 ;Â'•-;r1:31 ‘3,11 ,3113 • • • ;311i 1-4-13
...
UH.i
iJ4;',1

iJI

IV. HADIS, FIKIH VE DI~ER DINI ESERLER

15
Abfi Zayd al-DabbasI

Takvim al.adilla fi
J"...)11,3 ~1.)11.g.,&"

J-31.'31
Abii
Zayd
`Ubayd
Allah b. <Omar
I-111ff ilminin mücidi say~lan
al-Dabbr~si, eski hanefi fakihlerinden olup, 430 / 1039'da ölmü~tür
(bk. GAL 2, I, 184; Suppl., I, 269 v.d.).
Usul-i fikha dair olan Talsam al-adilla 'sinin ~imdiye kadar iki
nüshas~~maltun idi. A~a~~da tavsif edilen nüsha üçüncü olup, ayn~~
zamanda, çok eskidir (H. 472'de istinsah edilmi~tir). Bundan ba~ka
ba~~tarafinda baz~~mühim kay~tlar~~da ihtiva eder. Bunlar~~yazan
~aks, Kivam al-ItlFanI diye tamnm~~~olan VIII. / XIV. asrm me~hür
hanefi fakihlerinden Abü 1.1anlfa AmIr Katib b. ArnIr 'Omar (ölm.
758 / 1357; bk. GAL2, II, 95; Suppl., II, 87 v.d.)'dir.

Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a (Karaman) 110.
Me~in, tamir, görmü~~bir cilt içinde, eski bir terkime göre, 196
varak, ~imdi ba~tan bir varak noksan; 22 X 17,6 (17,5x 13,2) cm.
eb'ad~nda; 22 sat~rh, kilfiye benzer bir nesih. Kenarda mukabele
kay~tlar~~ve tashihler vard~r.
ci)
Istinsah kayd~ : t Y Y Z:—
;.1.11) „}...1.111)
197a'da ~u kay~t bulunmaktad~r :
ji : j1:7Y1 J.1)1:11
-L.) y.1 fl;VI
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K. Nihyat al-muctahid
va knyat al-mukta~id

Abu'l-Valid Muhammed
b. Ahmed ~bn Ru~d

J:S
Avrupa 'da, orta ça~larda, "averroisme„ denilen me~hür felsefi
cereyamn kurucusu olup, ~spanya müslümanlar~~ aras~nda yeti~en
Muen büyük ve en k~ymetli fikir adam~~ say~lan Abu
hammed b. Ahmed ~ bn Ru~d (Averros) al-I:lafid (520-595/1126
—1198), büyük bir tabip ve filozof oldu~u gibi, ayn~~derecede
mühim bir fakih ve hilâf âlimi idi (bk. GAL, I, 461 v.dd.: Suppt.,
I, 833 v.dd.; L. Gauthier, Ibn Rachd (Averrs), Paris, 1948).
mâlikiA~a~~da tavsif edilen iki ciltlik K. Nihciyat al-muctahid
fik~hma göre, tam bir f~ k~h kitab~d~ r ve Bidciyat al-muctahid ve nihdyat al-mulda~id ad~~ alt~ nda Fas (1327), Kahire (1329) ve Istanbul
(1333) 'da bir kaç defa bas~lm~~~ ve nikâha dâir olan bahsi A.
Lairnche taraf~ndan frans~zcay tercüme edilmi~tir (Averro6, La Bidaya, Du marriage et de sa dissolution, Alger, 1926).
Burada tavsif edilen nüshan~ n bir çok meziyetleri vard~ r. Evvela
üzerindeki ~u kay~ttan anla~~ld~~~~gibi (nr. 5422, varak ~~a), bizzat ondan
L.,14-:£‘111
icâze olm~~~olan bir ~ahsa aittir: J
;Ne
L
çl2
C:11•1
.2; 4
I '3>J
J.1
klll
,5) Lc;
Sonra, yine ayn~~ sahifede bulunan bir kayda göre de, me~hür
s~lfi ~ bn al-<Arabi taraf~ ndan okunup, rivâyet edilmi~~; ondan da
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o~lu Sa`d al-Din Muhammad (do~umu Malatya 'da 618 / 122 ~ 'de,
ölm. ~am 'da 656 / 1258 'dedir ) tarafindan rivâyet edilmi~tir:
j~711.1 j11.11
...
•

••

( ba~ka yaz~~ ile) • • •

J

Nihayet kitab~n mülkiyeti !bn al-(Arabi 'den o~lu Sa`d al-Din 'e
geçmi~~ve babas~~630 senesinde bunu eli ile kitab~n üzerine yazm~~t~r
(No.5423, varak ~~a :
U", ,11,1-1 jikh J.,,J1j)
.4t

2.11, JSH U.
L~b (v) —
L.4= 2.11:k,.

j

dJI, ‘4..)1

Sa`d al-Din, 641 senesinde, ~bn al-<Arabi 'nin ölümünden üç
sene sonra, kitab~~ ~adr al-Din al-lönavi 'ye hediye etmi~, o da bunu
eli ile ayn~~sahifeye ~öylece kaydetmi~tir :
...
...
„1,1.
k.
jt•

. . .

.

;i,411

Bu sahife, bu k~ymetli ellerin yaz~lar~ndan ba~ka, metin için
mühim olan ~u kayd~~ da ihtiva eder :
L.5.11

.121.-:4 41£ Ji

Q ...* 3

JI
,jk< 44

j.)kla.-111
(Y) —

`il .))4,11...La

.1

l÷..^3
: J JLa

Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 5422 ve 5423 (Sadreddin vakf~).
Tamir görmü~~ me~in ciltler içinde, s~ras~~ ile 196 ve 186 varak;
28,6x 20,2 (2I,6X 14) cm. eb'ad~nda, 23 sat~rl~, aç~k, hemen tamamiyle harekeli, okunakl~~ magrib neshi. Söz ba~lar~~ kal~n kalemle.
Baz~~ sahifelerde tamirler vard~r.
Ba~~

~ kinci cilt K. al-cihdd 'dan ba~lar.
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17
Mut~ta~ar

al-~argya

!bn1-Jarrâ~~

!bn ljarrat diye tan~nm~~~olan Endülüs muhaddislerinden Abi."
Muhammed <Abd
b. <Abd al-Rahmân b. <Abd Allâh alAzdi al-i~bili, 581
185'de ölmü~tür (bk. GAL, I, 371; Suppl., I,
634). ~eriat ahkârrundan bahis olan bu eseri, kendi hayat~nda
istinsah edilmi~~oldu~undan veya semâ> kayd~~ ihtiva etti~i için oldu~u kadar, sonunda bulunan ve bir sureti a~a~~ya ç~ kar~lm~~~olan
vak~f kayd~~ için de buraya kaydedilmi~tir.
Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 5487 (Sadreddin vakf~).
Da~~mk yaprak ve kurâselerden meydana gelmi~~bir cilt içinde,
s. 1-18.
...
k13)
Semâ kayd~~: cSjiLn
3S.
..
Vak~f kayd~~ :
.

Y.1
I

"N N, •

..

...
‘3.11 3 . . .

tr. 1! jc.

18
K. al-Maviü't miii al-aV~dis
al-marfü<iit

Ibn al-Cavzi
L5)."41 t:Y. 1

Zaman~nda bilinen ilimlerin hemen her sahas~nda bir çok eserler
yazm~~~ ve tarihçiler aras~nda bilhassa al-Muntagam adl~~ tarihi
ile me~hur olan !bn al-Cavzi, ibn al-Asir 'e göre (al-Kamil, XII,
~~12), 510i ~~~16 'da Ba~dad 'da do~mu~~ve 597 / zoo 'de ölmü~tür.
K al-Maviü<t~t'~, baz~~ talebelerinin recas~~üzerine, uydurma hadislerle
onlar~~sahili hadislerden ay~ran hususlar' göstermek üzere yaz~lm~~t~r
ve pek çok yazmas~~oldu~u gibi, '287'de Lâhur 'da, I2I3'te Luknov 'da
1317'de Kahire 'de bas~lm~~t~r (bk. GAL, I, 499 v.dd.; Supp/., I, 9 ~ 4).
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Burada tavsif edilen nüsha ise, o~lu <Ali b. <Abd al-Rahman
tarafindan h. 604-6o5 senesinde, müellifin yazmas~ndan istinsah etti~i
nüshad~r.
Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 4681, 4682, 4683 (Sadreddin vakf~).
Me~in ciltler içinde, s~ra ile, 492, 482, 446 sahife; 20 x 15,2
(15,5 x 10,5) cm. eb'ad~nda; 17 sat~rl~~nesih. Söz ba~lar~~ kal~n kalemle
veya surh.
Istinsah kayd~~(nr. 4681) :
b~k,
) )~ i y.

(Nr. 4682) :
• • • J..' J l ~:.r• W ‘.j1:-C" -7;1f • • •

(Nr. 4683) : e•-• • • • t.l}
1...,;
(a-j
‘jyr4 ,1

....

(i.1(;*

"!1-.. 1.4 j.)il

kke-*

Ba~~: 4.11J-1 . . .
1 c.2.-1
. . .aj1l

L~~

c..}11x1 . . .

L;a».1.

L.>
••••••

J1,?- . . .
1.1 . . .

19
Cami al-usal fi afiadis al-Rasid

Macd al-Din Ihn

Me~hûr üç Ibn al-A~k karde~lerin biri olan Macd al-Din alMubarak b. al-Asir, 544 / 1149'da do~mu~, 6o6 ~~2 ~ o'da ölmü~~
olup, zaman~n~ n en büyük hadis âlimi idi. Hadiste bulunan nadir
kelimelerin izah~~ için yaz~lm~~~olan al-Nihtga fi ~arib al-l~adls ya '1iiscir (Kahire, 1308, 1312) 'in müellifi oldu~unu söylemek, onun bu
sahadaki de~erini gösterme~e kâfidir.
Onun Cürnic al-u~ül 'u büyük bir hadis mecmuas~~olup, Imam
Mrilik' in al-Muvaga"1, al Buhar', Muslim ve al-Tirmizi 'nin al-Ct~mi`
adl~~hadis mecmualar~, Abi!" Davr~d 'un ve al-Nasa'i 'nin al-Sunan 'lar~~
bir araya toplanmak ve bunlara daha bir çok "sahili, hadislar ilave
edilmek suretiyle meydana getirilmi~tir. Bu k~ymetli eserin bir çok
nüshalar~~ve bu arada müellifinin yaz~s~~ ile bir nüshas~~mevcuttur
(Feyzullah, nr. 229). Bir çok kaynaklar, bu eserin ne kadar k~ymetli
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oldu~unu göstermek üzere, onun bizzat ~adr al-Din al-Iönavi taraf~ndan okutuldu~unu, hattâ lutb al-Din al-~irâzi 'nin de bu eseri
ondan okudu~unu söylerler (bk. M. ~erefeddin [ Yaltkaya j, ~hn el
Esirler, s. 7 v.dd.; GAL, I, 357 v.dd.; Supp/., I, 607 v.dd.; Kaj al-.gunün,
mzk. ne~r. , I, stn. 535 v.dd.).
I~te a~a~~ da ilk ve son ciltleri tavsif edilen nüsha, 593 / 1197'de,
yani müellifinin hayat~ nda, istinsah edilmi~~olup, ~adr al-Din alR.önavi taraf~ndan okutulmu~~olan nüshad~ r. Buna dâir her cildin
sonunda, do~ruluklar~~ ~adr al-Din taraf~ ndan tasdik edilen birer
semâ' kayd~~bulunmaktad~ r. Bunlardan sonuncusunun bir sureti
aynen a~a~~ya ç~kar~lm~~t~ r ki, burada Anadolu 'nun fikri tarihinde
rol oynam~~~bir çok ~ ahsiyetin ismine tesadüf olunmaktad~r (nr.
5058, varak 304 a) :
-•
y

J j12.3.

J.,11 . . .

,:y..yn

. . .

. . .

„..r.J1j t1.11

J1-11,3.1

• • ~..çj.)
Li

L;_"4•1:31 j

J Lf

jf.J i ) • • •

J.

...

L

j) 11 .9
• • • J....•11,

J:4

•••

Li,11 3
••

5.,= • • .

1.1jLl JiI I,...

.y.I1I 241.I

jt_t11

-1 P

.

jt..411,)----

J. jc.

3k

Ji.11

••

ll

-l.3•1 :J:J j

j j.11,
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A (AA

tkcil,~1.3
. 4J-1) ;o:V..3 4:.~.g...3
Alt~nda ~adr al-Din 'in yaz~s~~ile:
411,11
.5l5.1
~i~~
. Z:113 1...1.44.3 b..L Lk&
Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 5045 - 5058 (Sadreddin vakf~).
I ve XII. ciltier Me~in, tamir görmü~~cilderde, s~ra ile, 225 ve
304 varak; 25,5x 17,5 cm. eb'ad~nda; ~~ sat~rh, az harekeli nesih,
nr. 5058 daha fazla dairevi. Söz ba~lar~~kal~n kalemle, ha~iyelerde
tashihler ve matlaplar 'vard~r.
Istinsah kayd~~(Nr. 5058) :
Jl
tS
%A
•• • ,3x
J= • • •
Bunun yan~nda:
.41 (3 kil

,s31)1 s Ç
,}•

1.. 4!tail

20
iksir al-sdAdr~t fi asriir
..-..A.)1-11 )1,1 j

Kad~~Burhaneddin Ahmed

Sivas Sultan~~ Kad~~Burhan al-Din Ahmed b. ~ams al-Din
Muhammed, 745 /t 344 'te, Kayseri 'de do~mu~ ; Halep ve M~s~r 'da
tahsilden sonra, tekrar memleketine dönerek, Kayseri 'de kad~hk
yapm~~t~r. 783 /1381 'de istiklalini ilan edip, Ertene o~ullar~~ülkesine
hakim olmu~, pek çok maceralarla dolu hayat~ , Kara Osman ile
yapt~~~~bir muharebede, maktul dü~mesi ile, sona ermi~ tir (8o1 / 1398;
bk. Ibn klacar al-cAskalanI, al-Durar al-kümina, Haydarabad, 1348,
I, 344; Ta~köprü-zade, al-~al~dik al-m~mdnlye, Kahire, 1299, I, 83
ve Halil Edhem, Düvel-i Isldmye, Istanbul, 1927, s. 387 v.d.; AstarabadI, Bazm u razm, n~r. Kilisli Rifat, M. Fuad mukaddemesi ile,
Istanbul, 1928; M. Fuad (Köprülü), Anadolu'da Türk dil ve edebiyat~mn
tekd~nülüne toplu bir bak~~, Yeni Türk Mecmuas~, say~~ 4, ~stanbul, 1933,
s. 291 v.d.) .
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Türk edebiyat~nda bilhasa tuyu~~denilen dörtlülderi ve Dimin'~~
ile tan~nm~~~olan Kad~~Burhan al-Din 'in arapça eserleri oldu~u mahl~n
ise de, GAL 'da hiç biri mezkûr de~ildir. Bundan ba~ka yaln~z M.
[ Fuad Köprülü] Tarell~~
'inin Rag~b Pa~ a kütüphanesinde bulunan ve müellifin hayat~nda yaz~lm~~~olan nüshas~ndan (nr. 381)
bahsetmi~ti (Bazm u razm, mukaddime, S. 9, not ~~). A~a~~da nüshas~~
tavsif edilen iksir al-sdarldt fi asreir al-cibaddt, isminden de anla~~laca~~~
veçhile, ibadetlerden ve onlar~n mahiyet ve iyiliklerinden bahseden
küçük bir eserdir. Al-~akdile ve Kik!. al,gunC~n 'da (göst. yer.), onun
sarftan bâhis bir iksir
'si zikredilir. Galiba bu eserlerin müellifleri bu hususta aldanm~~~bulunuyorlar. Çünkü tavsif edilen nüshan~n mevsukiyetinden hiçbir suretle ~ üphe edilemez. Zira kitab~n
üzerinde, müellif ismi kaydedilirken, ~öyle denilmektedir:
‹.13.3
("Efendimiz. Burhan al-Davla... Sultan Ahmed' in —devletinin bayraklar~~dâima muzaffer olsun!-- yazd~~~~eserlerden"). Bundan ayn~~
zamanda, bu eserin Kad~~Burhaneddin 'in hayat~nda ve onun yan~ nda
bulunan biri taraf~ ndan istinsah edilmi~~oldu~u da anla~~ lmaktad~r.
Nüshan ~ n tavsifi :
Bursa, Hüseyin Çelebi 504.
Ebrû ka~~t kapl~, yar~~me~in bir ciltte, 89 varak; 17 x 12,7 cin.
eb'ad~nda; kal~n, az saykall~~ka~~ t. Bu eser burada varak ~~b-64 a'ya
kadar olan k~sm~~ i~gal etmektedir. 17 sat~rl~, ta'lika benzeyen bir
nesih. Söz ba~lar~~kal~ n kalemle, fera~~kayd~~ yok. H. IX. asnn ba~~.
Ba~: • • • ,~ -;I1: 4..1U 4.111 ~~•'"•! 1.1 • • • +UY .j1
21
K. Siyüsat al-din ya 'l-dunyü
Ly.,AII

Sa`d al-Din al-Asarg~~

Bir tek nüshas~~Tunus 'da Zaytuna Kütüphanesinde bulunan bu
eser (bk. GAL, Suppl., I, 1017, nr. 37, zaman~~tesbit edilemiyen kitaplar aras~ nda), Aksarayl~~bir müellif tarafindan yaz~ld~~~~için,
bilhassa dikkate de~er. Hakk~ nda mâlûmat bulamad~~~m ve her
halde IX./ XV. as~rdan evvel ya~am~~~olan müellif, eserini Amir
Sayf al-Din adl~~ biri için yazd~~~n~~ anlatt~ktan sonra, as~l mevzua
geçiyor.
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Kitap, isminden anla~~ld~~~~üzere, umf~ mi bir siyaset ve ahlak
kitab~d~r. Hepsi 6o bâb olup, ilk bablar~nda, imâmet ve hilafetten, imâmetin ~artlar~ndan, "1-11I '1-amr"e itaat icap etti~inden,
cihad~n fezâilinden, emirlikten, v.s. bahseder. Ancak müellif bütün
bu meselelerde zaman~n~n icaplann~~nazar-~~itibara alarak fikir yürütmekten ziyade, onlara hadis kitaplar~ndan cevap bulma~a çal~~maktad~r. Bununla beraber kültür tarihi bak~m~ndan ehemmiyetli
olan baz~~meselelere de temas etmi~tir. Nitekim varak 21 b'de ‘7.1!
zA.±1.)1 ("Bayrak ve sancaklar ve renklerinin
çe~itli olmas~~bab~") diye bir bahis vard~r. En sonunda (varak 187 a)
ttlaiV ;.;1?-1 kl?-•-•J r31 ,j ("ikta~n icar meselesi üzerinde söz") bahsi
vard~r ki, içtimai tarih için, oldukça dikkate ~ayand~r.
Nüshan ~ n tavsifi :
Ak~ehir, Genel Kitaphk 228.
EbrC~~ ka~~t kapl~, yar~~me~in bir cilt içinde, 197 varak; 27 x 18
(2o,5 x 14) cm. eb'ad~nda; 26--28 sat~rh, kal~n kalemle, M~s~r yaz~s~na
benzer bir nesih. Söz ba~lar~~surh. Ba~ta iki varakta fihrist vard~r.
~.)<3
=1)I,0
Istinsah kayd~~ :
. . . .

