ERZURUM KÜTÜPHANESİ'NDEKİ, TÜRKÇE- YAZMA
ESERLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Doç. Dr. Önder GÖÇGÜN

(*)

Bilindiği gibi; kütüphanelerimizi dolduran kitapların bir kısmı,
eski harflı el-yazması eserlerdir. Bunlar; ihtisas çalışmaları başta ol·
·mak üzere, araştırıcıları beklemektedir. Lakin, nerede hangi eserin
bulunduğu hususu,
bütünüyle açıklığa kavuşmuş değildir. Zaman
zaman yapılan bazı tesbitler, kısmen de olsa büyük faydalar sağla
maktadır. Halbuki, kanatimizce bu konu, işi iyi bilen tam bir ekip
amştırmasını gerektirecek mahiyettedir. Çünki, kültür tarihimizin
bütün cepheleriyle ortaya _konulabilmesinin; bir ölçüde el-yazması
eserlerin tamamının, topluca tesbit ve değerlendirmesinden gı:.•çtiği,
herkesçe kabul edilmelidir.
İşte biz, daha önce yapılmış bazı tetkiklerden yola çıkarak, ilkin; «Diyarbakır Kütüphanesi'ndeki Türkçe El-Yazması Eserler Üzerinde Araştırmalar» CAnk. 1979) adlı bir çalışma yapmış idik. Bu defa, Erzurum Kütüphanesi'nde mevcut eski yazı, matbu ve el-yazması Türkçe, Arapça, Farsça 4224 eseri gözden geçircİik. Bunlar arasın
da, Türkçe ve el-yazması olanlarını ayırarak, 60 tanesi üzerinde,
araştırma ve ince_lemede bulunduk.

Bunu yaparken; her eseri önce şekil, daha sonra da muhteva
özellikleri yönünden ve alfabetik sırayı esas almak suretiyle tanıt
mayı uygun gördük. Gerektiğinde, biyografik ve bibliyografik bilgilere de yer verdik.
İnceledeğimiz el-yazması
ı

(*)

-

bu eserler, sırasıyle şunlardır:

Ahbarü'l-İber

2 3 4 -

Bahrü'l-Maarif
Cevahirü'l-Esdaf
Cevahirü'l-Kelimat

s-

Dakayıkü'l-Ahbar

Selçuk Ünlvcr3itesi Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi.

Selçult Dergisi

94
Divan-ı Hafız

6 7 8 -

Enisü'l-Munkati'in

9 -

Envarü'l-Aşıkin

10 ıı

Divan-ı İbrahim Hakkı

Evsaf-ı

Peygamberi

- Gayetü'l-Beyan

12 ---: Gencine-i Raz
13 - Hayr-abad-ı Nabi
14. --:- Hulviyyat-ı Sultani
15 ~ ilm-i Hal
16 - İlın-i İnşa Lügatı
· i7 - Kenzü;l-Fütüh
18- KÜab-ı Muhammediyye
19 --' Kitab-ı· Subha-i Sıbyan
20 -

21
22
23
24

-

Kitab-ı Şükr-narrie
Lügat-ı Farisi
LÜgat-ı Müntahab

Lügat-ı Şahidi

Lüccetü'l-Esrar
52 - Ma-Hazar
23 - Manzum Akaid
27 - Mebpas-i İman
28- Mecmua
29 .--'- M~snevi Şerhi
. 30 - Meşariü~l-Eşvak
31 ___: Miyarü'l~Evkat

32 .,...... Netayicü'l-Fünü:çı
33 - Pend-i Gülistan-ı Şerif
34 - Risale-i Akaid-i Manzum
35 - Risale~i Elfaz-ı Küfr ·
36 - Risale-i İlın-i Hal
37 - Risale-i Kavaid-i Farisiyye
38 - Risale-i Rub'il-Müceyyeb
39 - Risale-i Saat-name.
40 - Risale-i Sofi
41 - Risale-i Yusuf
42 - Saadet-name
43 - Subhaü'l-Sıbyan
44 - Şahname-i Nadiri
45 -

Şeril-i Divan-ı Hafız

46 47 -

Şerh-i

Divançe-i

Şerh-i Ferişte

Ferişte

Önder Göçgün
48 -

Ş.erh-i

49 -

Şurüt-ı Manzum-ı

05

Muhammediyye
Rü.mi

50 - T&rif-i Şam
51 -Tarih-i Vakıdi
52 - Tenbihü'l-Gafilin
53 - Terceme-i Hadis
54 - Terceme-i Kimya-yı Saadet
55 - Terceme-i Tuhfetü's-Salavat
56 - Tertib-i Ulü.m
57 - Tezkiretü'l-Evliya
58 - Tuhfetü'l-Mülü.k
59 -

Tuhfetü'l-Şahidi

ta- Zübdetü'n-Nasayih-name
Bize bu araştırmalarımızda anlayış ve kolaylık gösteren, Erzurum İl Halk Kütüphanesi eski müdürü, sayın Fikret AGAVER'e ve
Kütüphane personeln;ı.e teşekkür ederiz.
Gayemiz, yüce Atatürk'ün : «Milli kültür değerlerimizin muhakkak gün ışığına çıkarılarak, bugünki ve yarınki nesillere tanıtilması
gerektiği .. ,. diraktiflerinden hareketle, bu eserlerimizin varlığından
ilim dünyasını haberdar kılmaktır.
Çalışmamız,

cimiz büyük

bu yoldaki

boşluğu

bir parça doldurabilirse, sevin-

olacaktır.

1.
Şimdi

de sözünü

ettiğimiz

eserleri, ana

hatları

ile

ayrı ayrı

gö-

relim:
AHBARÜ'L-İBER
Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa
Hattı

: 23858
: 24,5 x 17

·

sayısı

: 17,5 x 11,5
: 472
: Nesih ·

Kahverengi deri cild içerisinde bulunan manzum bir eserdir. Hiç
43. ve 50. varaklar arası, .cild sırtından ay-

yıpranmamıştır. Yalnız,
rılmış durumdadır.

Sayfalar kırmızı çizgili cedveller ~ içiııe: idirim~ştıt. 'Metiıı baŞi'ık-·
ları kırmızı, metin kısımları da siyah: mürekkeple: ya;ı;ilİnıştıı~. 'Her
satırda yanyana 2 mısra - ı beyit - olmak üzere;::her ·sayfada15 heylt bulunmaktadır. Beyit sayısı, başlık bulun~m.~ sayfalarda 14'e~ve
hatta ıo'a kadar düşmektedir.
·
,• i

Esere, 1/b varak'ta yer alan :
"Haza Kitabu Ahbarü'l-İber' 1 · · ·
ismi ve

Besınele

ile :

İbtida Bismillah ile bed idelim
El-rahmanirrahim ya~ i(].elim
Besınele ile olur her iş ternam
·· ·O;k:ı canını c~nile her subh u şam

Besınelesiz işe başlarsin eger ·
Ebter olur hayrı olmaz kıl .hazer .

Çok Şükür olsun Hüda'nın .Şa~ııla.
Nice en'ain eyledi kullarına .·
Kim adernden bizi eyledi avar
ibadet itmek içün oi Kird-gAr
Dahi kulsın kullulr it durma zinhar ·
Emrini tut lul namaz leyl ü nehar
Seni halk: itdf i b adet ·itmege •.
Rüz u şeb togrı tarika gitmege
Halık
R::.zkı

oldur Razık oldur iy hoca
virir cümleye. ucdan uca .

Çok salat ile selam Peygamber'o
İki cihan fahri ol servere
denilerek

başlanmaktadır..

·

2/b varak'ta,
"Te'lif-i Kitab".
başlığı. altınd~

:

Gelün imdi söz başına: iy beşe .
Kim sebeb nedür diyem başdan başa

., .