Ba~~: Z•IPL. ziljt . . . .;L:: j. 4 j4
.
<1b) • ..
j Ji• • • • 3.1 ,,- 1 L1L
• • zfili
j~~
JT1 . .
zr•

...

4.1
ju• 4~~

j. J4 j -Lf•-• • • • -‘:•JI ,h)

‘*;,--)1 j. Ls)Q-I (?) h—zP (sJ11

•• •

Jl

VI. TASAVVUF
22
Muhammad b. `Abd Allah
A~<ar va 11-MavalFif va '1al-Niffarl
mul34ablit
[ >L:J]
-‘1"
4131Me~na
nispetle
al-Niffarl
diye
~rak 'da bulunan Niffar kasabas~
hur olan Muhammed b. <Abd Allah (a~a~~ya bk.), IV / X. as~rda
ya~am~~~münzevi bir s~lfidir. Hayat~m seyahatlarla geçirdi~i söylenir.
Ka~f alit~nan 'da (mzk. n~r., II, stn. 1891), onun Mavak~f adl~~eserinden bahsedildikten sonra, 354 / 965 'de öldü~ü söyleniyor. Halbuki
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eserinin baz~~ parçalar~nda 366 / 977 tarihi zikredildi~ine göre (bk.
burada ~~ nümaral~~nushan~n tavsifi), onun bu tarihten sonra öldü~ü
muhakkakt~r. Al-Niffari 'nin, ~imdiye kadar, yaln~z münzevl hayat~n~n Allah'~n en yüksek tecellileri ile dolu ilhamlann~~kaydetmi~~
oldu~u al-Mavülsif ya '1-mul~fifabat adl~~eseri mâlûmdu. Gotha 'da
bulunan h. 581 'de kopye edilmi~~nüsha (nr. 88o, bk. W. Pertsch,
Die arabischen Handschnften der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha, II,
Gotha, 1880, s. ~~6°, istinsah tarihi burada yoktur) ile di~er mâlüm
yazmalanna istinad edilerek, A. J. Arberry tarafindan, gayet güzel
bir ~ekilde ne~ir, ingilizceyi tercüme ve izah edilmi~tir: The
Mau~dqif and Mukh4abdt of Multammad ibn < Abdi' 1-jabbûr al-Niffari ,
London, 1935 (GMNS, IX).
Onun ad~, yukar~da zikredilen eserlerde görüldü~ü gibi, dâima
Muhammed b. (Abd al-Cabbar al-Niffari ~eklinde gösterilmi~tir.
Halbuki a~a~~da tavsif edilecek olan Bursa Ulu Cami nüshas~n~n
üzerindeki ~u kay~ttan aç~kça anla~~laca~~~üzere, ad~~Muhammad b.
<Abd Allah al-Nilfari 'dir ve eserini Muhammed b. <Abd al-Cabbar
h. al-Hasan al-Ba~rI toplam~~t~r (Ulu Cami, 1319, varak ~ b) :
7.4.11

r~.v~~

("~ mam,
I
st~fi, mütekellim ~eyh Muhammed b. <Abd al-Cabbür b. al-Hasan alBa~rl, Tanr~~kendisine, zahid, seyyah Muhammed b. <Abd Allah ile sohbete eri~tirmek lütfunda bulundu~u zaman dedi...."). Bu metinde
bir noksanl~k oldu~u bizce muhakkakt~r. Yoksa al-Ba~rrnin al-Niffa~rden bahsetmesine, sonra bu eserin s~rf al-Niffarrye isnad edilmesine imkân olmazd~. Bunlar kabül edildikten sonra, al-Niffarl
hakk~nda zaten çok az olan iltibash malümat bir dereceye kadar kendili~inden halledilmi~~olacakt~r. Mesela baz~lar~, onun nisbesini al-Ba~rl
~eklinde göstermektedir ki, bunun yukankine benzer bir ibâreden
galat oldu~u muhakkakt~r. Sonra, bu eserin al-Nifrarrnin o~lunun
veya k~z~n~n o~lu tarafindan topland~~~~hakk~ndaki rivâyet de (alTilamsanI tarafindan, bk. A. J. Arberry, mezkûr eser, s. ~~) do~ru de~ildir. Çünkü böyle olsayd~, al-Ba~ri yukar~ki ibârede onunla olan bu
akrabal~~~n~~ zikrederdi. Halbuki o ibârede, bulu~malar~mn Tanr~~
lütfi ile oldu~unu söylenmekte oldu~undan, aralar~nda ba~ka bir
alaka olmad~~~n~~zaten beyan edilmi~~bulunmaktad~r.
Da~~n~k sahneler halinde muhtelif ciltlere da~~lm~~~olan Konya
yazmas~, bu hali ile, mevcut yazmalardan daha fazla olan metni
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ve al-Niffari 'nin ~imdiye kadar hiç mâlüm olmayan ~iirlerini ihtiva
etmektedir. Bundan ba~ka isma`il b. Savdekin tarafindan istinsah
edilmi~tir ki (bk. a~a~~da, nüshan~n tavsifi), bu zat ibn al-Arab!'nin dostu idi ve ltbn akArabrnin onun bir sualine cevap olmak
üzere yazd~~~~risâle (bk. burada nr. 30) ile kendisinin h. 638 y~l~nda
istinsah etti~i ve müellifi 'bn al-cArabi'ye okudu~u K. al-Asfiir (bk.
burada, nr. 35) biraz ileride tavsif edilecektir. Nihayet her parçan~n
sonunda bulunan ve eserin nas~l toplan~p meydana geldi~ini gösteren kay~tlar vard~r. Bunlar da, nedense A. J. Arberry tarafindan
bas~lmam~~~oldu~undan, buraya ç~kar~lacakt~r.
Nüshan ~ n tavsifi:
Muhtelif ciltlere da~~lm~~~olan yazma, ~ 6x 12,6 (11,5 x 9) cm.
eb'ad~ndad~r; 15 sat~rl~~Anadolu Selçuki neshi tarz~nda dairevi bir
nesih. Noktalar ekseriya noksand~r.
1. Yusuf A~a 5486 (Sadreddin vakfi).
Da~~mk sahifeler aras~nda 2 . parça. Son iki varak~~ bo~~olan io
varak. Üzerinde eski bir kürrase (forma) say~s~~ ile :t4- (yedinci)
yaz~lm~~t~r. Buna göre, ba~tan 6o varak noksand~r. Bu parça ~iirlerle
ba~l~yor. ~lk ~iirin ilk beyti ~udur (noktalar~~tarafim~zdan tamamlanm~~t~r) :
*.,j1 .11.0

J1 31? j•k1.1.1

Jti 4.-3) 4.01„...~; J11,

Varak 4 a'da
Varak 4 b'de :

j.,?•;•3 j1 4.

j. ku kul

ji:31

...
•.

411;_;.!1

:

j£. ,',1< ~.i Lij..;•1

c‘j

(i14A-.) Jle:11
>k

j,. ).31111

...

.J-

)t-:4
II

<111 L.
.1a.;•

Varak 5a :

„0.1.-J1 j L.

J • • • L2.1.1

,j-I

4..‘}'1 >U LL

I

j•£.
Varak 8a : • • .~.S.A1 •14-;4. -L",

..>?-

• • "• >-'1"4

4111.1
• • • 14:.

a

*-1..
Ciaall
j
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2. Yusuf A~a 4887 (Sadreddin vakfi).

Hepsi 28 varak tutmakta olan bir parça. Varak ~~ a'da :
• • t..s,,A1 ,:7-1-1 ,.r.

4•.r^-i••

-h.

14•1;;

.031 • • • •)41 ••‘: LY jJi
~~

Ba~~: • • • ya
Varak 17 a'da: ;‘,..L-1;)

Bundan sonra baz~~~iir ve parçalar gelir. Varak 22b 'de:
j4
j
;-1
Lij..•11
,^3
Varak 23a'da : ••• .:),C11,:~ fr-1.4. J43,.:0.91 • • • <A
• • • kk•—!
Varak 24 b'de:
jo:1=1 J-40.
• • • <12.;••
V.3 t
(Kf~fe eyaletinde, F~rat 'a aç~lm~~~bir kanal~n
ad~~olan bu Nil için bk. A. J. Arberry, mzk. esr., s. 4).
Varak 26 a'da :
• • • uJ>
5‘‘- 1 ••-1 g*.
Biraz ilerde ayn~~ eserin 8 varak kadar tutan bir parças~~ daha
var.
Burada ~imdiye kadar hiç bahsedilmemi~~olan 2 Bursa nüshas~n~n da tavsifini vermek yerinde olacakt~r :
~ . Bursa, Ulu Cami 1319.
Yeni, me~in bir cilt içinde, 67 varak; 19,8x 15 (16x ~~ 4) cm.
eb'ad~nda; 21 sat~r'', sa~a mail, sola çekik nestalik. istinsah kayd~~
yerlerinde gösterilmi~tir. Söz ba~lar~~ kal~n kalemle.
I. ~~ b — 44 a. Mavdlqf
Ba~~:
Jt1
k
~~ AA
L1 I _Lel.»
4,1, 411
> Lç
. .
.:_;1
jl
j i:4 )i j".01
•
444 Z;.—;

Son:

j~~ —o)]
2. Varak 4.4 b-45 a. Ba-b zikr al-ljaveifir va al~kcim~ ha.

Ba~~

• • • •-•11d1,--1•;"

Son: ,S}M
0'1" 4:-.

1+::^! >1."4-1 • • •

i)4L'7'•

,~.

..)-;

— .15‘.

42:4.
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3. Varak 45 a-63 b. Zikr al-~nulielfabdt.
Ba~~
„s"..d.1
c.„A 413,11
41) j

'r 0 t

j

I ;S

. • . • .L.X.

)

Varak 54 b 'de : oy
istinsah kayd~~ :

J12)

j

‘S‘ ) -44-%
jt_r: j,;:r

•

J

.

••

jl 4:--) • • • r.r 1
4. Varak 63 b-67 b. Bdb al-UavdOr va alikdmihd.
Ba~~
(,)1(
,L1).1
La, •11—$.
a:ic. kul
y o yJi JU (1 )1.4:o. 4.11 ‘,.;)
,s_01:31 ~ll1.14G
zr•

.>1)-1 • • • )1:4-1-•

.6f 6LJI .6.61j1

-d- J3 1.-.1-1 3 ./1•1,L .7.1!

(~lk k~s~mlar~~varak 44 b 'de geçenin ayn~).
Jo.
Son ve istinsah kayd~~:
1:1:11
Li . . ,s}:11

••

41-k?. ,*.f.

• • • 'A f.

.6f

.31,6;

jt. • • • k‘c"-• J

J

...

(.)L.11

2. Bursa, ulu Cami 132o.
~ar1.6 al-May(14f li-`4fif al-Din al-Tilamsdni. Yeni, me~in bir cilt
içinde, ~ 8o varak; 22,5 x 16,7 (16,2 x 12,5) cm. eb'ad~nda; 19 sat~rh,
aç~k ve güzel bir nesih, söz ba~lar~~surh.
~stinsah kayd~~ :
L.-4k ...
. < J.

J-L.11 ,çI

.11

(yeni bir kalem ile tarih 890 yap~lm~~t~r).
Ba~ :
)JI ,031

• • • 65)-4•••
JJI

cr:-1 ••:•,) • • • ,:,11-11
)14.1.~ro. .6f- j~,}11

Ja
4';
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23
K. Luma fi '1-ta~avvurtan bir parça
jJJS

Abi.' Nasr al-Sarrâc
-.31

Tâ'üs al-fukarâ' (fakirlerin tavusu) lâkab~~ ile me~hür olan Ab~l
Na~r Abd Allâh b. (AlI b. Muhammed b. Yahyâ al-Sarrâc aslen
Tus ~ehrindendi ve zaman~ n~n tan~ nm~~~süfilerinden biri idi. 378 / 988
y~l~~recebinde, Tus 'ta ölmü~tür ( bk. GAL., suppi., I, 358; Lâmi'i,
Tercüme-i Nefahdt el-üns, Istanbul, 1289, S. 324). Onun yazm~~~oldu~u
K. al-Lumd fi'l-ta~avvuf, R. A. Nicholson taraf~nan bas~lm~~t~ r (Leyden - London, 1914 ; GA~S, XXII). A~a~~da tavsif edilen nüsha
bunun bir k~sm~d~ r. Fakat içerisinde bunun Abi] Na~r al-Sarrâc'a
âit oldu~unu gösteren herhangi bir kay~t yoktur. Sonunda bulunan
616 / 1120 tarihli bir sema' kayd~nda ise, me~hür muhaddis ve
al-Haravi
st~fi Ahu 'l-Vakt (Abd al-Avval b. cilsâ b. ~ucayb
(458-553 lio66-1159, bk. Ibn Hallikn, Vafaydt al-dycin, Kahire,
1299, I, 85 ; Ibn al-cimâd, ~azarcit al-zahab, IV, 166) 'den
nakledilmektedir.
Nüsha varak 2 b 'de, bilgilerin mâhiyetini izah ile ba~lar (=basma,
S. 377 v. dd.):
•

r~,A

„51

...
•

_~,,) 1/431

4:11

)

Li 3

b (3 b)

Varak 6 a 'da ~alaröt ~~-~fiya (=basma, s. 410 v.
• 121G.
• • _ -11 3 • .

6b)

• • ,..$)1?:).9.»

( 13 b)

_„L~~~ )

(

j
:‘,1,111_1.1. (24 b)

(9 a)

j (15 a)
iJ
(20 a)
‘.3 j.)~
j1;1,3 121,
j(:) (29 a)

Varak 33'de Suhravardi 'nin hatt~~ ile olan bir yaz~~geliyor. Bunun
hemen alt~ nda Abii Sacid b. al-cArabi 'nin K. al- Vacd 'inden iktibaslar (=basma, S. 310 v.dd.).
y 1 4.11
LLS r
Ba~~ J3 2).>:)1
Ç, L.
j5-S~~

So
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Varak 63 a'da me~hûr ~eyh ~ihâb al-Din al-Suhravardi 'nin
(539-632, ~~145 / 1235; bk. GAL, I, 440 v.d.) kendi yaz~s~~ ile bir
talebesine tavsiyeleri ve umumi surette verdi~i icâzesi : . • •
...
L:T
Jtk: . . . ;-1.4.11 _41 311
L4 L; 41J1._!.
il t.".)~~
...
c•-•

,ji,11 <AY

;

• • -)1-4: ,)L~~~
Varak 68 b 'den sonra yine Galcwit k~sm~~ devam ediyor, sonra
stifilerin birbirlerine yazd~klar~~mektuplar (75 a) (=basma, S. 232
v. dd.), ölüm halinde söyledikleri (=basma, S. 209 v. dd.)
En sonunda ~u semâ' kayd~~ vard~r :
431
,5„.&1_x)1 ,31i.C:
-13-1
JI

cH

L..r.

LUI

-1k>.
2

1y

J.1

J2611.1

f Ji

,12.11 _~.:1 •
v4.1
yl
„..7.4J1y. 1

,s1..u.:11 414,0.
,3

j.ç~: y.1

2°11' Y1 ,..,•>..411
_,t1-•""
J-.L- y.1
j4.91 -12-1
.y1 j....11i.:11

...

Bu ~ah~s hakk~ nda malümat bulamad~m. Ancak babas~~`Abd Allah b.
Ahmad b. Bakran al-2arir al-Mukri zaman~n~n iyi k~raat alimlerinden biri idi
ve 575(1179) 'de, Mekke'de hac esnas~nda, ölmü~tür. Bk. Ibn al-Cazari, ~~iyat al-nimiya, n~r. Bergstraesser, Kahire, 1933, (Bibliotheca Islamica, VIII, I), 405.
2 CAvdrif al-macürif 'in Yeni Cami ( nr. II 186 ) nüshas~ndaki sema' kayd~~
suretine göre, bu ~ah~s, bu eseri bizzat müellifi al-Suhrayardi'den okumu~tur,
bk. H. Ritter, Philologica IX, Der Islam, XXV, 1939, S. 40.
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Nüshan ~ n tavsifi :
Yusuf A~a 4862 (Sadreddin vakf~).
Selçuk tarz~nda, basma tezyinatl~, tamir görmü~~me~in bir cilt
içinde, 91 varak; 24,3 x 16,6 cm. eb'ad~nda; yaz~~eb'ad~~muhtelif.
~ahsi, harekeli, iri harfli bir nesih. Aç~k kahverengi, kahn ka~~t.
13-17 sat~rl~. Söz ba~lar~~ kal~n kalemle, sonlarda ayn~~ yaz~~biraz
daha muntazam, 23-24 sat~rl~. Ba~tan noksan.
..
L
r,LJI
Ba~ :
~stinsah kayd~~yok. 617 h. tarihli sema' kayd~~yukar~ya ç~kar~lm~~t~r.
24
Fail (Faiâ'il) ~ahadat al-tavbid
va va~f tavbid

~ bn al-cArabi
"11 L!. I

Muby al-Din ~bn al-cArabi (560-638 / 165-1240; bk. burada
nr. 2)'nin, bildi~ime göre, ba~ka bir yazmas~~olmayan bir eseridir.
Bu eser ve bunu takip edecek olan 7 risâlenin hepsi ~bn al-cArabl 'nin
Malatya 'daki ikameti esnas~nda yaz~lm~~t~r. Nüshalar orada istindah
edilmi~~ve, as~llan ile mukabele edilerek, düzeltilmi~~oldu~undan,
mevsukiyetlerinden ve do~ruluklar~ndan ~üphe edilemez.
Nüshan ~ n tavsifi :
Yusuf A~a 4868/1 (Sadreddin vakfi).
Me~in bir cilt içinde, 208 sahife; 16,3 x 14,4 cm. eb'ad~nda;
hepsi ayn~~kalemden ç~km~~~olan Ma~rip neshi, belki de ona benzetilmi~~bir yaz~. Az harekeli.
~~ S. 2-45. 16,3 x 12,5 cm. yaz~~eb'ad~nda; 9 sat~rl~, iri harfli,
söz ba~lar~~ kal~n kalemle. Malatya 'da, 9 Rebiülevvel 6o2'de istinsah
edilmi~.
Ba~~: • . y«, 41I'V ‘I kul ,i1,;')
(bk. burada nr.34)'den 4. bâb.
S. 46-47 K. al-Tanazzulöt
13611elen C. XVI, 6
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K. al-Bâ)
.UI ,tzr

25
/bn al-cArabI

Ibn al-(ArabI 'nin nüshas~~çok nadir olan risâlelerinden biridir
(kr~l. GAL, I, 445; SuppL, I, 797, nr. 75).
Nüshan ~ n tavsif :
Yusuf A~a 4868/2 (Sadreddin vakfi).
S. 47--63. 17-18 sat~rh, Magrip neshi; 20 X 12 cm. yaz~~eb'ad~.
Cs -J co,;:,
4~1
Ba~~
26
K. ~utba fl kayflyat tartlb al-cilam va ~aklih
P.•11 •r4f7 4iSJ

Ibn al-cArabI

Bu risMe, nüshatun sonunda bulunan bir kayda göre, Ibn al'Arab' 'nin al-V~zsd'il fi 'l-acviba Can 'uyan al-mascri/ adl~~eserinin mukaddemesi olmal~d~r. Ancak ~unu da kaydedelim ki, bu eser GAL,
SuppL, I, 797'de gösterilen (nr. 67), Cavdb su'd1 ~smdll b. Savdekin 'in
aym oldu~u söylenikn ve 1376 / 1948'de Haydarâbâd 'da bas~lm~~~
olan Vasieil al-masd'il'den ayr~~bir eserdir. Bu son eser, bu mecmuada,
7. (burada nr. 30) risâle olarak mevcuttur.
Nüshan ~ n tavsifi :
Yusuf A~a 4868 / 3 (Sadreddin vakfi).
S. 64-79. 17 sat~rl~~Magrib neshi; 18,8x 12,3 cm. yaz~~eb'ad~.
•••
tr c~.-21
d J-I ...
Ba~~:
„~ 4 zr. at.::.)11.4.1.):
IL
...
d
4I-13
...
Son :
4.P.1*-11

.7c•

27
K. Hayat al-abdil
JI..4„:V I

Ibn al-tArabI

Ibn al-cArabUnin bas~lm~~~olan (Haydarâbâd, 1948; kr~l. GAL,
nr. 29) risâlelerinden biridir.
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Nüshan ~ n tavsifi :
Yusuf A~a 4868 / 4 (Sadreddin vakfi).
S. 74-83. Evsafi bundan evvelki gibi.
Sonunda :
Istinsah kayd~~ :
"

4.":•-••

28
K. Tc al-tarâcim fi i~ârât al-cilm
va latâcif al-fahm
()„,~ 1
j

!bn al-cArabI

Baz~~tasavvufi tâbir ve ~st~lahlar~n izah~~ için yaz~lm~~~olan bu
eser, 1367 /1948 'de, Rasdil ibn al-( Arabi adl~~mecmuada, ne~redilmi~tir (kr~l. GAL, I, 445; Supp/., I, 797, nr. 68).
Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 4868 / 5 (Sadreddin vakf~).
S. 85-145. Evvelki ile ayn~~evsafta.
Istinsah kayd~~ :
Kenarda : 4-U
j;11, ç il J
Ba~~ :

L.:1,....112 1).1.1 ...

ki)

29
K. al-~avâhid
>:JI

Ibn al-cArabI

Ibn al-cArabrnin ntishas~~çok nadir olan eserlerinden biridir.
Kr~l. GAL, nr. 31.
Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 4868 /6 ( Sadreddin vakf~~) .
S. 147-185. Evveliti ile ayn~~evsaf. Sonunda:
314. J."' .7*-;="". ‘.-ASI-L° • • • 4*--4
Ba~~
L..r*
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30
Cavr~b su'rd

b. Savdekin

~bn al-cArabi

J.,31 L:1.1
~bn al-cArabl 'nin Rascril'i aras~nda bas~lm~~~olan küçük bir
eserdir. Kr~l. GAL, nr. 67.
Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 4868 / 7 ( Sadreddin vakf~ ).
S. 174-176. Evvelki ile aym evsaf.
Ba~~:
14:11 „0:;...fl JI,.7)11)
• dii:),j 1?:* Cfj. 4irbi

JL

31
K. al-Calrda va huva kalimat Allah

Ibn al-Arab!
L./.1

'bn al-cArabUnin tasavvuri alcidelerini anlatan küçük, fakat
mühim eserlerinden biri olup, Rasd'il'i içinde bas~lm~~t~r. Kr~l. GAL,
nr. 59.
Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 4868/8 ( Sadreddin valcfi ) .
S. 177-190. 18 sat~rh aym yaz~~ve evsaf.
Ba~~: 4,1t.
j )1:3
... La- al
;34.1
Ferag :
jw~
j<3
Kenarda : c..4k

4; L.

.r

8

ri» L.

32
K. Samâniyat va salr~sin va huva
K. al-Azal
J.311

Ibn al-cArabi

Allah kelimesinin manasm~n ve Allah hakk~nda kullan~lan
aza/ tabirinden umfimiyetle anla~~lan mana ile tasavv~di manas~~
hakk~nda yaz~lm~~~bir risâledir ve Rascril içinde bas~lm~~t~r. Kr~l.
GAL, nr. 45.
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Nüshan ~ n tavsifi :
Yusuf A~a 4868 /9 (Sadreddin vakfi).
S. 193-207. Evvelkilerle ayn~~evsa£
Ba~~ :
~stinsah kayd~~ : d1
k;.--;
.L.

85

.••
*

33

K. Câmic al-va~ yü

Ibn al-cArabl.

~bn al-`ArabI 'nin vasâyas~n~~ihtiva eden bu eserin, yaln~z Ayasofya 'da bir nüshas~~bilinmektedir (nr. 2147-2152, kr~ l. GAL, Suppl.,
I, 8o~ , nr. 170). Burada tavsif edilen nüsha, bizzat müellifin 636 /
1238'de yazd~~~~ 2. nüshadan istinsah edilmi~tir. Kitab~ n üzerindeki
bir kayda göre, ilk nüshay~~annesi Füima bint Yünus b. Yf~suf Amir
al-liaramayn olan büyük o~lu Muhammed 'e vermi~tir.
Nüshan ~ n tavsifi:
Konya, Müze 1466.
Tamir görmü~~bir ciltte, 154 varak. 17,5x 12,5 (12 x 8,5) cm.
eb'ad~nda; 19 sat~rl~, muntazam nesih; söz ba~lar~~surh.
~stinsah kayd~~: ••• Jytin
)5
j
ey.
7411 -x~~
- Lf

j..

«• • •

14.1

Ls
yt

I ta y.

1+7:0, 1.414
Jy.1

:

. .

çjl

1:—C) 1

12.:4

L

}U-1 „Nail ,3
4.1 ,s;.,11
414;6,

Ba~~ :

Z.S.;

,i311

... 4.

34
Al-TanazzuMt al-May~illya
)1 I

'bn al-` Arab'

86
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Burada bir nüshas~~tavsif edilen al-Tanazzuldt
fi l~arakcit al-aflük, bir çok yazmalar~~ile mallimdur
yahut
(bk. GAL, I, 446, nr. ~~o4). Ancak bu nüsha, üzerindeki semai kayd~ndan da anla~~laca~~~vechile, ~adr al-Din al-Banavi tarafindan,
628 / 1230 'da, ~am 'da, !bn al-cArabI 'nin evinde, iki defa okunup,
tashih edilmi~~bir nüshad~r ve Ibn al-cArabI de, yazd~~~~bir cümle
ile, bu ifadeyi teyid etmektedir.
Nüshan ~ n tavsifi :
Yusuf A~a 4861 (Sadreddin vakfi).
Me~in bir cilt içinde, ~~17 varak; 23,5 x 15,8 (18 x 11,5) cm.
eb'ad~nda; 15 sat~rli dairevi, Anadolu neshi, söz ba~lar~~kal~n kalemle.
Varak ~~a'da sema' kayd~~(noktalar tarafim~zdan tamamlanm~~t~r) :
J.1
41 JI
„0.-14;•11,5c-U-1 jt1.11 J.,11
3t;
‘,1 44 C. j~~
il J;:~.
rx 4;3 4 4 >
("Muhammed b. ~shak b. Muhammed —~adr al-Din al-Br~navl—
bu kitab~n hepsini, müellifi efendimiz ve imam~rruz Aba `Abd
Ibn al-(ArabUnin önünde okuyarak duydu. Bu 2 Rebiülahir 628
(7 ~ubat 1231) gününde, ~am ~ehrinde, ~eyh'in —Tanr~~ondan
raz~~olsun!— kona~~nda idi ve Per~enbe günü idi).
Hemen alt~nda :
("Onun benden okudu~u do~rudur. Müellifi Ibn al-(Arabl,
ayn~~tarihte, kendi el yaz~s~~ile yazd~"). En sonunda (Varak ~o8 b):
— &:& kil
z~..11..
("~eyh 'in —Tanr~~ondan raz~~olsun!— önünde, Muhammed b.
~shak '~n okumas~~ile, sonuna kadar, bir ikinci defa, mukabele edildi
ve duyuldu. — (?) ~eyhin yaz~s~~iledir").
Bu eserin 4. bab~mn 6o2 tarihli bir yazmas~~için bk. burada
nr. 24.
35
B. al-Asfax
~bn al-cArabi
Tasavvufl küçük bir risale olup ("GAL, Suppl., I, 800, nr. 152 'de
zikredikn ve 1367 / 1948 'de Haydarabad 'da bas~lm~~~olan al-Isfür
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an natcl'ic al-asicir 'dar~~ ayr~~ bir eserdir), a~a~~da tavsif edilen nüsha,
638 h. y~l~nda, Safer ay~ nda, yani 'bn al-'Arabi 'nin ölümünden
(26 Rebiülahir 638) iki ay evvel, onun önünde okunmu~~bir nüshad~ r.
Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 4859 (Sadreddin vakf~ ).
Tâmir görmü~, me~in bir cilt içinde, 132 varak; 24 x 17 (birinci
k~s~ mda muhtelif, sonra 18,5 x 12) cm. eb'ad~ nda.
I. varak 4 b-38 b. K. al-Asfdr. 17 sat~ rl~~ Ma~rip yaz~s~.
En sonunda kenarda (38 b) :

~~

‘;',

•••

Ba~~

Li1?)

• • JJ-iJ t JJ • • •

3 J-Li~~

36
Kalam al-cAbadila

tim akArabl.

(Abd Allah isimli kimselerin dini ve tasavvufi mahiyetteki sözleri ile hayatlar~ndan baz~~f~kralar~~ve bu arada kendi hayat~~ hakk~nda
da kay~tlar~~ihtiva eden küçük bir eserdir (bk. GAL, Suppl., I, 799,
nr. 128). Burada bahsedilen nüsha, bizzat kendisine okunmu~~ve
~sma`il b. Savdekin adl~~dostu tarafindan yaz~lm~~t~r ki, ibn al'Arab' 'nin bu zat~ n bir suâline cevaben yazd~~~~bir risâle yukar~da
tavsif edilmi~ti. Bk. burada nr. 30.
Nüshan ~ n tavsifi :
Yusuf A~a 4859/2.
Varak 39 a — 132 b. Ma~rip yaz~s~ , 19
ba~ka bir yaz~~ile.
Varak 99 a 'da: .)L41-c.
U"' • • •
Fera~~kayd~~(ikinci k~sm~n) :
vt

-

I

.)

20 sat~ r. Son k~s~mlar~~
Ç•f • • •

.

. . . JSJ
."•••

(Varak 80 b) :
37
K. al-Nafat~at

~adr al-Din al-Kanavi

,./
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Anadolu 'da Selçuklular devrinde yeti~mi~~en büyük yerli TOL"
olan ~adr al-Din Muhammed b. Ishak al-Könavl (607-672 / 1210 —
1263; bk. GAL5, 1, 385; Suppl., I, 807 v.d.) hakk~nda burada fazla bir
~ey söyleme~e lüzum yoktur. Onun al-Nafal~dt adl~~eseri de, hemen
her kütüphanede bulunan bir çok yazmas~~ile malilmdur. A~a~~da
tavsif edilecek nüsha ise, bizzat kendisi için yaz~lm~~~olup, onun tarafindan tashih ve ilâveleri ihtiva etmektedir. Mesela varak 7 b'de,
kendi el yaz~s~~ile, 24•) UnA 4:20.0 ("okuyarak tashih ettim"), 8 b 'de
~L ("buraya geldim"), 15 b'de ;1.1 t1=-•
co ilh... gibi kay~t ve,
baz~~fas~llann sonunda, bazan tam bir sahifeyi dolduran ilaveler görülüyor. Al-Nafal~de~n her itibarla en mükemmel nüshas~~bu nüshad~r.
Nüshan ~ n tavsifi :
Yusuf A~a 5468 (Sadreddin vakfi).
Me~in bir cilt içinde, ~~ g varak; 25 x 18,8 (19,4 x 11,5) cm.
eb'ad~nda; 19 sat~rh, aç~k ve güzel bir Anadolu neshi. Söz ba~lar~~
kal~n kalemle, bir iki yerde k~rm~z~~veya mavi. Müellifin kendi yaz~s~~
ile tashih ve ilaveler ihtiva eder.
Ba~ : . . . t4JÇ cst.11.13
.>1.1,))11,
4lö
J 1...
• • J.)

‘11

L:r•

r,~"

38
K. Miftah ~ayb al-camr va '1•vuefid
tkl

~adr al-Din al4anavI

Yukar~da ad~~geçen ~adr al-Din al-Könavrnin, pek çok yazmas~~
bulunan ve ~imdiye kadar, Muhammed b. Ijamza al-Fanarl (ölm.
834 / 1431), Muhammed b. Kutb al-Din
(ölm. 855 / 1451),
`Abd Allah al-Kiri/ni, Rahimi-i Bursavi, Atpazarh gibi, en mühim
Osmanl~~Minderi tarafindan ~erh edilmi~~ve 1323'te ta~basmas~~ile
bas~lm~~~olan bir eseridir. Burada tavsif edilen nüsha, onun ölüm
y~l~nda ve henüz hayatta bulundu~u s~rada, istinsah edilmi~tir.
Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 4864 (Sadreddin vakfi).
Tamir görmü~, me~in bir cilt içinde, ~~8 ~~sahife; 21,3x 17,8
(12,8x 11,5) cm. eb'ad~nda; 13 sat~rl~, muntazam nesih. Mukabele
kay~tlar~~var, söz ba~lar~~yald~z.
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Istinsa kayd~~ :

<j '42'1 L:v. ,--;~•••Y. • • •
:e-••••

'W."..!• • "'

S. ~~ 'de:
Ba~~

j'• • • •
•••

j • • •

...
3
• .Lti . . .
.ji 1L3 j. . .
1•1-•

•••
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JL1.1,3.1
• • • 4--•-!

VI. MÜSBET ILIMLER VE MUHTELIF
39
K. Ka~f al-rumüz va i~ffi•at al-hukarml'
ila 1-hacar (?) al-a zam

Ibn Val.~~iya

Ibn Va~hiya diye tan~nan Abr~~Bakr Ahmed b. 'Ali b. Iays
al-~f~fl III./ IX. as~rda ya~am~~, aslen Nabati 'lerden olan bir Islam
tabiiyât âlimidir (bk. GAL, I, 242; Suppl., I, 430; isldm Ansiklopedisi,
Ibn Vah~iye maddesi). Onun hacer-i felsefIden bahseden bu eserinin
ba~ka bir nüshas~~malihn de~ildir. Fakat maalesef yaln~z ilk sahifesi
ile son k~s~mlar~~mevcuttur.
Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 5486 (Sadreddin vakf~).
Da~~n~ k sahife ve formalardan te~kil edilmi~~olan ciltte, 6. yerde,
yaln~z ~ . varak]. Üzerinde ~unlar yaz~l~d~r :
..
..
1.1 . . .
.
.
411
JL.
Ba~~ :
....
Yusuf A~a 4887 (Sadreddin vakf~ ).
Eserin devam~~ve sonu.
•• • j•aW -U1
Istinsah kayd~ : • V 21,:. ~~

()•••

40
Abii Bayhan al-Bin-ini
Y.1
Büyük Islam hay'et~inas, riyâziyeci, k~ saca feylestif ve âlimi
Abü Rayhf~ n Muhammed b. Ahmed al-Bin-Ini, 362/973'te Hârizm 'de

Al-Ranf~n al-Mas`f~cli
',V I
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Kis ~ehrinde do~mu~, 44o/~~o48'de, Gazne 'de, ölmü~tür (bk. isldm
Ansiklopedisi, Z. V. Togan 'in yazd~~~~Birf~ni maddesi, II, 635 v.dd.;
GAL2, I, 622 ; Suppl., I, 870 v.dd.). Sultan Mahmid ~aznevrnin
o~lu ve halefi Sultan Mes'C~d 'a ithaf edilmi~~olan al-Kd~uln al-Mascddl
bir hey'i co~rafyad~r. Z. V. Togan, BIrinrnin eserlerinden yapt~~~~
toplamalarm mukaddemesinde, bu nüshadan k~saca bal~set~ni~tir :
Mrini's Picture of the World, Lahor, ts. (Tazdldr Divdnal-dsdr al-kadima
bi'l-Hind, nr. 53), s. III.
Nüshan ~ n tavsifi :
Yusuf A~a 1797 (=Konya, Müze 462).
Siyah, basma ~emseli, me~in bir ciltte, 310 varak; 32,8x 21
(24,5 x 14,5-15) cm. eb'ad~nda; 25 sat~rh, ~ahsi nesih. Bir tak~m ~ekiller var, söz ba~lar~~surh, yaz~~bazan dikkatli, bazan dikkatsiz; makale
ba~lar~~kflfi gibi bir yaz~~ ile.
Istinsah kayd~ : (..s.>"---ti,..);11i1 4.1.k. (., .ru• k.>11-1 4121 ..---c(Tarih yoktur, fakat VI./XII. asrm ba~~).
Varak ~~a 'da : 4..,11), 4141,, .--;-.y.,:j. -if ,:f. j..-1,...i. -Lf • • • ..ilin :‘.>;,.1
Ba~ : . . . . 2,1Ç-t•11 ,..,. 41 ..4-.1:: .,.,;;., „}"., :, k~~~~ .L.- .,.. ,....11
41
K. al-Hay'a

Mu'ayyad b. Barmak al-Muhandis
al-cAraiI al-cA.mirl
‘5L11 ,5%.,11 Lf-1:411 4.4 J. ‘J.. -b44
=:4.
. 1iyhr
Ba~ka bir nüshas~~malilm olmayan bu eser, umilmi bi hey'et
kitab~d~r. Müellifi hakk~nda bilgiye tesadüf edilmiyor. Ancak !bn
Abi U~aybi`a, ~bn al-Kuff (63o--685 / 1233-1286)'dan bahsederken (bk. 'Uyan al-anbd' fi fabalcdt al-afibbd ), Kahire, 1299, II, 273),
onun Euclides 'in kitab~n~~ ~eyh Mu'ayyad al-Din al-cArail 'den okudu~unu söylemektedir ki, bu ~ah~s burada bahis mevzuu olan Mu'ayyad b. Barmak al-cAra.iI al-qmirl olmal~d~r. Buna göre de, müellifimiz VIL/XIII. asr~n ba~lar~nda olgunluk ça~~na gelmi~, VI./
XII. asrm sonlar~nda do~mu~~olmal~d~r.
Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a (Karaman) 140.
Fersüde bir cilt içinde, 119 varak; sondan noksan. 26,5x 18,6
(19,5x 13) cm. eb'ad~nda; 22 sat~rh, diirevl nesih. ~lk varak peri~an;
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~ekiller suni. Eski bir varak numaras~na bak~l~rsa, g b'den 34 a'ya
atlanmaktad~ r, yani buradan 25 varak dü~mü~tür. Istinsah kayd~~
yoktur, h. VII. as~r.
rp-Jy • • •
Ba~~ :
J. 4;
,_4
ctUji . .
•••

4...r.J1 3

•-^-,n
...
(4 b)

.