., .. ·

97
Bu kitabı nice te'lif eyledim
Pes arz .nedür bum ben söylediılı
Ömrimin tarihini fikr eyledim
Kendi kendime bum zikr eyledim
Kendüne pes bil- amel eyle bu dem
Bil ki bir kimse sana dirneye kem
Kim işicUrse _diye rahmet -ana
Ba'is-i ra-hmet ola belki bana
Bu kitabı bu ümid ile didim
Cümlemize rahmet ide ol Kadim
Dahi aslı neslimizi ol Ahed
Mustafa hürmetine eyle nieded

....
Sen didarı:n, nasib eylegil bize
Ata vü ecdad hem cümlemize
Dahi ol kullara rahmet eyle sen
Biz kullara rahmet eyle Zü'l-menen
Pes adımdır hem Muhammed bi-reva,
Hem tehallüsü:ı;n za'if-i bi-nevil;
Dahi ol Hacı Ömer oğlu benim
Kendimi medh itmezem bir köydenini''
Atam atasın dahi direm sana
Kim Ali Halife dirler ana
Atası Derviş Çavuş'dır
Çavşı imiş

hem anun
Van'da Hüsrev Paşa'nun

Dahi anun

atası

Kul-ı şeyh

dirler

bil iy civfm
imiş ,ki bil iyan

Şehr-i

Bayburd'da da yatur ol za'if
Tekyesi var anda hem gayet latif
Bu sözin
Ka~usını

aslı

budur kim söyledim
size takrir eyledim

Ola kim ağzı dü'alı kul ola
Rahmet ide anlara rahmet bula- ·
(F.; 7)

S e.l çuk ·D er g tsl
Tanrı rahmet. ide hem cümlemize
Bu kitabun balısJni aydam _size

Buna Ahbarü'l-İber ad iyledirn
Adı içre tarihin yad iylediın .
Dilerem-senden İlahe'l-alemin
Şehr-i Van'ı-kamu dertden it emin
Ulusını küçigini iy Gafur
Pes Cehennem ateşinden eyle dur

Anlar ile eylegil her dem bizi
Anlar ile eylegil haşrımızı
Dahi senden ·dilerem iy

Padişah

.

Padişahlar padişahı Padişah

Bu kitab Allah içün makbul ola
İşidenlerün dü'ası bol ola

Bu za'if kula rahmet ideler
İşideler togrı yola gideler

şeklindeki beyitlerle şair; kendinden,
dan l::ahisle dua etmektedir."

atalarından, kitabının adın

Eserde sırasiyle; Hz. Muhammed'in mucizeleri, Hz. Ebubekir'in
Hz. Ayşe; Hz. Fatma, Hz. Ömer ile Şeytarı, Hz. Osman'ın
şehadeti, Hz. Ali'nin Kıife şehrine gidişi.. v.s. gibi konular, çeşitli hikayelerle manzum olarak işlenmektedir.
kıssaları,

Kitab, 236/b varak'ta yer alan :
"Sahibü'l-hayrat

ve'l-hasertatü'l-Hacı

ibaresi ve
"1135"

tarihi ile son

bulmaktadır

Hüseyin

Ağa

Gaferallah"

'.--·

BAHifÜ'L-MAARİF
---c

-

1

.

-

.

Kayıt numarası

Cil d

ebadı

Yazı ebactf

Sayfa
.-

sayısı

: 24047
·: 20,5 x 15
:-14,5 X 7,5
: 256

: Nesih

Hattı
.

Kahverengi deri cild içerisinde bulunan,
sur bir eserdir.
-Metin

1;3.şlıkları kırmızı

ve_ metin

kısmen yıpranmış

kısımları

men:

siyah mürekkeple

y~z-ıinııştır. Her sayfada .19 satır· bulunmaktadır.

:'Kitap, 1/b varak'ta ve

şu

beyitlerle

başlamaktadır

:_-

Hamd olsun ol Allah'a ki halk eyledi insan
insanda dehim kıldı dehan içre zeban
Bir kıldı zebanı ana bin virdi beyanı
Çok d ürlü ma'ani anun ile oldııyan

Ol mu'cize fasihleri aciz eyledi
Buldu kelam bari vücudunda ihtişam
Yok sana -layık anlara· kabil çü tuhfemfz
Ancak ·dürftdumuz salat oldı vesselam
Bu

mısraları

takiben : "Emma-ba-,d"
' başlığı: altinda müellif :
"Bu abd-i fakir, Sürftri hakir azimet idüb, niyyet lnlub ve ta'-·
mim-i fayide içüri Turki ile müsvedde kılub, amma tedvin olunmayub lmlub, ba'de "kilşe-i firakda miltavattın ve ltünc-i uzletde mütemekkin olmış idi. ( ... .) !'
demektedir.
Eserin

muhtevası

ve

adı,

4/a varak'ta: ·

"Bu kitabı bir nıukaddime ve üç makale ve bir hatime üzre tertib eyledim. Mukaddime, ilm-i aruz'a beyan-ı 1ıacetcıe··ve 'lstilahat ·
l-ı şi'riyyel beyanındadur.
·