...
..

J-k_

I:5

,j;,,)

ILA

SJ

J H»
~.3.1)1 »

,j

...

(6 a)
(7 a)

» (son fas~l)

42
al-Tazkirat al-Haraviya fi
hiyal al-barbiya
j

j4.11 ;_fjc.11

Abu '1-Hasan Ali b.
Abi Bakr al-Haravi
,3.1

Abu '1-Hasan 'Ali al-Haravi, aslan Herat'll olup, bütün dünyay~~
gezmi~, nihayet Haleb 'e gelmi~ ; al-Malik al-Zâhir, orada ~ehir d~~~nda, kendisi için, bir medrese yapt~rm~~t~ r. Kendisi çok bilgili bir
zât imi~, simya ilmini de bilirmi~. 611/1215'te ölmü~tür (bk. GAL,
I, 478; Suppl., I, 879).
Istanbul 'da iki nüshas~~daha bulundu~u malti m olan (At~f Efendi,
nr. 2018, Ayasofya, nr.2857) al-Ta~kira al-Haraviya, asl~nda harpte al~nacak tedbirleri göstermek gayesi ile kaleme al~nm~~~bir eserdir. Ancak
harbin muvaffakiyeti, un~timiyetle memleketin ve halk~ n kudret ve
refah~na ba~l~~oldu~u için, müellif eserinin hemen yar~s~n~~umürni
siyasi meselelere ay~rm~~ , burada hükümdar ve vezirin vas~flar~,
hâciplerin, valilerin, kad~lar~n nas~l olmas~~ laz~m geldi~i ilh ... izah
edilmi~tir; sonra as~ l harbe geçilerek, bunun için kullan~ lacak aletler,
muhtelif muharebe tarzlar~~ anlat~l~yor.
Bu nüshada, varak 52 a'da bulunan bir kay~ ttan Abu '1-Hasan
al-Haravi 'nin K. Mi'-ycir al-zamcin fi mucii~arat al-iljv~ln adl~~ ~imdi nüshas~~ mevcut olm~ yan bir kitap daha yazm~~~oldu~u anla~~lmaktad~r :
...
j1,;.•311
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Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 5009.
Yar~~me~in bir cilt içinde, 52 varak; 17,2 X 12,7 (11,5 x 8) cm.
eb'admda; çok güzel, ba~tan ba~ a hareketi (harekeler ekseriya yanl~~)
bir nesih, 7 sat~sh.
Istinsah kayd~~:
o.
.
o „I 4‘..; zr•
4.,

Ba~~

,5-1-1,) • • • J.1131 -^"

y.; 4—•!
~3iii
J.~—I tsJI d J-I ,s3.„411

FARSÇA ESERLER
I. MANZÜM EDEBIYAT
43
(All-nAme
4.4 J:
Hakk~nda hiç bir yerde mâlümat bulamad~~~ m ve, bildi~ime
göre, ba~ka bir yazmas~~da bulunmayan bu eser, 482 / 1o89'da yaz~lm~~t~r. Iran edebiyat~~tarihi için oldukça mühim oldu~undan,
hakk~nda biraz fazla izahat verilecektir. c~lli-name, mütekarib
fatilün fatIl ~ekli ile, yani ~dh-name vezni ile yaz~lm~~~dini-destani bir mesnevidir. A~a~~da tavsif edilen nüshas~, 296
arak oldu~una ve her sahifede 19 beyit bulundu~una göre, eserin
hepsi taltribe~~~~~h000 beyit tutmaktad~r.
Bu nüshada ismini bulamad~~~m ~air müellif, eserini baharda,
Muharrem ay~nda, yazma~a ba~lad~~~n~~söyler ve onu kocas~~
Peygamber ailesinden biri olan bir geline benzetir (varak 3 a):
Lk~zr 4.05ZT
r Jb S
• • ~:-)
,.74, J.) J4-4

g j'Jkf

jl
Bu ~ah~s da, tabiidir ki, eserin takdim edildi~i zatt~r. Onun
ad~ n~n ~araf (al-Din) 'Ali b. Tahir oldu~u ~u iki beyitten anla~~lmaktad~r:
r.f

J:~Jj.. r~ft;
„
..U,
,:r.1

KONYA KeTePHANELER~NDE BULUNAN YAZMALAR

93

Kitab~n isminin `All-nCtme oldu~u ve müellifinin onu ~tth-nitme 'den
üstün telâkki etti~i ~u beyitten anla~~lmaktad~r :
..1.;1_,;. 4.1;
Eserin telif tarihi, en sonunda bulunan ~u beyitte görüldü~ü
gibi, 482/ ~~o89'dur :
JL
6 varak kadar tutan mukaddimelerden sonra, eserin ilk k~sm~nda,
Cemel vak'as~~anlat~lmaktad~r. Bu k~s~ m varak 6~ b'de sona erer :
.„1,; 4 £Si.,0 )1,;.1
‘1
. .1 -3 J
cS
Varak 63 a'da :
tsi

diyerek S~ffeyn k~sm~na ba~lar. Bu k~s~ m, meclis meclis yaz~lm~~~olup,
hepsi 12 meclis tutmaktad~r. Sonunda :
Ç
("Ravilerden nas~l duydu isem, ~imdi do~ru olarak, öylece söyledim.
Bundan sonra, e~er sa~~kal~rsam, Nehrevan 'dan bahsedeyim")
diyerek, bu k~sm~~ tamamlar. Bu nüsha, bu k~s~m ile, yani 'Ali'nin
Nehrevan vukuat~na kadar olan hayat~~ile, sona ermektedir. Bunlardan anla~~ld~~~na göre, 'Ali-netme adl~~eserin bu nüshas~~tam bir nüsha
de~ildir. 'Ali 'nin hayat~n~n Cemel vak'as~ndan Nehrevan vak'as~na
kadar olan k~sm~~bu kadar yaz~ld~~~na göre, eserin asl~, son k~s~m da
yaz~lm~~~ise, bunun gibi 3 cilt olmak laz~md~r. ~ . ciltte 'Ali 'nin Cemel
vak'as~na kadar olan hayat~~ yaz~lm~~~olmal~d~r.
All-ndme, Iran edebiyat~~tarihi için, bir kaç bak~mdan de~erlidir. Evvela, dini-destani bir eser olarak, sahas~nda yaz~lm~~~olan
eserlerin ilkidir. ~imdiye kadar bu sahada yaz~ld~~~n~~bildi~imiz en
eski eser olan 1,1
, dvardn-ncime 'den 4 as~r daha eskidir. Çünkü Havarii~~n~ime, ~bn liusam diye me~hür olup, 875 / 1470 'te ölmü~~olan Muk~ammed b. I-Jusam al-Din tarafindan, _830 / 1429 'da yaz~lm~~t~r
(bk. 4blb Allah Safa, ijamcise-sardi dar 'rd~', Tahran, 1324 h.~, s.
356 v.dd.; Davlat-~ah, Ta~kirat al-~ucard), n~r. E. G. Browne, Leiden, ~ go~ , S. 438 v.d.; Azar, Ata~-kada, Bombay, 1299, s. 71).
Bundan ba~ka, 'Ali'nin ~ahsiyeti etraf~nda, bilhassa ~iller aras~nda, fevkalade bir tak~m menkibeler topland~~~ndan, Arap edebi-
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yat~nda oldu~u gibi, Iran edebiyat~nda da, bu sahada pek çok
eserlerin yaz~lmas~~beldenebilirdi. Di~er taraftan ~ahsi meziyetleri,
Peygamberin damad~~ve 4. halife olmas~~sebebiyle, 'Ali umümiyetle bütün Müslümanlar aras~nda, bir halk kahraman~~mahiyetini
alm~~t~. Bütün bu sebepler ile, onun hayat~n~~ve fevkalade sergüze~tlerini anlatan halk roman~~mâhiyetinde eserlerin yaz~lmas~~icap
ederdi. I~te ( Ali-ndme bu ihtiyaçlara Iran edebiyat~nda daha V. / XI.
as~rdan itibaren cevap veren eserlerin yaz~ld~~nu göstermektedir.
Eserin bir k~sm~n~n meclis meclis yaz~lm~~~olmas~~da, onun toplant~larda k~s~m k~s~m okunmak üzere kaleme al~nm~~~bir halk roman~~
mâhiyetini ta~~d~~~n~~isbat için kafi bir delildir. Ali-ncl~nt, nihayet, gayet
geni~~oldu~unu bildi~imiz, fakat pek mahdut bir miktar~~bize kadar
gelmi~~olan Iran edebiyat~n~n Selçukular~n ilk devirlerine ait edebi
mahsüllerinden biridir.
Nüshan ~ n tavsifi:
Konya, Müze 2578.
Siyah, me~in bir cilt içinde, 296 varak; ba~tan noksan. 22,5 X
16,3 (17,5X II) cm. eb'ad~nda; 19 sat~rh, Selçuki nesli.
istinsah kayd~ : . • • >5.--•
J~~
• • • „I • • • %:••
k.)1•"i
rY.
Bundan sonraki varak kopmu~, VII. / VIII. h. as~r.
Ba~ :
44
Cavhar al-zat veya Cavahir al-zat

Farld al-Din `Attar

~hl,"

v

Farld al-Din Abü Hamid Muhammed b. Abi Bakr IbrAhim

( Attfi~r (537--627 ~~142— ~~23o), Iran edebiyat~ mn en büyük sC~fi

~airlerinden biridir. Eserleri ile Türk edebiyanna pek çok te'sir etmi~~
~ahsiyetlerden biri oldu~undan ve hayat~~ile eserleri umümiyetle
kafi derecede me~hür bulundu~undan, burada hayat~n~~anlatma~a
lüzum yoktur. Ancak bir nüshas~~a~a~~da tavsif edilecek olan Cavhar
al-lat adl~~mesnevisinin mahiyetini ve ehemmiyetini tebarüz ettirebilmek için, bir kaç noktaya dikkat nazar~n' çekmek icabeder.
'Attar hakk~nda ciddi ve esash diyebilece~irniz ilk tetkik, Mirza
Muhammed Kazvini tarafindan yap~lm~~t~~(`Attar, Tazkirat al-avliyd',
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Leiden, ~~ go5, mukaddime s. II - XIX). M. R.azvinI, menba'larda ve
bizzat (Attartr '~n eserleri içinde, onun hayat~na dâir ne kadar mâlümat
bulmu~~ise, bunlar~~toplam~§ ve Attür '~n hayat~n~, bunlara istinad
ederek, yazm~~t~. Bu münasebetle, (Attlir '~n eserlerini gözden geçirirken, onun MaW~ar al-(acd'ib adl~~mesnevisinden de bahsetmi~tir.
Çünkü Ar bu eserinde, daha evvel yazd~~~~ Ma~g~l.c al4ayr, ~ldhlndme ilh... gibi kitaplar~n~~birer birer saymaktad~r. Ancak M. lazvini,
bu eseri, mesela ~imdi say~lan eserlere nazaran, fevkalade dü~ük ve
k~ymetsiz bulmaktad~r; hattâ `Attrtr '~n say~lan eserleri ile bu eserin,
ayn~~ ~ahs~n kaleminden ç~km~~~olaca~~na inanman~n, bir dereceye
kadar, güç olaca~~n~~ilave ediyor (Mezkür mukaddime, s. IX - X).
Bununla beraber M. R.azvini, ~üphelerini daha ileriye götürmüyor ve
bu üslüp fark~n~~ `Attr~r '~n ihtiyarl~~~~ve bunun neticesinde ~airlik
kuvvetinin za'fa dü~ mesi ile izaha çal~~~ yor. Hocam H. Ritter, Der
Islam 'da yazd~~~~bir makalede (Philologika X, 1938, XXV, s. 134-173,
bu makalenin gözden geçirilmi~~tam bir hülasas~~için bk. isldm Ansiklopedisi, c. II, (1942), s. 6-12, Attâr maddesi) bu meseleyi yeniden
tetkik etmi~~ve Attr~r '~ n eserlerini, birbirinden bâriz üslû'p husüsiyetleri ile ayr~ lan üç devreye ay~rm~~t~ r. I. Edebi san'atlara dü~ kün,
üstad bir hikayecilik ve ~airlik devri; Ijusrav-ncime, Dtvcin, Mul~jdr-ndme
ve me~hur mesnevileri bu devirdendir; 2. Bir tek edebi san'at~n,
tekrir san'at~n~n, hâkim oldu~u devir; bu devirde eserlerin planlar~~
pek iyi yap~lm~~~de~ildir, mesela Ustur-ndme, Cavhar al-git bu devrin
mahsfilüdür ; 3. ~htiyarl~k devri, ~airlik kuvvetinin söndü~ü, plan
ve tertibin kayboldu~u devirdir ; Maghar al-`accrib, Lisdn al-gayb bu
devirde yaz~lm~~t~ r. Bu suretle, `Attiir 'a isnâd edilen eserlerin mevsûkiyetinden ~üphe edilmemi~, ancak onlarda kötüye do~ru giden bir
üsle~ p de~i~mesi mü~ahede edilmi~~olmaktad~r.
Nihâyet, Said Nar~sI, Custc~l dar al~vül u dsdr Farld al-Din ( Agdr
adl~~eserinde (Tahran ~~320 / 1942), bu meseleleri yeniden ele alm~~~
ve `Attg~ r 'a isnâd edilen eserleri, birer birer tetkik ederek, yaln~z
bundan evvelki tasnifte I. devre eserlerinden say~lan eserlerin (Ar
tarafindan yaz~ld~~~n~, di~erlerinin sahte olup, ona isnâd edildiklerini
iddia etti. Said Nafisi, bilhassa Cavhar al-zdt'dan bahsederken (s.
114), çirkin tekrarlar ile dolu oldu~unu, ~iirinin gev~ekli~-'in son
derecesinde bulundu~unu söyliyerek, "bu ~tnap ve tekrarler ile dolu
kelimelerin, Asrdr-ndme, Mu~lbat-ndme, Manfils al-fayr'~~ yazan~n eseri
olmas~~mümkün de~ildir" der. Bir yerde de, Hayleic-ndme 'den bahse-
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derken (s. 133), "bu eseri yazan Cavhar
yazand~r. Öyle ki,
~iirlerinin gev~ ekli~i, hayal zaifli~i ve dü~ünce haml~~~~her iki kitapta
birdir" demektedir. Nihayet, umf~ mi olarak, ihtiyarlik dolay~s~yle
CAttr 'in ~ iirlerinin daha zaif olabilece~ini
reddedip, e~er Cavhar
Mazhar al-caccVib v.b. gibi eserlerden, cAuf~ r 'in imzas~m ta~~yan nüshalar getirseler, buna inanm~yaca~~n~~ söyler (s. 146). O bilhassa
Ma.ghar al-caceVib 'den ç~karm~~~oldu~u deliller ile, IX./ XV. as~rda,
Tünlu Farid al-Din Mubammad At;ar adl~~bir sahtekar~ n, bu eserleri yaz~p, as~ l `M%ar 'a isnâd etti~ini isbât etme~e çal~~maktad~r
(s. 147-167).
`Abd al-Vahhab ( Ag~ m 'in, 1364/1945'de Kahire 'de ne~retti~i
arapça al- Ta~avvuf va Farid al-Din al-cMC~r adl~~eser (Mu'allaf~lt alCam`iya al-Falsafiya al-Mi~rlya, VI), burada nazar-~~ itibâra al~ nmam~~t~ r. Çünkü `Abd al-Vahhb (~, baz~~ mühim hususlara temas
etmi~~ve ihatal~~bilgisini s~ k s~ k göstermi~~ise de, burada bahis mevzuu
edilen eserlerin mevsûkiyeti meselesine hiç temas etmeden ve eserler
aras~ ndaki fikir ve üslüp farklarm~~tebârüz ettirmeden, hepsini bir
felsefi sistem içinde toplama~a çal~~m~~t~ r. Halbuki Said Nafisrnin
tenkidleri yersiz ve `Pir 'a isnâd edilen eserlerin hepsinin hakikaten
ona ait oldu~u kabül edilse bile, ilk eserlerinde sünni görünen
`Aulir 'in telâkkileri ile, son eserlerinde ~iili~ini izhâr eden ve kâinat~ n merkezinde 'Ali 'nin ~ahsiyetini gören `Aa'r 'In telâkkilerinin
bir sistem içinde birle~tirilmiyece~i ve bu yolda yap~ lacak te~ebbüslerin, daha ba~ lang~çtan, yanl~~~olarak tavsif edilebilece~i meydandad~r.
Hakikaten Said Nafisi taraf~ndan (Attar 'in yazd~~~~kabül edilen
mesneviler ile, c/k -~- 'a isnad edildi~i söylenilen mesneviler aras~ndaki üslüp fark~~ çok bârizdir. Bununla beraber, Cavhar al-zdt ve di~erleri gibi, her biri ~ o.000 beyitten fazla tutan eserler yazabilen birinin,
bunlar~~ kendi ad~ na yazmay~ p, sahtekarl~ k yaparak, bir ba~ka
~aire isnat etmesinin sebebi Sacid Nafisi tarafindan izah edilmi~~de~ildir ve bizce bunu anlama~a ve kabül etme~e imkân yoktur. tYslüp
münaka~alar~~kadar ve muhakkak onlardan daha kat'i bir neticeyi,
`Mtr 'in eserlerinin yazma nüshalar~~ üzerinde yap~ lacak ara~t~rmalar
temin edecektir.
I~ te burada tavsif edilen Cavhar al-zC~t nüshas~ , meselenin küçük
de olsa bir tarafin~ , kat'i olarak, bertaraf edecektir : Bu nüsha io
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Cemaziyelevvel 735/6. I. 1335 tarihinde yaz~lm~~~ oldu~u için,
sahte de olsa, Sacid Nar~srnin iddia etti~i gibi, IX./XV. as~rda
ya~am~~~biri tarafindan yaz~lm~~~olmas~na imkân yoktur.
Nüshan ~ n tavsifi :
Konya, Müze 90 (te~hirde).
Tamir görmü~, me~in bir cilt içinde, 198 varak; 32 x 23,2 (24 x 17)
cm. eb'ad~ nda; 31 sat~rl~, 2 sütun üzerine, girift bir nesih. Surh ve
mavi bir cevdel içinde. Söz ba~lar~~surh veya siyah kal~n kalemle.
Her sahifede yald~z süsler vard~ r. Varak ~~a'da yald~z ve siyah bir
madalyan~n üstünde ve içinde ~unlar yaz~l~d~r :
(IÇ- 41

~stinsah kayd~~:L'))1.11UaL r5t5,) • .JÇJj • . .
Ba~ :

(!)
..
L> • • • (?)
)3;

~SLA;45

Mal~t

(Man

al-tayr)

Farid al-Din A

`Mr 'in en me~hûr mesnevisi olup, bir çerçeve hikâyesi ile,
onun içinde anlat~lan ve tasavv0fi neticeler ç~kar~lan hikâyelerden
ibârettir. Esas fikir kâinatta aranan Allah 'in bizzat mü'minde bulunmas~d~r (bk. islâm Ansiklopedisi, `Ar maddesi). Bu eser bas~lm~~~
oldu~u gibi, pek çok yazmas~na rastlanmaktad~r. Ancak bunlar~n
en eskileri bile VIII. h. asr~n ilk yar~s~na ç~kmad~~~~halde, a~a~~da
tavsif edilen yazmalar, VII. h. asr~n sonlar~na aittir ve, `Ar 'in eserlerinin henüz yap~lmam~~~olan tenkidli ne~irlerini haz~rl~yacak olan
nâ~ire yard~m~~olur ümidi ile, bu ve daha bir kaç eserinin bildi~imiz
en eski yazma nüshalar~~ a~a~~da tavsif edilmi~tir.
Nüshan ~ n tavsifi :
Konya, Müze 1734/1.
Varak ~~a—IO2 a. ~yi bir me~in cilt içinde, di~erleri ile beraber,
cm. eb'ad~ nda; 25 sat~ rl~, nesih; söz
333 varak; 24,5 x ~ 6 (18 x
ba~lar~~ surh, noktalar biraz az, kahverengi mürekkep.
Belleten C. XVI, 7

g8
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Bu k~snun istinsah tarihi (Varak 102 a) :
‘).±.;
• • ji)l
~~I:1)1
Konya, Müze 91/1 (te~hirde).
Varak ~~b--~ o9 b. Yar~~me~in bir cilt içinde, hepsi birden 349
varak; 31,2 X 2,22,6 (26,4 X 16,5) cm. eb'ad~nda; sahifeleri da~~lm~~~
sonradan yap~~t~r~lm~~; ilk 9 varak kopmu~, sonradan eklenmi~. 23-25
sat~rh, iri harfli nesih. Söz ba~lar~~kal~n surh kalemle.
istinsah kayd~~ :
yl:S.
,:r•t? j )):1.31
• • 0.,:~~ j1}1 Jr:*1.7.1
41:
j ~ Çj (t)
Ba~~1> 31r.1,
46
Asrr-nâme
4.4

Farld al-Din cAuir
)11aL.

26 makalelik, tasavvuf] hikâyelerden meydana getirilmi~~bir
eserdir (bk. Isldm Ansiklopedisi, mezkilr makale). Burada tavsif edilen nüshalar bizce mâlm nüshalar~n en eskileridir.
Nüshan ~ n tavsifi :
Konya, Müze 1734/2.
Varak 103 b-172 b. Tavsifi için bk. nr. 45
istinsah kayd~~ :
4.4.)17-1! 4-13,-11 y L() I (4-(:",+:11;Z:•-•
(müstensih ismini süryani harfleri ile yazm~~t~r)
(Beyit adedi 331 ~~ imi~).
Konya, Müze 91 /2 (te~hirde).
Varak ~~o b— ~~8 ~~b. Tavsifi için bk. burada nr. 45.
istinsah kayd~ :
j 4.4)1 J--L! j,,il Yt:—C"
• • 4.0

Mu~ibat-nâme
4.4

kkc«.-3 (t) (-:$2~ri

47
Farld al-Din (A%%ir
tiac

Bir sâlikin, Allah '~~kâinatta aray~p, sonra kendinde bulmas~n~~
anlatan ve muhtelif vesilelerle anlat~lm~~~olan bir çok küçük hikâyeleri ihtiva eden bir mesnevidir (bk. Isldm Ansiklopedisi, mezk~lr
makale).
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Nüshalar ~ n tavsifi :
Konya, Müze 1734/3.
Varak 173 b--333 b. Tavsifi için bk. burada nr. 45.
Konya, Müze 91/3 (te~hirde).
Varak 182 b-349 b. Tavsifi için yukar~ya bk.
J1l
(H
Istinsah kayd~~: • • • -k,. • • • ,J= • • •
ji..
)
.1
,3
.y.1
~lll
-J)1,11
(Y)

...

48
Ma snavi

Mavlana

(Cilt VII meselesi)
Mavlana Calal al-Din Rami (12o7-1273)'nin Masnavi 'sinin
alt~~cilt mi, yoksa yedi cilt mi oldu~u, uzun zamandan beri münaka~a
edilen bir meseledir. Eski menba'larda yedinci cilt hakk~nda, hiç bir
kay~t yoktur. Masnavi:' nin me~hür ~arihi Rusül3I Ismacil Dede, 1035/
1662-3'de, VII. cilde ait 814/1411 tarihli bir yazma nüsha bularak,
bunu ~erh etmi~~ve böylece VII, cilt yay~lm~~t~r (bk. Mevlana, Mesnevi, Veled Izbudak tercümesi, A. Gölp~narl~~mukaddeme ve aç~lamas~, c. I, Istanbul, 1942, mukaddime, s. B ve C). Nitekim benim
Konya 'da gördü~üm müteaddid nüshalar aras~nda, ancak 1100
h. 'den sonra istinsah edilmi~~olanlar~~7 cilt olup, di~erleri 6 cilt halindedir. Bununla beraber, bu hususta bir karar verebilmek için,
üslûp farklar~~ile beraber, VII, cildin eski nüshalar~n~~aray~p bulmak
ve onlar~~tetkik etmek laz~m geldi~i, bu meselede, ancak böyle bir
tetkikten sonra, kat'i bir karara varmamn mümkün olaca~~~meydandad~r. I~te bu gaye ile, Masnav7 'nin nüshalar~~ara~t~r~l~rken, a~a~~da
tavsif edilen nüsha bulunmu~tur ki, kanaat~mca meseleyi kat'i
olarak, halledecektir. Çünkü bu nüsha, Rusühl Ismail Dede 'nin
gördü~ünü söyledi~i 814 h. tarihli nüshad~r ve, bildi~ime göre, 7.
cilde ait bundan daha eski bir yazma mevcut de~ildir. Nüshan~n
sonundaki kay~ttan anla~~ld~~~~veçhile, aslen Tebrizli olup, Konya 'da do~mu~~olan ve Minahiçr al-Taciri diye tan~nan mün~l Badr
al-Tabrizi tarafindan istinsah edilmi~~bir Masnad tak~m~n~n son
cildidir. Nüshan~n sonuna uzun istinsah kay~tlar~~koyan bu zât, kendi
nüshas~n~~hangi nüshadan istinsah etti~ini söylemiyor. Nüshaya
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bak~l~nca, ilk hat~ra gelen ~ey, bu ~ahs~n Ma snavl 'nin 6 cildini istinsah
ettikten sonra, onlara benzer bir cilt de kendisi yazmak hevesine
kap~lm~~~ve yazd~~~~cildi Mevlana 'ya isnâd etmi~~oldu~udur.
Nüshan ~ n tavsifi:
Konya, Müze 2039.
Ebrü ka~~t kapl~, yar~~ me~in bir cilt içinde, 69 sahife; 41,1 x 30
(34x 27,7) cm. eb'ad~ nda; çift surh cedvel içinde, eski nüshalar tarz~nda bir nesih; ka~~ t ta Mevlana 'ya muas~r olan nüshalarm ka~~d~~
gibi; öyle ki, ilk bak~~ ta, eski nüshalardan biri zannediliyor. Söz
ba~lar~~ kal~ n surh kalemle.
Istinsah kayd~~:• • • Z...-1-1.9; • • •_,1-^-•
1::1 er. • • • 41:1-i.
(Kenarda aynen ~unlar yaz~lm~~t~ r: Cild-i evvel ve sanisine
demi~tir, gayr~larda
demi~tir)
. . ,still
Ba~~ :

‘.5ftz•

S. 4 a'da
• • ..71-•

'4?'
5.1.1

-k14
,s1

S .)

49
Divin
iL
Iran edebiyat~n~n en büyük gazel ~iiri olan ~ams al-Din Muhammed
( ölm. 791/1390 ) hakk~nda burada izahat verme~e lüzum yoktur (bk. ~sldm Ansiklopedisi, H. Ritter 'in yazd~~~~
Haf~z maddesi, c. IV, Istanbul, 1948, S. 65 v.d., di~er kaynaklar
orada gösterilmi~tir). Hâfiz-i Sirâzi 'nin Diz; cin '~~fevkalade me~hürdur
ve her kütüphanede bir çok yazmas~~ bulundu~u gibi, müteaddid
defalar bas~lm~~t~r ve hala bas~lmaktad~r. Ancak son zamanlarda,
bu Div~In 'In oldukça bozulmu~~ve içerisine I-Jâfi? 'a ait olm~yan
pek çok ~iir ve beyitlerin ilave edilmi~~oldu~u anla~~lm~~~ve en eski
nüshalarma bakarak, bu Dlocin '~~asil ~ekline irca etmenin, yâni hakiki
bir tenkidli ne~ir yapman~n zaruri oldu~u kabül edilmi~tir. Bundan
dolay~~1.1âfi
'In~n en eski yazmalar~~ ara~t~r~lma~a ba~lanm~~~
ve ilk önce Tahran 'da 827 h. tarihli bir yazmamn metni ne~redilmi~ tir (1306 / 1928). Son zamanlarda, 813-814 h. tarihinde yaz~l-
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m~~~bir nüsha Ayasofya kütüphanesinde (nr. 3945) bulunmu~tur.
A~a~~ da bahsedilen yazma h. 819 tarihli oldu~undan, ~imdilik
1:15f~~ Diviin'~n~n eskilik bak~ m~ndan 2. nüshas~~ olacakt~r.
Nüshan ~ n tavsifi:
Konya, Müze 107/4 (te~hirde).
S. 81-375. Nüshamn kenar~ nda. Tavsifi için bk. burada nr. 50.
Ba~~:

ju~~ ~r_~~

kS.5
Son:
Bu nüshada, s. 376-456 'da Mabmüd ~abustari 'nin (ölm. 717 /
1317) Gul~an-i röz '~~ ; S. 456-585 'te Ibn Yamin 'in (ölm. 745/ 1345)
Muicagd '~~ vard~r.
50
Anis al-`ârifin

Anvâr

Anvâr, ~iirlerinde Isim
Sayyid Mu'In al-Din 'Ali
veya KâsimI mahlâs~n~~ kullanan mutasavvuf bir ~âir olup, 757 /
1356'da Tebriz civar~nda Sar5.b 'da do~mu~, ~adr al-Din ArdabIlI'den tahsil görmü~, Horasan 'a gidip, Timur ve ~âhruh zaman~nda,
Herat 'da bulunmu~ tur. Uzun seyahatlardan sonra, tekrar Horasan 'a
dönmü~, Câm kasabas~~ yak~n~ nda, Harcird 'de 837 / 1434'te veya,
Davlat-~âh 'a göre, 835/1432'de ölmü~tür (bk. Ta~kirat
Leiden, 1901, s. 346 v.dd.; Lâmi`i, Tarcuma-i Nafaheit al-uns, Istanbul, 1289, s. 663 v.dd.; E. G. Browne, A Literary History of Persia,
III, 473-487; E. Ethe, Grundriss der iranische Philologie, II, 295; Ch.
Rieu, Catalogue of Persian Manuscripts in the Britisch Museum, II, 635
v.d.; Ethe, Catalogue..., I, 1567 v.dd.; Ivanow, Catal., S. 261). Devrinin en büyük st~fi ~âirlerinden say~lan ve türkçe ~iirleri de bulunan
Kâsim-i Anvâr 'in nüshalar~ ndan burada bahsedilen Diz~dn'~ ,
Anis al-ccirifin ve Risiilat al-am-171e de denilen Riscile-i cavrablye'si çok
me~hûrdur ve say~s~z yazmalar~ na tesâdüf olunur. ~u kadar var ki,
burada tavsif edilen nüsha, 819 h. 'de, yani ~âirin hayat~ nda ve
ölümünden 16 sene evvel yaz~lm~~t~ r.
Anis al: drifin, k~sa mensür bir mukaddime ile ba~l~yan tasavvufî
bir mesnevidir ve nefis, ruh, kalb, a~k gibi baz~~ tasavvuf tâbirlerinin
izah~n~~ da ihtiva eder.
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Nüshan ~ n tavsifi:
Konya, Müze 137/1 (te~hirde).
S. 2-50. Tâmir görmü~, me~in bir cilt içinde, hepsi birden 485
sahife; cildin üzerinde basma kabartmalar var, içinde mavi zemin
üzerinde kabartma; 24,5x 16,4 (15x 9,5) cm. eb'ad~nda; ortada 13,
kenarda 25 sat~ rl~, güzel bir talik. Söz ba~lar~~ yald~z veya surh; yald~z,
siyah ve mavi cedvel içinde; s. ~ 'de güzel bir madalya ve üzerinde
cildin ihtiva etti~i eserlerin adlar~~ yaz~l~. Her k~sm~ n ba~~nda güzel
bir ba~l~k vard~ r.
,:r,•• L:F.5-1_11 rLi JJ 41.i .LJ_k-11
Istinsah kayd~~ :
A N ek :e_
* 7)1:11 . . .
Ba~~
‘3, . . .
51 1.1
.
JL;)
.
51
CavarabIya

Kasin~-i Anvar
k. I
)!yI gj
Iki n~ishas~~ Ch. Rieu taraf~ndan Riscilat al-anuine ismi alt~nda
tavsif edilen (bk. mzk. ess., Il, 636, 637), tasavvuf] bir risâle olup,
naz~m ve nesir ile, kar~~~k olarak, yaz~lm~~t~r.
Nüshan ~ n tavsifi :
Konya, Müze 137/2 (te~hirde).
S. 51-81. Evsaf~~ için bk. nr. 50.
Ba~ :
• • • 45- •:--!....r•iaBu nüsha= kenar~nda me~hûr bât~ni ~air Na~ir-i ljusrav 'in
(394-482/ loo4-1088) Ziid al-nu~scifirin adl~~ eseri vard~r.
52
Divan

Anvar

Bu süfi ~airinin ~iirlerini ihtiva eder.
Konya, Müze 137/3 (te~ hirde).
S. 82-485. (819 h. tarihli nüsha, bk. burada nr. 50).
Ba~ (1) ,•)>•...
(!)
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53
Divân

(

Abd al-Ral~mân Câmi

`Abd al-Ralrr~ân b. Nizüm al-Din A1~mad Câmi (817-898/
1414-1492), Iran edebiyat~n~n son büyük klâsik ~âiri olup, burada
hakk~nda izahat verilmesine lüzum olmayacak kadar tan~nm~~~ bir
~ahsiyettir (hayat~~eserleri için bk. isldm Ansiklopedisi, H. Ritter ve
Z. V. Togan'~n yazd~klar~~ Cami maddesi, di~er kaynaklar orada
gösterilmi~tir). Onun Divrin '~n~n pek çok yazmalar~na tesâdüf edildi~i
gibi, müteaddid basmalar~~da vard~r. Bununla beraber, burada tavsif
edilen DivC~n nüshas~, 865 / 1461 'de, yani ölümünden 31 sene evvel,
istinsah edilmi~tir. Bundan ba~ka onun Fcitil~at al-~abc-tb da denilen
ilk Diviin 'irnn 884 / 14.80 'de tertib edildi~i hakk~ndaki kay~tlar~n da
(bk. H. Ethe, Catalogue..., I, nr. 1300 ; Ivanow, mzk. esr., s. 271)
esass~z oldu~unu isbât eder. Bu kay~t, olsa olsa eserin o tarihte Câmi
tarafindan yeniden gözden geçirilip, belki tashih ve tenkih edildi~ini
gösterebilir.
Nüshan ~ n tavsifi:
Konya, Müze 119 (te~hirde).
Tâmir görmü~~bir cild içinde, 373 sahife; 17x ~~ 1,4 ( ~ o,5x 6,7)
cm. eb'ad~nda; yald~z, mavi ve siyah cedvel içinde, 14 sat~rl~, nefis
bir ta'lik. S. ~ 'de bir madalya, s. 4'de güzel bir serlevha, sonunda
Sultan Bayezid 'in mührü vard~ r. S. 361'de mukattacât k~sm~~ba~lar.
1:5_11(!)
j,
Istinsah kayd~~ :
±1j1,11
Ba~~ :
.317