S e l ç u k D, e r-g 1s_l

100

Ve
Ve
Ve
Ve
· Bu

makale-i evveli, bahirlerün beyanındadur.
makale-i saniyye, sanayi-i şi'riyye beyanmdadur.
makale-i salise-teşbihat u mesa'il enisü'l-uşşak beyanmdadur.
hatime, ilm-i şi'rin fevaid li1 beyanmdadur.
kitaba Bahr~'l::Ma'arif diyü ad _virdim." ·

şeklinde

ortaya

konulmaktadır.

·

123/b varak'ta bulunan «Makale-i Saniyye»den bir
delim :
"Makale-i saniyye sanayi-i

şi'riyye

kısmı

nakle-

beyanmdadur :

İUlgil

ki, üstadlar sanayi-i şi'riyyede tersi' ile ibtida idegelmişler
dür. Tersi : Bunun yukaruda ıiıa'na-Yı. Iügavisi ve ma'na-yı ıstılahisi
beyan olunmuşdur. Bunda, misallerden irad idelüm. Kur'an-ı .t\zim'den misal: İnne'l-ebrara ıe~fi na'im ve inne'l-fücc;ara le-fi caıiim?' (1)
Sürüri fakir

c;iimiş

:

Gaz e I
Görmek içün hüsnüni alsa ele yar ayine
Direm ana kendüni görme igen yar ayine
Kalbini doğnldıgör Hakk'a dilersen feyz-i rast
Aksin egri gösterir kesr olsa ta çar ayine
Gün yüzin iy gonce-leb virde nice teşbih idem
Kim anun ömri güni varmaz çü her bar ayine
İy

Sürüri gün mukabil oldı aya sanuram
Görmek içün hüsnini alsa ele yar ayine

Bahrü'l~Maarif,

126/b varak'ta yer alan:· şu

mısralarla.

mektedir :
Maskenin dünya serayında seray it da'ima
Dar-ı ukba'da ana Darü's-selam'ı kıl makam
Bu seray içre Sürüri hıdmete ka'im olub
Ol seray içinde dahi olsun anunla hümaın
Hah:k refiki zatina-sa'di Sürüri eylesün
alemde şefi'i ola hem Hayrü'I-enam

İki

(1)

Manası

:

"İyilcr

Cennet'te; kötüler Cehennem'dedir."

sqna· er-

Ö n-d- e r

Göçg ün

!Ol

Bu dü'aya her ki amin dirse sıdk-ı kalbile
olsun selametler muhassal vesselam

Canına

Tarih : 1007 CM. 1598)
Bahrü'l-Maarif'in bir yazma
Kütüphanesi'nde 486 nurnarada

nüshası

da,

Atatürk Üniversitesi

kayıtlıdır.

Mustafa Muslihiddin Sürüri Efendi'ye ait olan eser, H. 956 1
M. 1549'da yazılmıştır. Adı geçen bu nüshayı, hattat Muhammed
Mustafa Bin Muhammed Mustafa, İstanbul'da H. 1095 1 M. 1683'de
müellif hattından istinsah etmiştir.
Esel"i; 19,5 X 10 ebadındaki kahverengi deri cild içerisindedir. Yazısı Nesih olup, metin başlıkları kırmızı, metin kısımları siyah mürekkeple ya~ılmıştır. Tam adı, 1/a varak'ta da kaydedildiği üzere :
"Kitabu Bahrü'l-Ma'arif-i Süruri"dir.
CEVAHİRÜ'L-ESDAF
.
. .
.
.
'

Kayıt numarası

Cild

:
:
:
:

23924
28,5x20
21,5x 13
414
: N esih kırması -

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı
Kırmızı

sir

renkli mukavva cild içerisi:ı:ı-de bulunan mensur
Çok az yıpranmıştır.

bL~

Tef-

_kitabıdır.

Metin

başlıkları kırmızı

lnsı:rnları

ve me_tin

yazılmıştır.

siyah_ mürekkeple-

·

Her sayfada ?9 satır bulunmaktadır ve sayfalar kırmızı renkli,
tek şeritli cedveller içine alınmıştır·. Son J kısımda bulunan 206. ve
207. varaklar hiç yazılmamıştır; tamamen boştur.
Esere, 1/b varak'ta

Besınele

ile

başlanmakta

ve

"Emma ba'd :
Çün Sultan-ı a.'zaıri- :Ve Padişah-ı muazzam L. J sultan İbn-i suı ..
İsfendiyar bin Bayezid Han halled-Allahü
~ülkehü ve siiitanehu ve evzah-ı ale'I-aiemin bürhane işaret kıldı- ·
lar. Sultan-zade-i a'zam sahibü's-seyfü'l-kalem İbrahim Beg Çelebi/
içün halled-Allahü devleten ve ebbede sa'adetehu bu za'if muhibbe
pak i'tikadlarindan ve -tabir nazariarından - buyurdular kim. Kela-

tanü~s-sultan Ebu'l-feth

Selçuk -Dergisi

mullah tefsirini terceme. idem. Evvelind.en ahirine- degin,. ta hal vet·
leründe mütalaa lnlalar, mübarek hatırıarı safa hulub, andan hemiŞ3 hazz alalar. Dar-ı ahiretde anunla d.ost rızasın J~l1lalar.
Ben za'ife ki, inayetle nazar kılasııi ve mi~kinki ~edet idesin,
bi-çareni utandırinayan tevfikinle · tamani itmek er-zarii kİlasm~<Ben
bu kitabıını ldm adını Cevahirü'l~esdaf kıldım.~ ol Hazretıe mübıtrek:
kılsın. Kereminden ·sa'yini zayi'. kılmayasın."
denilerek söze girilmektedir. Daha sonra:
"Sureii;I-Bakara;'
"Sureti'l-İmran"

·-

-,SU:re~i

Yusuf"--

. .. gibi metin başlıklari altında, ilgili surelerin -tefsirlerine geÇii-,
mektedir: Kitapta, Kur-'an baştan sona lutdar tefsir ediı_mişti~.
Eser, 205/b varak'ta :
, ... mine'l-cinneti vennas

ı

Cinnilerden dahi Adem~~lanlarından ba'zıları aydı : Şeytan
Adem'den olur, nice ki cindert olur, pes anuiı~ dahi şerrinden sakın
mak gerek. Hazret-i ResiÜ'd(:m (S.A.V.ı!rivayet- olundu; her kim mu'avezeteyn okısa, göh:cferi. ihen c~m'i kitfÜ>lari okumuşca sevab var.
Sadaka Resuluilah ve sadaka Habibullah,: Aİlahümme sallü vesellem
aleyhi teslimat~ Sene : 985"- ·
c·:::··
Şeklinde

zat

sona ermektedir.·

Adı geçen bu nüsha, H. 9851 M. i577'de H:~ıiı Efendi adında bir·
.
·- '
. .

tarafından' istinsah edilmiştir:

C

E VA H iR ü

1

L-KE Lt MAT

Kayıt numarası

.Cild ·--·ebadı
.
-

: :23949'
· : -20,~:X:·.11' -- · -·

Yazı ebadı

: 14

Sayfa sayısı
Hattı .

: 86

6,5

X

-: Nesih

·Kahverengi deri cildli, çok az yıpranmış, inanzum, ArapÇa/dari ·
Türkçe'ye bir lügattır.
··
·
.
Metin

başlıklan kırmızı,-

zılmıştır. ~aJT!~~ar

metin

kısımları

siyah mürekkep1e ya-: ;

tek_ şeritli v~}nrmızı ren~li ced,v~lJeı::Jç!n~ ~lgımış::·~

iö3

thider ·~öçgün

tır. Her sayfada 18 veya 19~beyit bulunmaktadır. Aricak;-beyit sayısı,
başlık

durumuna göre 17'ye, H/'ya ve hatta l3'e kadar

Eserin tam
"Lugat-ı

adı,

Arabi

düşmektedir.