Ij

54
Anbiy"a>-ni~ me

~a);13 ~brühlm ~abustarl
<«;:t

Bir nüshas~~ a~a~~da tavsif edilen AnbiycV-n(ime 'nin müellifi olan
~ayb Ibrâhim ~abustari, Sibavayh-i sâni diye tan~nan âlim bir ~âir
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idi. Hayat~~hakk~nda fazla bilgi bulunam~yor. Ancak 917 / 1511
y~l~nda, Mekke'ye giderken, yolda öldürüldü~ü mâlûmdur (bk.
Kâtib Çelebi, ICa~f al,Findn, I, stn. 172; Ibn al-(Imad, ~azanit, VIII,
68 "ölüm y~l~n~~9151 1509 olarak kaydetmektedir" ; GAL, II, 194;
Suppl., II, 261 "di~er Osmanl~~kaynaklar~~ burada gösterilmi~tir";
Tarbiyat, Dcini~manddn-i AZarbaycan, Tahran, 1344 h.~., s. 16).
Anbiyte-ndme 'nin ~imdiye kadar, yaln~z ba~~tarafindan noksan
olan bir tek yazmas~~malüm idi ki, o da Bengale 'de "Asya Cemiyeti"
kütüphanesine ait bulnuyordu (nr. 1754; bk. W. Ivanow, Concise
descriptive Catalogue of the Persian Manuscripts in the Collection of the
Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1924, s. 799) ve daha evvel A.
Sprenger tarafindan tavsif edilmi~ti (bk. A Catalogue of the Arabic,
Persian and Hindustany Manuscripts of the Libraries of the King of Oudh,
c. I, Calcutta, 1894, S. 364). Burada verilen mâlürnat H. Ethe tarafindan Grundriss der iranische Philologie (Strassburg, 1894)'de, yeni
Iran edebiyat k~sm~nda (II, 206) iktibas edilmi~ti. Nüshay~~yeniden
gözden geçiren Ivanow, eserin Gazan Han zaman~ nda (694-7o3i
1295-1304) yaz~lm~~~olabilece~i fikrini ileri sürmü~, E. Storey de
bu fikri kabül etmi~tir (bk. Persian Literature, London, 1935, I, 168).
Halbuki yaln~z Ka~f al-unan'a bakmak suretiyle, bu yanl~~~faraziyelerden kurtulmak ve eserin Gazan Han zaman~nda de~il, X. / XVI.
asr~n ba~~nda veya biraz daha evvel yaz~ld~~~n~~tesbit etmek mümkün
olurdu.
A~a~~da tavsif edilen nüsha tam oldu~undan ve esasen Ivanow
eser hakk~nda kafi derecede bilgi vermedi~inden, burada biraz fazla
izahat vermek yerinde olacakt~r. Eser ~dh-ndme vezni ile yaz~lm~~~
olup,
4..1;L:1 51 J. 1,
4. il cc~~
(1;

ji

rekç

diye, daha ilk beyitte, ismini bildirerek, ba~l~yor. Uç tevhidden sonra,
s. 8'de nat'lar ba~ lar. S. 14'den itibaren de Ehl-i Beyt ö~en bir
k~s~ m gelmektedir. S. ~ 6'da, eserin yaz~lmas~n~n sebebi izah ediliyor:
~ay13 Ibrahim, kendisinde ~iir söylemek kabiliyetini görmü~, yazacak
bir mevzü ararken, peygamberlerin hayat~ na bakm~~, nazma sokulacak en iyi mevzülar~n bunlar oldu~una karar vermi~~:
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S. ~ 8'de, kendi halini tavsif etmek için, bir fasit ay~ran ~air, maalesef
kendisinden çok az bahsediyor. Ancak taliinin iyi olmad~~~ n~, metan~m, yâni ~iirlerinin, al~c~s~~bulunmad~~~n~~söyliyerek, ihtiyarl~~indan bahsedip, eserini kimseye takdim ve ithaf etmedi~ini anlat~yor:
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Bundan sonra, s~ ras~~ile, gayb ve ~ahadet aleminin derecelerinden (5.21 v.dd.), nefs-i küllinin zuhürundan (s. 25 v.dd.) ve gökler
ile yerin yarat~lmas~ndan (5.28 v.dd.) v.s.'den sonra, s. 3o'da Adem 'in
hayat~n~, k~sas~n~~ anlat~r. S~ra ile bütün peygamberlerin k~ssalar~ n~~
naklettikten sonra, s. 5o9'da Peygamberin hayat~ na geçer. Bu k~s~ m
~öyle ba~lar :
3

4.4bi j

L51.4.~.
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S. 699'da Hulefâ-y~~ Râ~idin 'e, Abü Bakr 'in hayat~~ ile, ba~lar.
S. 707'den itibâren masüm imâmlar k~sm~~ 'Ali b. Abi l'Wib ile
ba~lar. S. 750'de Cennet ve Cehennem tasvirleri gelir.
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Anbiy-niime, bu nüshada, s. 777'de biter. Bunu takip eden 3
sahife kitab~n hâtimesidir. ~ayI3, ~brahim orada eski ~airlerin her
mevzi'ia ehemmiyet verdikleri halde, Peygamberlerin hayatlarmdan
bahsetmediklerini, bunun kendisine nasip oldu~unu anlat~r :

~air, galiba eserini bitirdikten sonra, bir an için, onu bir hükümdara takdim etmek arzüsuna dü~üyor. O zaman, kendi kendine
nasihat vererek, böyle bir "metal" pazara ç~ karmamas~n~, gönül
ku~unu her dâneye râm etmemesini ve siyah yüz ile mah~ere geldi~i
zaman, bu kitap sayesinde, kazanacag~~ ~efaatin kendisine kafi gelece~ini söyler :
C5 -31 ?
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Gayet selis ve aç~k bir üslüp ile yaz~lm~~~olan eseri ~air okuyucularma emanet eder (s. 779):
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Nüshan ~ n tavsifi:
Konya, Müze 131 (te~hirde).
Me~in bir cilt içinde, 780 sahife; 27,5x 19,3 (19,7x 12,2) cm.
eb'ad~nda; s. 78'e kadar yald~z cedvel içinde, burada kitap bitmi~~
gibi, bir tamma kelimesi var, sonra s. 8~ 'de devam ediyor. 4 sütunlu,
23 sat~rl~, ba~ta daha çok itinal~~ nesta'lik. Söz ba~lan surh ve mavi.
Güzelce bir ba~l~k var.
Istinsah kayd~~ :

)1:4-(
t.:^11)

;.) L5J
Ba~~ :
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•

Lf)

J.

Lon

II. MENSÜR EDEBT VE TASAVVUF/ ESERLER
55
~arb al-Tacarruf li-mazhab ahl al-ta~ avvuf
jAl

380/990 veya 385 veya 390 'da ölmü~~olan Abii Bakr Muhammed b. IslAk al-Kilg~ bzi, eski ve büyük stifilerden biridir. Onun
k~saca al-Tdarruf ad~~ ile mâruf olan eseri de, umfunl olarak tasavvuf
hakk~nda yaz~lm~~~olan ilk eserlerden biridir ve çok iyi yazmalan
oldu~u gibi, A. J. Arberry tarafindan metni bas~lm~~~(Kahire, 1933)
ve ingilizceye tercüme edilmi~tir : The Doctrine of the Sufis, Cambridge, 1936. Bundan ba~ka arapça eski bir kaç ~erhi mâlûmdur (bk.
GAL, I, 200; Suppl., I, 369).
A~a~~da tavsif edilen nüsha, bu eserin farsçaya tercümesi ve
~erhi olup, ba~ka bir yazmas~~bizce mâlf~m de~ildir. Çok iyi yap~lm~~~olan ~erhin kimin yazd~~~n~~gösterecek bir kayda tesadüf edilmiyor. Ancak nüshan~ n üzerinde 616/1120 tarihli bir vak~f kayd~~
bulundu~undan, bu tercüme ve ~erhin bundan evvel yap~ld~~~~muhakkakt~r.
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Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 5467.
Selçuki tarz~nda, basma tezyinatl~, me~in bir cild içinde, 207
varak; 25,5 x 17,5 (22,5 x 14,3) cm. eb'ad~nda; yaz~, varak 163 b 'den
sonra 17,5x 13 cm. eb'ad~nda. Ba~~tarafta 32 sat~rl~, sonlarda 19
sat~rh, ba~ta az noktal~~ gayr-~~muntazam, sonda muntazam Anadolu
neshi. Kahverengi mürekkep ve ka~~t. Fera~~kayd~~yok; VI. h. as~r.
Hâce-i Cihân diye ma'ruf Ahmed b.... (?) b. Süleyman taraf~ ndan 616 h. vakfedilmi~.
Ba~~:
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Varak 52 b 'de bo~~kalm~~~bir sahife üzerinde:
(Bir müellif nüshas~~ intiba~ n~~ vermektedir).
56
Tabalat-i ~iifiya

Abd Allüh al-An~ r~ ri

:'Ll71=>

Islam aleminin büyük ve mühim sUilerinden biri olup, 326
Saban~nda (May~s loo6) do~mu~, 481 Rebiülahirinde (Temmuz
1088) ölmü~tür. Onun en tan~ nm~~~eserlerinden biri olan rabalse~t-i
~r~flye'si, esas itibariyle `Abd al-Rahman al-Sulami 'nin (ölm. 412/
1021; bk. GAL2, I, 218) Tabalcdt
'sinin geni~letilmi~~bir ~ekilde farsçaya tercümesidir. Ancak bu tercümede Herat mahalli ~ivesi
kullan~lm~~~oldu~undan, daha sonra `Abd al-Rahman Cami (ölm.
898/1492; bk. isldm Ansiklopedisi, Cami maddesi) bunu edebi farsçaya çevirmi~ti. Siifilerin hal tercümesinden bahseden bu eserin
yazmalar~~ çok az olup, en eskisi, Nafiz Pa~a kütüphanesinde (nr. 426)
bulunan nüshad~ r ki, 771 tarihlidir; bundan sonra Nuruosmaniye,
nr. 2500 nüshas~~ gelir ki, 839'da istinsah edilmi~tir (bk. W. Ivanow,
Concise descriptive Catalogue, Calcutta, 1924, s. 78 v.dd.; H. Ritter,
Philologika VIII, Der Islam, XXII, 1934, S. 93 v.dd.; içindeki halk
kelimeleri için bk. W. Ivanow, Tabagat of Ansari in the old language
of Herat, JRAS, 1923, S. I--34).
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Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 677. Varak ~~b---139 b.
Tamir görmü~~bir cilt içinde, hepsi 220 varak; 21,6 X 13 (16,2 X
8,5) cm. eb'ad~nda, 23 sat~rl~~nesih. Söz ba~lar~~surh.
Istinsah kayd~~ :
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Ma` arif

Sultan al--ulama' Baha' al-Din Valad

(C. IV ?)

Mevlana 'n~n babas~~ Sultan al-cularna' Baha al-Din Muhammed
b. Ilusayn b. Ahmed al-Bakri al-Ijatib (ölm. 628/1231) 'in Ma' drif
nc-~ me adl~~3 ciltlik eserinin pek çok yazmalar~~vard~r (bk. H. Ritter,
Philologika Xl : Mauldnd ~alciladdin Rami und sein Kreis, Der Islam,
XXVI, 1940, s. 140 v.d., di~er kaynaklar ve Marörifncime yazmalar~~
burada gösterilmi~tir). Bu kitap, bir nevi va'zlar mecmuas~~ telakki
edilebilir. Seçilmi~~ayet ve hadisler esas al~narak haz~rlanm~~~olan
bu va'zlar, bâzan ahlaki ö~ütler verdi~i gibi, bazan da Sultan alculma"n~n ~ahsi kanaat ve dü~üncelerini gösterir. Mevlana 'n~n tahsili,
terbiyesi ve tasavvufi kanaatleri ve bunlar~n meydana geli~i tetkik
edilirken, babas~n~n kanaat ve dü~üncelerine bakmak, usül bak~m~ndan, en tabii bir zarfirettir. Buna ra~men Sultan al-culama"n~n
eserinin, henüz sathi olarak bile, tahlil edilmedi~ini ve bas~lmam~~~
bir halde durdu~unu ilave etmek laz~md~ r. Burada onun yeni bir
eserinden bahsedilecektir.
Bu eser, esas itibariyle, Macürlf-nr~ me 'ye benzer. Fakat burada ~ahsi
mü~âhedeler daha çok yer tutar. söyle ki, bunu onun günlük hissiyat~n~n kaydedildi~i bir hat~ra kitab~~telâkki etmemiz mümkündür.
Fakat maalesef Sultan al-'ulama) etraf~ndaki ~ah~slardan ve tarihi
hâdiselerden hemen hiç bahsetmez. Yaln~z bir yerinde ~dayb adl~~
birine fena sözler söyledi~ini ve bunun tasiri ile, ruhunda bir s~k~nt~~
duydu~unu anlat~yor. En sonunda ise, h. 607 senesinde gördü~ü
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bir rüyadan bahsediyor. Elhas~l bu eser, 3 ciltlik Afaccirjf-ncime 'nin
bir tek nüsha olan bir 4. cildi veya Su4an al-(ulama 'n~n hat~rat~~
olmal~d~ r.
Nüshan ~ n tavsifi :
Konya, Müze 2125.

Ka~~ t bir cilt içinde, ~ o6 varak; 24,5 x 16,5 (20,5x 13,5) Cln.
eb'ad~nda; 19 sat~ rl~~ nesih. Kitap ba~tan ve sondan noksand~r.
Istinsah kayd~~yok, h. VII. as~r. Ba~ta:
141.
Ba~~ :
,31-5
y_71e cy• 11
,7,t,
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Cevümic al-biküyüt va laviimr
al-rivüyüt

Mubammed b. Muhammed al-cAvfi
J,J1..~f

cAvfl, XII. asnn sonlar~~ ile XIII. asr~n ba~lar~nda ya~am~~~bir
ediptir (hayat~~takriben 1171-1233; bk. Isldm Ansiklopedisi, M.
Fuad Köprülü 'nün yazd~~~~Avfi maddesi). Onun CavdmZ al4iköjydt '1,
her biri 25 bâba ayr~lm~~~4 k~s~ mdan ibâret olup, her k~s~ mda yüzlerce hikâye vard~r. Bunlar~n bir k~sm~~tarihi hikayeler oldu~undan,
tarih bak~m~ ndan da mühimdir. Bu eserin gerek Istanbul'da ve
gerekse Avrupa kütüphanelerinde müteaddid nüshalar~~vard~r (bk.
Muhammad Nizam al-Din, Introduction to the jawcimi`
wa
lawdmic ur-riwityöt, GMXS, VIII, London, 1929). A.~a~~a tavsif
edilen nüsha tam olup, görünü~ e göre, oldukça iyi bir nüshaya benzemektedir.
Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 814.

Semseli, zincirekli, me~in bir cilt içinde, 371 varak; 32,2x 22,3
(26,5 x 16) cm. eb'ad~nda; siyah ve yald~z cedvel içinde, 31 sat~rl~~
nestalik; söz ba~lar~~mavi veya yald~z. Varak ~~b ve 2 a'da çok güzel
iki levha. Istinsah kayd~~yok. H. IX. as~r.
Ba~~ :

c_1 3)
..
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Tubfat al-mulük va na~ibat

Ali b. Abi liaf~~al-i~fahr~ni

. 31L1
Tul~fat
Sac& 'nin Gulistcl~~~'~~ ve Iran edebiyat~nda numemeleri pek çok olan nasihatnâmeler tarz~ nda bir eser olup, ayn~~
zamanda mühim bir kaç tarihi kayd~~da ihtiva eder. 1939 senesinde,
Londra 'da British Museum 'da, bulunan 761 h. tarihli bir nüsha
(or 7863) ile Leiden 'de bulunan nüsha esas al~narak, Tahran 'da
bas~lm~~t~r. Ancak birinci nüsha, esâs~nria da~~ruk olan bir nüshan~n
dikkatsiz bir kopyas~~olup, metin tamamiyle birbirine kar~~m~~~bir
vaziyettedir; di~eri ise, as~l metnin üçte biri derecesinde bir k~saltmas~d~r. Bu nüshalarda, üstelik, mukaddimenin müelif ad~n~~ihtiva
eden parças~~noksand~r ve eser bugüne kadar müellifi meçhül telâkki
edilmekte idi. Burada, parçalar~~muhtelif ciltlere da~~lm~~~olan nüshada, mukaddime tam olarak, mevcut oldu~undan, müellifin 'Ali
b. Abi Haf§ b. Fakih Mahmüd al-I~fahilni adl~~biri oldu~u anla~~l~yor.
Bu nüsha, eserin yaz~ld~~~~devir hakk~nda da mevcut kanaati
biraz daha kat'ile~tirmektedir. ~imdiye kadar yaz~l~§ zaman~m tesbit
için elimizde iki esas vard~ : ~ . Eserin içinde (Tahran tab'~, s. 12),
müellif Derbend 'in Mo~ollar t4rafindan zabtedilmesinden bahsetmektedir ki, bu vak'a takriben 618 h. 'de vukua gelmi~tir; 2. O zamana kadar mâlûm olan nüshas~~761 tarihlidir; o halde eser, bu iki
tarih aras~nda yaz~lm~~t~r. Halbuki bizim nüsham~z muhakkak
surette VII, as~r ortalar~na'â'ittir. Hattâ müellifin Mo~ollardan bahsederken kulland~~~~
(«4,- ( "Tanr~~onlar~~helâk etsin" )
bedduâs~~da, Mo~ol istilâs~mn ac~lar~n~n henüz s~cak bir hâlde hissedilmekte oldu~u bir zamanda yaz~lm~~~oldu~unu gösterir. O halde
Tul~fat al-mulak VII. I XII. asnn ilk yar~s~nda yaz~lm~~t~r.
Nüshan ~ n tavsifi :
Yusuf A~a 5486 (Sadreddin vakfi).
Peri~an kâ~~t ve formalardan meydana gelmi~~olan bir cilt içinde,
4. yerde, kitab~n en ba~~ndan 8 varak. 24,4 x 15 (18,5 x ~~) cm. eb'ad~nda, 15 sat~rh muntazam nesih, söz ba~lar~~surh. Istinsah kayd~~
yoktur; Sadreddin vakf~ndan oldu~una göre, h. VII. as~r.
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Yusuf A~a 5489 (Sadreddin vakf~).
Da~~n~ k yaprak ve kurrâselerden meydana gelmi~~bir ciltte, s.
53-72. 3. bâb~ n sonu ile 4. bâbln ba~~taraflar~.
Yusuf A~a 5892 (Sadreddin vakfi).
Ayn~~ ~ekilde meydana gelmi~~bir ciltte, S. 229-250. g. bâbln
sonlan ile to. bâbln ba~lar~.
Yusuf A~a 5484 (Sadreddin vakfi).
Ayn~~ ~ekilde meydana gelmi~~bir ciltte, S. 193 — 230. 1 t. bâbln
sonlar~~ile 15. bâbln ba~lar~na kadar.
60
Tarcuma-i Makölöt-i ~adr al-Din al-Könavi
I
I;
~adr al-Din al-Könavi (ölm. 672 / 1273; bk. burada nr. 37) 'den
tercüme edilmi~~olan bu eser, arapçay~~o kadar iyi bilmeyenler istifâde
etsinler ve mütercimi hay~ r duâ ile ans~ nlar diye, farsçaya çevrilmi~tir.
Nüsha h. 673 senesinde, yani ~adr al-Din al-Könavi 'nin ölümünden bir
y~l sonra istinsah edilmi~tir. Bu as~ rlarda Anadolu 'da yaz~lm~~~olan
eserlerin mukaddimelerinde, umitmiyetle faydas~= daha geni~~olmas~~
dü~ünüldü~ ü için öyle yap~ld~~~~kaydedilmi~tir (bk. A. Ate~, X//- XIV.
aszrlarda Anadolu'da farsça eserler, Tür4yat Mecm., VII-VIII, CÜZ 2,
S. 124, 126, 128) . Buna bak~ larak, bu tercümenin Anadolu 'da, Konya' da yap~ld~~~~katryetle iddia edilebilir.
Nüshan ~ n tavsiti :
Yusuf A~a 4866 (5620).
Mecmua. Siyah, me~ in bir cilt içinde, 114 varak; 17x 12,5
(12,6 x 9,3) cm. eb'ad~ nda, 13-18 saurh, hepsi ayn~~ elden ç~km~~~
~ahsi Anadolu neshi. Söz ba~lar~~ surh.
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Istinsah kayd~~(varak 32 a):
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Mdf~rif