1/a vatak'ta yer alan :
Şemsi_

Efendi

Cevahirü'l~Kelimat"

'

-

-

- ---

_,

şeklindedir_.

Kitaba, 1/b varak'ta :
"Haza
başlığı

Lugat~ı

Arabi Cevahir-i Kelimat"

ve amin·
Hamd

altında

Besniele ile

bi~hadd

A'na

şu şekilde

kiZatı

Sıfatı Iemyeıtd y_elenı

girilmektedir :

Ahad

yiiled

-· · ,:Qidurur Hayy ü.Kadir ü Kayyum
İremez künhü_ne_ ukiil ü fühiim
Hikinetinün nihayeti yokdur
Kudretinün de gayeti yokdur
Yoğ

İtdi

iken var idüb bu efiakl
insan bir avuc haki
.

':

'

\;•.

And;;ı_

Ana

halk idüb dehan. u zeban
ta'Iim itdl ilm ü beyan

.. Jtdi güya Usan-ı insanı
· Eyledi fark aminla hayvanı
Bildirüb her lügatı cümle ana . _
Virdi teşrif-i ilmü'l-esma·İtdi neslinden enbiyayı anun

itdl aslında asfiyAyı aıiun

İçlerinden birin idüben mümtaz
Ana ge~dürdi özge hil'at-i naz - .

ol

Kimdür
bil jıabib-i .Ahmed'dür
Enbiya içre -ol. Ser-amed'dür _ .·
Dendi şanmda hem A'nun Levlak
Halk olundı A'nun içün eflak
Ravzasma A'nun salat ü selam
Riiz u şeb vasıl-ola ya'ni müdam-

·. \

D~rgisi

Selçuk

Eserin ismi

ayrıca,

3/b varak'ta bulunan :

Çün ternam aldı işbu tuhfe lügat
Oldı namı Cevahi:rü'hkelimat
şeklindeki beyitt~ zikr olunmaktadır.
14/b varak'tan bir kısmı nakl edelim :--

Yardımcıdır İnu'avin dahi dinür müzahii•"

Hem görüdj mülaki

-- ........

ı·

çağırıcı: ınüıiadi

Hem bazucı .ınihıafi _'hem avcı mübadir. . •
Din gizleyen münafık balig_ olan merahik __
Hem uyucı muvafık geçüb giden muhacir
Ham benzeyen :nnt'adil karşu ·duran mukabil
Ceng idici mukatil aldayucı mugadir
Yaldaşa- di :ınüsahib her_ dem: duran muvazıb
Hem uyucı münasib başlayıcı mübaşir
Yardımı:::ıdır _nıüsa'id ceng idiciniücahid
Müstef'ilün feiilün müstef'ilün feUlün
Bu tekye-i fenada şah u geda misafir
Kitap, 25/a varak'ta :
Di firak ayiuJıga iş sanı hAtm Ü hem
Fa'ilatün fa'ilatün fa'ilatün ·fil'ilün ··
Söz ternam aldı dimen temmül kelam vesseiam
sene : 1044 CM. -1634)-- ·
.
-,
şeklinde sona ermektedir: -

D A K A .y I K

u

1

Kayıt numarası
Cild-ebadı

·

Yazı ebadı

Sayfa- sayısı
Hattı

L -' -A H

BA

R

: 23862
16- ·
: 17xl0,5.
: 402
: Süiü~

: 23 X

Siyah mukavva cilcFiÇerisin,de bulunan, kismen yıpranmış men~
sur bir eserdir. Metin başlıkian kırmızı, metin kısımları siyah mürekkeple yazılmıştır. Metinler, sarı yaldızlı çerçeveler içine alınmış
tır. Her sayfada 13 satır buluıı~aktadır. ·

Ön d er ~Göç gü n ·

"Haza Kitabu

Q~kayıkü'l-Ahbar"

ifadesi ve onun

altında

şöyle başlanmaktadır

yer alan

Besınele

v.e Allah'a hamd ile

:

"Haberde gelmişdür ki, Allahü-Te'ala bir agac yaratdı. Ol agadört budagı var ve ol agaca şecere-i yakin dfyü ad vird:i. ·Andan
sonra Muhammed Mustafa'nun CS.A.VJ nur1D yaratdı. Ol şecere-i
yakin agacı_üzer~ne . oLnun kodı. Pes oL nf:ir yetmiş bin yıl. ol--agac
üZerinde tesbih okiidi.....
. ..
,
.
- .
cın

Dakayıkü'l-Ahba.r'da;

dünya, ahiret

balıisieri

şitli bilgiler yer almaktadır.

Mesela, C e h e n n e m bahsinde z ak k u m

ile ilgili _olarak çe· ...,. . ·

ağacı

için : · ·

·~... acukub ta'am dileseler, tamu maliki bun~ar~ zt\kkünı· vireı
amma zakkum didükleri Cehennem içinde bir agacdur khn,--Cehennem'de hiç yir yokdur kim anun budagı apa irişriıeye ve ol agacın
yemişleri vardur. Herbir yemişi bir sünek gibi ola ve ol yeitiiŞierün
içi tobtolu agudur. Ol agu şüncek bir agudur ki, eger anun bir katresi yiryüzine tamlayaydı, dünya yüzinde bir içim su bulunmayaydı
ve eger denizlere düşseydi, deniz zehir olaydı. Kaçait ol zakkumdan
yiseler ağızlarındald dişleri döküle ve ·bogazlarundan aşağa· geçince
karınlarını kazan kaynar gibi kaynada ve başları içindeki· .beyinle, rin bile kaynada .. "

danilmektedir.
Eser, 199/b varak'ta qulunan
"Kütbü'l-faldrü'l-hakir Abdullah A vni · ·
sene _: .97Q qvı. 1562) "
ve:
"Tokuz yüz yetmiş tarihinde yazllmışdur."
ifadeleri ile son

bulmaktadır.

Kayıt numarası

ebadı

Cild

Yazı ebadı

Sayfa
Hattı

sayısı

__

: 23873
: 21 X 15
: 17,5x13
: 500

: Talik

ı

M

Selçuk Dergisi
Kısmen yıpranmış

kahverengi cild içerisinde bulunan.

_bi;r)~:ser

dir.
En sonunda, 4 (dört) varak tamameri

boştur.

Metin başlıkları ve beyit numaraları kırmızı, metin kısımları da
siyah mürekkeple yazılmıştır.
.Esere, 1/b varak'ta yer alan
"Divan-ı

Hoca

Hafız .. "
-

·-

. ifadesiyle baŞlan:rİıakta ve daha -sonra, manztim kısma 'geçilmek~:
tedir. Bu kısım, 3/b varak'ta
~

·

"EI~kıta'at

--

adet : 38
rübaiyyat
_.adet : 75
El-mesneviyyat
adeM ebyat ı 36
Saki-nameadet-i eby~t ·: tıf9
· . _Ma 'ni~ıiariıe · _
·adet.:.f ebyat·: 49
-. Kaside Cler-ıiıedh-i şah-ı Şüca'
adet : :ı
Kaside der-medh-i Muhammed bin Ali
adet : ı
sene : 1076 (M._ 1665)"
şeklinde

son

bulmaktadır.
kitabın

4/a varak'ta,
"Haza
kısmı

- su

gördüğü

için -

silinmiŞ ad.Iıiın

ancak:

şerh-i Hafız .. ;"

okunabilmekfedir.

4/b varak'ta da, Besınele ile mensur olan
çilmektedir. Bu. kısım da : _

asıl

metin

kısmına

"966 (M. 1558) n
tarihinin ve :
"kütbü'I-fakirü'l-hakir Receb bin Firuz.."
isminin yer

aldığı,

246la varak ile

tamamlanmaktadır.

ge-
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DiVAN -I İlJRAHİ.M HAKKI ·
Kayıt numarası

·, Cild

ebadı

Yazı ebadi

Sayfa

sayısı

·Hattı

:
:
:
:
-:

14232
22,5 X 16,5 ·
18 X 12,5
234
Nesih ·.