Sultan Valad

Mevlânâ Celâleddin Rûmi 'nin o~lu ve halefi Bahri al-Din Muhammed Valad 623'de do~mu~~ve ~ o Receb 712'de ölmü~tür (bk.
H. Ritter, mezkz2r makale, Der Islam, XXVI, 1942, 229 v.dd.; di~er
menbalar orada gösterilmi~tir). Mdcir~f:i Valadi diye me~hûr olan
bu eserinin pek çok yazmalar~~vard~r. Fakat a~a~~da tavsif edilen
bu nüsha, 677 h. 'de, yani Sultün Valad 54 ya~~nda iken, ölümünden 35 sene evvel, istinsah edilmi~tir ve mâlüm en eski nüshas~ndan
(Yeni Cami 698; 74o h. tarihli) 63 y~l daha eskidir.
Nüshan ~ n tavsifi:
Konya, Müze 78 (te~hirde).
Yar~~me~in bir cilt içinde, 368 sahife; 28x20 (20,5 x14,5) cm.
eb'ad~nda; 13 saurh, Anadolu neshi, söz ba~lar~~surh, yaz~lar biraz
B~llr~on C. XVI, 8
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istinsah kayd~ :
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(Tarcuma-i)

Fron
iL > ka.-;

Sokrat 'in ölümü ile talebesi Eflatun 'un bunun hakk~nda yazd~~~~
Phddon adl~~eseri mali:1m ve me~ hûrdur. A~a~~da tavsif edilen nüsha
bunun arapças~ ndan farsçaya yap~lm~~~bir tercümesidir. Bildi~ime
göre, ba~ ka hiç bir nüshas~~malüm olm~ yan ve felsefe tarihine eüz'i
de olsa yeni bir bilgi katan bu nüsha hakk~ nda biraz fazla izahat
verilecektir.
Kendisinden "bende-i zaif" diye bahseden, fakat ismini yazm~yan mütercimin mukaddimede anlatt~~~na göre, Fazon adl~~hakim
(asl~ nda aynen böyledir; halbuki Arap menbalar~, mesela !bn alNadim, K. al-Fihrist, n~ r. Flügel, Leipzig, 1871, S. 246; al-Ifflki
~hhiir al-culamd), S. 14, bunun Eflatun 'un eseri oldu~unu biliyorlar),
Sokrat ölürken, söyledi~i vasiyyet ve nasihatlar~~ihtiva eden bir eser
yazm~~~; faz~ llardan biri ondan baz~~ fas~llar~~seçip, fasih arapçaya
tercüme etmi~. Arapçay~~iyi bilmiyen baz~~kimseler onu iyi anlayamayor ve bu güzel eserden istifâde edemiyorlarm~~. Mütercim
bundan sonra, as~ l isim ve lakab~~ silinmi~~ve yerine yaz~ lanlara göre
Asad al-mulak va '1-sala4in Faljr al-dunya va '1-~arl'a va 'I-din diye
lakablar verilen bir hükümdarm, bunu farsçaya tercüme etmesini
istedi~ini kaydediyor. Bu suretle onun faydas~~daha geni~~olacakm~~.
Kendisi, bu eserde müellifinin kasdetti~i manay~~anlayacak kimselerden olmad~~~~halde, verilen emri yerine getirmek için, eseri tercüme etme~e koyulmu~~:
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Tercümenin yap~ld~~~~zaman ve yere gelince, bu hususta hiç
bir kayda tesâdüf edilmiyor. Bununla beraber bir tak~ m faraziyeler
serdetmek kabildir. Evvela a~a~~da tavsif edilen nüsha, Kad~~Burhaneddin 'in hayat~nda ve onun yan~nda yaz~lm~~~olan bir iks~r al-sadüt
ile (bk. burada nr. 20) ayn~~yerde bulunmaktad~ r. Her
iki eserin ka~~tlar~~ ayn~~ oldu~u gibi, yaz~s~n~n da ayn~~kalemden
ç~kt~~~~muhakkak telâkki edilebilir. Sonra umûmiyetle bu devirde
Anadolu 'da yaz~lm~~~olan farsça eserlerde, bu dilin bu ülkede arapçadan daha iyi bilindi~inin kaydedildi~i mâlûmdur (bk. A. Ate~,
mezkûr makaleden ba~ka Astarabadi, Bazm u razm, mezkûr ne~ir,
mukaddime s. ~~1-12, metin, s. 537 v.d.). Bunlara bakarak, eserin
Kad~~Burhaneddin zaman~nda, yani VII./XIV. asr~n sonunda,
tercümeye ba~lad~~irt~~ ve belki onun ani ve beklenmedik ölümü
üzerine (801/1398), ad~~ eserden ç~kar~larak, memdûh ad~~yerine bir
tak~m lakaplar konuldu~u, yani bu tercümenin XIV. as~rda Anadolu 'da yap~ld~~~~kuvvetle iddia edilebilir.
Nüshan ~ n tavsifi :
Bursa, Hüseyin Çelebi 504 /2.
Varak 67 b-87 a. ~ 4x ~ ocm. yaz~~eb'ad~nda; 13 sat~rb, divâniye
benzer bir yaz~. Mukaddime bir beyaz sahifeden sonra geliyor ve
eser bir müsveddeye benziyor. H. IX. as~r.
Ba~~ :
v-• • • •
f ..t. -14.- L.4 -ü•••
63
Baclyi al-sibr il ~a~Ayi' al-~icr
L'' •

A4medi

Edebi san'atlardan bahseden ve ba~ ka bir nüshas~~bizce mâlûm
olmayan bu eser, isminden de anla~~laca~~~gibi, me~hûr Iran edip
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ve ~iiri Ra~Id al-Din Vatvat 'in (481-578 / o88-1182)
fi daicö2ic al-~icr adl~~eserinin (bk. n~r. A. Ikbal, Tahran, t.s.),
yeniden gözden geçirilmesi ve ~slah edilmesi suretiyle yaz~lm~~t~r.
Müellifin isminin veya mahlasuun Ahmed' oldu~u Mirl.cdt al-adab
lusm~ndaki ~u beyitlerden anla~~l~yor (varak ~ oo b) :
tr.i

45- LS-12-1 J.

Varak ~~o9 b:
,s-tal t>y.~ NII

jC^..

Varak ~~~~8 b:
.3,5?0;-1) ftJL 4.Çb
I~te bu sanatkâr, eserini Macd al-Davla va 'l-Mile 'Isa Beg
için yazm~~t~r. Bu ~ah~s hakk~nda bir de ~u teferruat~~biliyoruz: Ahmed', onun Hamza adl~~o~luna okunmak üzere, bir nüshas~~ a~a~~da
tavsif edilen Mirlsdt al-adab adl~~eserini kaleme alm~~t~r. Bunlar
ilmi himâyesi ile me~hûr olan Ayd~ n-okullar~ndan 'Isa Bey 'i (749 —
793/1348-1391) hat~rlat~yor ; filhakika onun Hamza adl~~bir o~lu
vard~~ki, sonralar~~Osmanl~lara iltica etmi~ tir (bk. Halil Edhem,
Düvel-i islâmiye, Istanbul. 1927, S. 280; M. Fuad [Köprülü], Anadolu beyliklerine ddir notlar, Tiirki,vat Mecm., c. II, Istanbul, 1928,
s. g). Buna nazaran Ahmedi XIV. as~rda Anadolu 'da ya~am~~, farsça
yazan bir ~air olmal~d~r
Nüshan~ n tavsifi :
Konya, Müze 2540/1.
Varak ~~b-72 a. Selçuki tarz~nda tezyinath me~in bir cilt içinde,
118 varak; 27,4 x 18,2 (19,5 x 12,5) cm. eb'ad~nda; çift surh cedvel
içinde, 13 sat~rl~~aç~k ve vaz~h, güzel bir nesih. Söz ba~lar~~yald~z.
Güzel ve hususi tezyinatl~~bir ba~l~k.
Istinsah kayd~ :
rti
jk
A t" o

,)LLA) 4).

K~ymetli talebem ve arkada~~ m Nihat Çetin, bu nüshan~n mevcudiyetini
bildirmek için, Tarih dergisi ne yazd~~~~makalede (c. II, say~~3 - 4, ~stanbul, 1952,
s. 103 — 1°8), müellifin Tev~lrfh-i
Osman ~~yazan me~hür osmanl~~~airi Ahmedi
oldu~unu kabül ediyor. Bu ~airin Ayd~n o~ullar~~ile alakas~na dair hiç bir kay~t
yoksa da, bu fikir oldukça ~ayan-1 kabül görünmektedir. Bununla beraber nüsha
hakk~ndaki yukank ~~ izahlann ne~rinin yine de faydal~~olaca~~n~~san~yorum.

•
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Ba~~: (2 a) •••
(2 b)
,m1!

•••
(,14 4.5"•)).37 ç~ i J

I)

1,

.»;-•

L

•••

•••

'il--• ) ‘i) (3 b)

Ly..)3 •••

64
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MincICt al-adab (?)

K~sa bir mensür mukaddimeden sonra, arapça için, 50 k~ t'al~k
manzüm bir lügat, 27 k~t'al~k muhtelif ilimlere dâir bilgiler, biri
sarf, di~eri nahiv ilmine dâir olmak üzere, iki kasideyi ihtiva eden
bir eser olup, ~air, arap sarf~~ için yazm~~~oldu~u kasideye M~ ön
al-adab, nahvi için olan kasideye Afiycir a!-adab adlar~ n~~ vermektedir.
Bu eser de mezkür Ahmedi taraf~ndan ~s Beg 'in o~lu Hamza 'n~ n
tahsili ve terbiyesi için yaz~lm~~t~ r.
Konya, Müze 2540/2.
Varak 73 b ~~ 8b. Tavsifi yukar~da, nr. 63.
~stinsah kayd~~ :
j
Ba~~(varak 73 b):
(4.1;alk

~«~

4-11

LI:11....1 L5;1! I )
;.>

• • • H-' ..J ) JL

v•C'

LL.4.

• ••

•••

L.).1

~.W 3

•

s7-'!•

ç.":"U

••• (^ );ç'

•••

III. MUHTELIF ILIMLER
65
K. Uddat al-muta allimln

Asad b. Omar b. Asad b. AH al- Svl
„ç51.11

Farsça bir nahiv kitab~~ olan 'Udda al-mutd allimin hakk~nda hiç
bir yerde bir malf~ mata rastlanmayor. Kâtib Çelebi de bunu Ka,s±
al-unC~n da zikretmemi~tir. Ad~n~ n Asad b. 'Omar oldu~unu söyliyen
müellif, eserini Muhazzab al-Din Abu '1-Favris Haydar b. Muhammed b. Ahmed al-Kazyinrye ithaf etmi~tir. A~a~~ da tavsif edilen
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nüshan~n hiç olmazsa VII. / XIII. asra âit oldu~u kuvvetli bir ihtimal olarak ileri sürülebilir. Buna göre, müellifi daha evvelki as~rda
veya en geç VII. / XIII. asr~n ilk yar~s~nda ya~am~~~olmahd~r.
Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf .A~a (Karaman) 113.
Fersüde bir cilt içinde, 172 varak; 25,2 X 16,6 (19,6x 11,5) cm.
eb'ad~nda; 17 sat~rh, aç~k kahverengi mürekkepli, Anadolu Selçuki
neshine benziyen nesih, söz ba~lar~~surh. Sondan noksan. VI. - VII.
h. as~r.
I
„Ç
Ba~~: LI (3a) ...
‘:riirjj1:.1 j..)1' J);

jl

(3b)
Z:Ay;

dil J11.1 1 j

LtJ

dt...;1.$
• • • ls-c••.•

3~~

-~rl

1,1&
• • ,..r) 1

66
[Ablak al-Nabi]

Mabmüd b. Masciid b. Ahmed b. 'Omar
b. BurInin

j)10:1

14
41'1
-'>•-••• k.~.
Bu eser, Peygamberin hayat ve ahlâkmdan bahsetmektedir.
Müellifi faydas~mn daha umümi olmas~~için bu eseri farsça olarak,
kaleme ald~~~m söylemektedir. Eserin müellifi olan Mabmüd b.
Mascr~d hakk~nda da hiç bir mâlümat bulunam~yor. Fakat a~a~~da
tavsif edilen nüsha, kuvvetli bir ihtimal ile, h. VI. asra âit oldu~undan, tablidir ki, müellifi bu as~rda veya daha evvel ya~am~~t~r.

Nüshan ~ n tavsifi:
Yusuf A~a 4693.
Biraz fersüde, me~in bir cilt içinde, 493 sahife; 17x 13,5 (14,2x
10,7) cm. eb'ad~nda; 13 sat~rl~, kal~n yaz~h, çok vaz~h nesih. Teclid
esnas~nda varaklarm yerleri de~i~mi~. istinsah kayd~~yoktur. H.VI.
Ba~~(s. 21) :
jkj-45- j-k! °‘(r)

ili• • • 4....)-13
Ii L:fr v••
J•i. Li ( S. 27 ) • .. -YL~~

jal

j
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( s. 28) ... ~) f .
j..))

!Jh 1;lin „*"..1
31

0.4
).1 1j~ ,

I
...

.5"

( devam~~ S. 33'de )
L);
s. 34
I
<l )
Llk.:11;
I AM«,

~ K~~MECMÜA
A~a~~da tavsif edilen iki mec~ni~a, Anadolu 'da yaz~lm~~, baz~~
küçük risâleleri de ihtiva etmektedir. Bunlar~n bir ço~u halen Fatih
kütüphanesinde bulunan bir mecmf~ada (nr. 5426) bulunmaktad~r
ve H. Ritter taraf~ndan tavsif edilmi~tir (bk. Philologika IX, Der Islam,
XXV, 1939, S. 65 v.dd.). Ancak 726 h. de Ankara 'da 'Ali b. Düstbuda al-Ankari tarafindan istinsah edilmi~~olan bu nüshadaki risaleler yegane nüshalar vaziyetinde idi. Bundan müstakil oldu~u anla~~ lan yeni nüshalar sayesinde, bu risâleler üzerinde daha kolay
çah~mak mümkün olacakt~r. Bundan ba~ka, Fatih nüshas~ndan,
"XII-XIV. as~rda Anadolu'da farsça eserler" adl~~makalemizde bahsedilmi~ti. O zaman Anadolu 'da yaz~lm~~~farsça risâleler, küçük denemeler, münferid hadiseler olarak görülmekte idi. Halbuki bu yeni
nüsha, bu eserlerin, basitliklerine ra~men, bir kö~ede kalmad~~~n~,
okunup, istinsah edildi~ini ve binnetice farsçan~n kullan~ld~~~n~~isbât
etti~inden ayr~ca mühimdir.
Nüshalar ~ n tavsifi
I. Bursa, Hüseyin Çelebi 1185.
Bir taraf~~ kopuk me~in bir cilt içinde, 197 varak; 14,2 X 10,2
(1 1,8 X 8,4) cm. eb'ad~nda; girift, noktas~~ az, 23 sat~rl~~bir nesih.
Kenarlarda ekseriya mukabele kay~tlar~~var. Söz ba~lar~~surh. ~stinsah
kayd~~ yok, VIII. h. as~r.
~~. varak ~~ b — ~ o a.
Nasil.~ at-ndme-i farzandiya. Mubammed al-azall 'nin (ölm. 505/
~~~~ ; bk. Isldm Ansiklopedisi, ~azall mad.) Ayyuha'l-valad adl~~ nasihat
tarz~ ndaki küçük eserinin farsçaya tercümesi.
2. varak ~ ob— ~ 9a.
Fu~ül va macdlis va va~ayd. Ahmed al-~azalI 'nin (ölm. 520/1126;
bk. GAL, I, 426; Suppl., I, 756) galiba muhtelif eserlerinden toplanm~~~parçalar. Fakat al-Savdnil~~'de bulunmas~~icap eden a~k hakk~n-
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daki ilk k~s~m orada yoktur (kr~l. Ahmed ~azali, Savcinit~ , n~r. H.
Ritter, Istanbul, 1942, Bibliotheca Islamica, XV).
Ba~~ . . .
( a)
• • j•7'.1 IS`31 .,A 41, Ji
3. varak 1913-25 b.
Risölafi bayöncale~mat irö Allöh 'an al-- abd. Basit bir dini eserdir.
j-1
,)
. . kul
...
Ba~~:
4. varak 26 b-48 a.
R. Partav-nöme. ~ihab al-Din al-Suhravardi 'nin ( idâm~~ 587 /
~~~ g~ ) küçük bir risâlesidir (kr~. H. Ritter, n~ezkûr makale, nr. 6; A.
Ate~, mzk. makale, nr. ). ~unu kaydetmek laz~md~r ki, bu risâlenin
K~l~ç Arslan II. (551-588)'ye veya Niksar emini Berkiyaruk 'a ithaf
edildi~i söylenirse de, bu ikinci nüshada da, bunu gösteren hiç bir
kay~t yoktur.
Ba~~: . . .
5. varak 48 b-57 b.
[RiscIla dar rcil~-i ~tudö-~inösil. Muhammed b. 'Omar al-Raz' 'nin
(ölm. 6o6 1209, bk. H. Ritter, mezk. makale, nr. 135), akaid hakk~ nda,
6 fas~ll~ k küçük bir risâlesidir.
..
.
. . . AU
Ba~~ :
j
j), . .
L~ t j~~

6. varak 58 a-6o a. Harfler hakk~nda müteferrik notlar.
7. varak 6o b-65 b.
Risalat
al-~afâ (bk. ~slâm Ansiklopedisi) taraf~ndan
yaz~lm~~~olan 51 risâlenin a~ka dâir olan~d~r. Fr. Dieterici ne~rinde
(Leipzig, 1886) 36. risâle olup, s. 493-507'de bulunur.
... ;y~~
J>,
Ba~~ :
8. varak 9913-144 b•
(Baz~~ müteferrik notlardan sonra) [ Risöla fi ilm
683 h.'de yaz~lm~~~dini-ahlaki bir risâle.
L..
...
(,J3 J.) S. . .
Ba~~ :
Ls1
...
c:•1?- 3
• • ""*".1

L.;»- i•le• j.)
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9. varak. ~~82 b-185 a.
(Müteferrik nodardan sonra). K. al-Tal.~ bir fi cilm al-td bir.
Muhammed al-~-azall'nin rüya ta'biri hakk~ nda bir risâlesidir.
. . LY
Ba~ :
•••
~~o. varak 192 b — 95 b.

[Riscilat al-ma-Id]. Farsça rubâileri ile me~hûr olan 'Omar yayyam '~n (61m. 517/ 1123; b. GAL, I, 471; Suppl., I, 855 v.d.) varl~k
hakk~nda, Aristo felsefesine göre, yaz~lm~~~bir risâlesi.
.J5t,
Ba~~:
II. Bursa, Hüseyin Çelebi 1187.
Ebrü ka~~t kapl~~yar~~ me~in bir cilt içinde, 201 varak; 24,3x
cm. eb'ad~nda; 21 sat~rl~~nesih, söz ba~lar~~bâzan surh.
16,8 ( ~~7 x
Mukabele kayd~~ (var. 155 b):
<> 4} IL. 41-- J,.
v oy

•

~ . varak ~~b — 14 b.

Bk. burada nr. 71.

Risilla dar rüh-i

varak 15a-26a.
Akü id ahl al-sunna. Omar b. Muhammed b. Ali adl~~ bir ~ahs~ n, Anadolu'ya geldi~i zaman, yazd~~~~farsça bir risâledir (bk. H.
Ritter, nr. 143; A. Ate~, nr. 29).
2.

Ba~~ :

)iJo, It j‘J.

"Lfj 1 J

• • • 42 "I j

3. varak 26 b —33a.

Dar bayijn-i i<til.ccid-i ahl-i sunnat ya camii at. Belki bundan evvel
bahsedilen 'Omar b. Muhammed b. 'Ali 'nin ehl-i sünnet akaidini
göstermek üzere, toplad~~~~27 mesele ile, onlar~n cevaplar~ ndan meydana gelmi~~bir risâledir (bk. H. Ritter, nr. 152; A. Ate~, nr. 33).
. . . kU
Ba~~ :
4. varak 3313-44. a.

kufr. Küfür ifade eden kelimeler hakk~ ndaki bir
risâlenin Abu '1-Fail Muhammed b. Ish4 b. Abi Na~r taraf~ndan
farsçaya yap~lm~~~tercümesi (bk. H. Ritter, nr. 141).
c.!..vb,:
.5"
„1.:11 f,13£.
Ba~~:
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5. varak 47 a--69 b.

Mandhic-i Sayfl.

Sayf al-Davla va '1-Din Tu~rul adl~~bir emir
için yaz~lm~~~basit bir akaid kitab~~(bk. H. Ritter, nr. 153).
,31.4t>
Ba~~: . . .
LJ L 11 U*1
6. varak 70 a-84 a.
Dar bayan-i hamdhat-i ahl-i ibdhat. Muhammed Gazali 'nin ibahiyeye kar~~~ve onlar~n dü~üncelerinin esass~z oldu~unu isbat etmek
üzere yazd~~~~risalenin (bk. H. Ritter, nr. 134; GAL, Suppl., I, 747,
nr. 23e) farsçaya tercümedisir.
Ba~~:

. . JI):11

..

J4

.41-I
I ii, 4.;,..1JI j.> 31~lyr
7. varak 84 b—~~12 a. Sakinat al-talihin. Sözde Nacm al-Din
Kubra 'ya ait bir risâle olup, mebde', mead ve ahlak de~i~mesinden
bahisdir (bk. H. Ritter, nr. 140).
.
I)
Ba~~:
JC.^.
...

8. varak 112 b---117 a.

Far~a'id Aba Mantar Maturldl.

Matüridiye mezhebinin kurucusu
olan Abü Man~ür Maturldrnin (ölm. 333 h., bk. GAL, Suppl., I, 346;
H. Ritter, nr. 149) sözlerinden al~ nm~~~parçalar.
Ba~~:

j 91 ~•t.~~ • • • ))••••yt

yLi 21?

4•••••1.

9. varak ~~~ 7 b--121 b.

Min Kalimat ~ay~g `Abd Allah An~iri. Me~hür süfi, alim ve ~air
`Abd Allah An~arl 'nin (ölm. 481/1088 ; bk. burada nr. 56) Musacece& '~ ndan (bk. H. Ritter, nr. 150).
Ba~ :
„. JJ. ,51
• • • <2.5-~-- va (AZA) ‘51 3
Kenarda ba~ka bir musaccd~~ vard~r : 4. 1 .);" • • • -1•:~4•52::"
.

‘Çjt.dail

~ o. varak 122 a-129 b.

Hidayat
fi ahlah al-Nabi. Ca`far b. Hayyg~n 'In (veya `Abd
Allah b. Muhammed b. Ca`far b. klayyan)'~n Peygamberin ahlak,
hakk~ndaki risâlesinin ibrAhim b. al-ljusayn
tarafindan
farsçaya tercümesidir (bk. H. Ritter, nr. 155; A. Ate~, nr. 34).
...
Ba~~:
:.~.*)b (t,
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ii. varak ~~ 3o b-155 b.
[Tarcuma-i Adab al-Nabi]. Mukaddimesinden anla~~ld~~~ na göre,
)-1-..)1 ("büyük sadr") diye tavsif etti~i Husân~~
mütercimin
Husayn b. Muhammed 'in iste~i üzerine, arapçadan tercüme edilmi~~
bir eser olup, Peygamberin âdetlerinden bahistir. 12 bâba bölünmü~tür.
Ba~~
41,3:3
1.I
d J-I
L;
.)1.)1
.
...
12. varak 156 b-171 a.

~ifd) al-~adr. Harizmli me~hür süfi Nacm al-Din Kubrâ 'n~n
'inin farsçaya tercümesidir
( ölm. 618/1221 ) Riseilat al-hd'im
(bk. GAL, I, 440; Suppl., I, 786 v.d. ; F. Meier, Stambuler Handschnften
dreir persischen Mystiker, Der Islam, XXIV, 1937, S. 9 v.dd. ve s. 19
v.dd.).
.1.! 1.1 . .
Ba~~ :
fi j:k1I 4
13. varak 172 a —181 b.
Zikr-i muccizüt-i Rasül. Fatih kütüphanesindeki mecmuay~~ toplam~§ olan ' Ali b. Düst-hudâ al-Ankarrnin eseridir (bk. H. Ritter,
nr. 156; A. Ate~, nr. 35).
.„5":) . . .
Ba~~

..
14. varak 183 a —190 a.
dunyci. Calâl al-Din
Ma4c-~ mid-i arld~b-i falc~- u
Karatay ad~na yap~lm~~~olan bu tercümenin asl~~ ~ihâb al-Din Suhravardi (ölm. 632 / 1235; bk. GAL, I, 440 v.d.) 'nin bir risâlesidir.
Mütercimin ismi nüshada yoktur (bk. A. Ate~, nr. 31).
-ur
. . . 45 1.)
Ba~~
15. varak ~~ 90 b— 92 b.
Dah hukümöt-i <Ali. `Ali 'nin muhtelif çe~it meselelere dâir vermi~~
Oldu~u ~ o hüküm (bk. H. Ritter, nr. 129).
Ba~~
,s1 J.
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91. 16. varak ~~94 b — 20 I a.
i~rizu ancdm. Mebde, ve ~nead hakk~nda küçük bir risâledir.
Müellifinin ismine nüshalarda tesadüf edilmiyor ( bk. H, Ritter,
nr. 138 ).
Ba~~ :
. . . j:11.:,J13 ,:r.„5-1-:-11J.,- ..J-1
.

45.- „iiT

y,~,

fr

TeRKÇE BIR ESER
Divan

92

Nava>i

~ir Navari (ölm. 144i-150i; bk. isldm Ansiklopedisi, Ali ~ir
mad.), hakk~ nda izahat verilmesine lüzum olm~ yacak kadar me~hür
olan büyük bir Türk ~air ve devlet adam~d~ r. Onun DIvcin '~ n~n
Istanbul 'da ve Avrupa 'n~ n muhtelif kütüphanelerinde, müteaddit ve
fevkalade k~ymetli nüshalar~~ bulunmaktad~r. Bu nüshadan burada
bahsedilmesinin sebebi, nüsha olarak, en iyileri aras~nda yer alabilecek
bir nüsha olmas~~ ile beraber, as~ l üzerinde bulunan Ziya Pa~a 'ya
âit ~u bir kaç kay~tt~ r.
Varak I a 'da :
ik •
rA
I
I
Alt~ nda : Silk-i milkimde bulunan i~bu kitab Konya ~ehrinde
vaki> Yusuf A~a merhumun binâ-kerdesi olan kütüphane derununda
h~fz olunmak ve harice ç~kmamak ~art~~ ile vakf edilmi~tir. FI ~evval
sene 1294.
Vali-i vilayet-i Konya
Abdülhamid Ziyâeddin.
Nüshan ~ n tavsifi :
Yusus A~a (Müze) 157.
~emseli, zincirekli bir cilt içinde, 255 varak; 28 X 18,5 ( 8 x 'o)
cm. eb'ad~nda, 15 sat~rl~~ nefis bir talik. Yaz~~yald~z, mavi cedv el
içinde. ~~b ve 2 a fevkalade tezhibli, 83 b ve 120 b 'de çok güzel serlevhalar, Herat mektebi tarz~nda. Yaz~~ Sultan 'Ali al-Ma~hadrnin
yaz~s~ na benzer. Baz~~yerlerde rutubet eseri.
Istinsah kayd~~ yok, X. h. as~r.
Ls _411 )1.,; I
I
Ba~~:

IÇINDEKILER
ARAPÇA ESERLER

I. ~IIR
Abu 'I4-jayr al-Tanütd.

Dl~dn, Ibn al-cArabi.
al-2dd1ya, <Ali b. al-Rümi.
II. NES~R (edebi nesir, mektuplar, resmi yaz~lar)
Rasd'il,
al-BaysAni.
Barakat b. 'Ali.
Kdmil al-ila ft ~ind<at
2iyA' al-Din Ibn al-Asir.
al-Rascril
Kifciyat al-kdtib va nihdyat al-rd~ib, CamAl al-Din
Abu 'l-Fath Mas'Ad b. Mavdf~d.
111. SARF, N AlltV VE L1: ~AT

K. al-Muzakkar va '1-mu'annas, A13171 l~Atim al-SicistAni.
K. al-Ziydde al-muntazda min Kitdb Sibavayh, al-Mubarrad.
tbn lutayba.
~~ o. K. Talsir garlb
ii. K. ~l~ tiydrfa~il3 al-kaldm, Abu
`Abd AllAh(?).
12. K. al-211ak~dr va '1-mamddd, Ibn VallAd.
13. K. al-Tanblh va '1-if~cil~~(am~nd vahda fi K.al-~ahdh, Ibn Barri.
14. al-Muharrar fi dahd>ih al-nahv ve haha>ihih, Fahr al-Din al-RAzi.
IV. HAD~S, FIKIH VE D~GER D~lkli ESERLER
15. Tahvim al-adilla, Abf~~Zayd al-Dabbüsi.

K. Arihdyat al-muctahid ya kifdyat al-muhta~id, Ibn Ru~d.
Mul~ta~ar al-ahkdm al-~ar<iya, Ibn Ijarr4.
K. al-Mavid`dt min (*idi§ al-marfd`dt, !bn al-Cavzi.
19. Cami' al-u~ül fl (*dell§ al-Rasdl, Macd al-Din Ibn al-Asir.
20. &sir al-sa<ciddt fi asrür al-`ibdddt, Kad~~Burhaneddin Ahmed.
16.
17.
18.

SIYASET
2 I.

K. Siycisat al-din va '1-dunyd, Sa`d al-Din al-AksarAl.

TASAVVUF

va] '1-Mavdhif va '1-multdfabdt,
K. al-Lutrza"dan bir parça, Abi!' Na~r al-SarrAc.
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Fail(Faid'il) ~ahddat al-tavhid, I bn al-<ArabI.
K. al-Bd>, Ibn al-<ArabI.
K. ~ufbat fl kayfiydt tartib al-`dlam va ~aklih, Ibn al-<ArabI.
K. Hayat al-abddl, Ibn al-<ArabI.
Tdc al-tardcim, Ibn al-`ArabI.
K. al-~avdhid, Ibn al-<ArabI.
Cavdb su'd1 ismd<11 b. Savd~kin, Ibn al-(ArabI.
K. al-Caldla va huva kalimat Alldh, Ibn al-<ArabI.
K. Samdniayat va ~ald~in va huva K. al-Azal, Ibn al-`ArabI.
K. Cdmi< al-va~dyd, Ibn al-<ArabI.
al-Tanazzuldt al-Mav~illya, Ibn al-<Arabi.
K. al-Asfdr, 'bn al-<ArabI.
Kaldm
Ibn al-<Arabi.
K. al-Nafahdt, ~adr al-Din al-Könavl.
Miftdh ayb al-cam< va '1-vuedd, ~adr al-Din al-Könavi.
VII.

MÜSBET ~L~MLER VE MUHTELIF

K. Ka~f al-rumdz, Ibn Vat~~lya.
al-Kandn al-Mas<ddi, Abö Rayhin
K. al-Hay>a, Mu'ayyad b. Barmak
al- Talkirat al-Haraviya fl 4iyal al-harbiya,
al-Haravl.
FARSÇA ESERLER

1.

MANz M EDEBIYAT

<Ali-ndme.
Cavhar al-~dt, <imar.
Malcdmdt al-fuyör, <Anar.
Asrdr-ndme, <A%tar.
Mu~ibat-ndme, <Atar.
Ma~navi (c. VII), Mavffil.
Divdn,
Anis al-`dnfin,
Anvör
Risdla-i Cavrabiya,
AnvAr.
Divdn,
Anvir.
Divdn, Crunl.

Anbiyar-ndm~, ~brithim ~ahustarl.

Abu '1-Hasan
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II. MENS(At EDEBI VE TASAVUFI ESERLER

~ark~~al-Ta<arruf.
Tabakc4-i ~dflya, (Abd Allah al-An~irL
Bahii> al-Din Valad.
Ma<drif (c. IV), Suln al-`111a1
(Avfl.
Cavdmi`
Tul.~fat al-mdluk, <Ali al-i~fahani.
6o. Tarcuma-i Malfdldt-i ~adr al-Din al-Könavi.
6 t. Maccinf, Sultan Veled.
Fdzon.
[ Tarcuma-i]
Ahmedi.
Baddyi< al-sil.~ r fi ~andyi<
Mirldit al-adab, Ahmed'.
III. MUHTELIF ILIMLER
Asad b. <Omar al-S"fivi.
K. <Uddat
A1314 al-Ndbi, Mahmild b. Masciid.
IKI MECM(JA

Na~iltat-netme-i farzandiya, ~azAli.
Fu~ül va maccilis va va~dya, Ahmed ~razWi.
Risdla ft baydn (aldmat i<rdz Allöh <an al-`abd.
Partav-ndme, Suhravardi.
Risöla dar rcih-i budd-~indsl, Fahr al-Din
Risdlat
ih~vki al-~aft>.
Riscila fi `ilm al-4alsö2qc.
K. al-Tal~bir fi <ilm al-ta`bir,
Risdlat al-vuctid, <Omar Ijay~.
Fahr al-Din lUzi.
Risdla dar rdh-i
Al.cd'id ahl al-sunna, <Omar b. Muhammed.
Dar baydn-i i<til.cdd-i ahl-i sunnat va camdat.
Ba_yetn-i alföz-i kufr.
Mandhic-i Sayft.
ahl-i ibdl~at,
Dar baydn-i
Nacm al-Din Kubr (?).
Sakinat
FaveVid-i Aba Man~ar Mdturldi.
Kalimöt, <Abd AlMh
Ca<far b. tlayy, trc. l[brWint
Hidetyat al-gabi ft algölc
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Tarcuma-i adab al-Nabi.
~ifü> al-~adr, Nacmal-Din KubrA.
Zikr-i mu<ciza-t-i Rasül, <Ali al-Ankari.
8g. MaMmid arb~lb-i fakr ya ma~dlib
Suhravarcli
go. Dah hukümöt-i 'Ali.
g~ . ~f~c.i.z u
TORÇE B ~ R ESER

92. Divdn, Navti>i.

~ilff~b al-Din
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