Kahverengi deri cild içerisinde bulunan d iv a n nüshasıdır. Kıs
men yıpranmıştır. Metin başlıkları kırmızı, metin· kıs.ıniları siyah
mürekkeple yazılmıştır. Sayfalar çift şeritli ve kırmızı renkli cedveller içine alnmıştır. Yç:ılnız ... llb varak -t~k .şeritli, sarı yaldız çerçevelidir.
·
Her satırda 2 mısra yanyana ı beyit teşkil etmekte ve her sayfada vasati 21 beyit 'bulunmaktadır. Beyit sayısı bazı sayfalarda 19'a,
ıa'e kadar düşmektedir.
1/a varak'ta :
"İbrahim Hakkı Diyanı~· .. ·

ve:
"Erzurum Belediyesi; Halkevi . KÜtüphaiıesiıie ·hediye etmiştir.
1942"
kaydı bulunan es·sre~~l/b vatak;ta Besınele

ile

Şu şekilde giril-

mektedir
İyi malik-FmÜik-Fdü-dlian va.hhl~i Kahhar

Yokdur sana sani

·

Sen da'im ü bakisin.ü· yok var.da~deyyar
Eşya heme fani
Mevcuq.~~ J)aldkl sen:::ü
Çün saye vü rü'ya

ma'dum~ur eşy;l_~.

Sensin hep id üp eyleyen.iy fa'iH muhtar .
Ahval-i cihani · · · ·· ·
Sun'unla
ile

Eşkal

va~

itdün ıı,ice bin enfüs ü ervah

eŞfitiiı ·

>

·

· ··

·· · ·

·

Nurunıa semavat u zemineyledün izhar
Hep kevn ü: inekanı

İy evvel ü hem ahir ü hem batm ü zahir
Senden bu mezahir

S e Iç u·k D ergi s i

--------------~~~~

Hem h'avl- ü dahi iuıvvetalur emlek ü -bisyar
Hem nam ile_ şan~
Aşkunal dönüb ruz:ile
IJayretde kalur, ha~
Şevkınle

yanftr

şems

şeb

raks ider eflak
·

ü kamer sabit ü seyyar

~yler deveranı

Eflak ü anasırla. mevalide çü hem-rah
Nurundur if Allah
Zerra,tı kamu eyledi ser-keşte çü pür-kar
Aşkun hafakanı

Aşkunla he va cuş ·ider emvac olur ebhar
- · - Şevkııile kamu pür
Aşkun düşürür şevk

Her

ab-ı

ile vadilere naçar

revani
_,

1.:

Aşkunla mu'amma-yı

İy Vahid-i Mutlak

,,

..

,. • . .

cihan hall olur ancak-·
\

Bir şu'la imiş alem idermiş anı tekrAr
Aşkun cevelanı

_:»er çan_ u gön_:ülJı_ı.b' iledür nuruna mi!,'il
Nur anlara şamil
cihan Vahdet'üni
Bi-nutk-ı lisani
Zerrat-ı

ı

eylemiş

ikrar

Nurunla. dil ü -dideinize göster İlam
kemahi

Eşya-yı

Te'sir idelüin şanlarun iY Kulzüm-i Zühhar
Her an-ı zemani
Nurunla zuhur itdi çü
oldu müsemma

eşya

ile esma

Aşk

Göster bize her mertebede sa'ir-i etvar
lUr ayn-i ıyanı
Ger aşk-ı cihan-gir kamil eylese 'Zahid
Olurdu müşahid

Öncl~r-Göçgün

ibr~hipı

Hakkı,

H. 1186 1 M. 1772'cl.e
:_

lOP

Nuh Min Varidatü'l-Fütüh" ·adlı
diğer bir manzum eserinde bu D i V a n'ı

"Sefine-i
razdığı

~çin

"Tarih-i hicr~t'in 1168 salinde divanımız, İlahi-name, inşad ve
tertib kılmmış~ır.".
demektedir (1)
İncelediği:rniz bu divan nüshası, eserin yazılışından 2 yıl sonra;
yani, H. 11701 M. 1756 tarihinde istinsah olunmuştur. Nitekim, 117/a
varak'ta :

"sene : 1170"
kaydı bulunmaktadır.

158/b varak,tan, «VaV» kafiyeli

kısmı

nakl edelim:

Kesildi ravza-i dilden hernan su
Gel iy saki kerem kıl el-aman su
O sudan ki bu sular gö [rl mez
Virir kalbe hayat-ı cavidan su

anı

Aceb memba'dur ol kim cünbişinden
Dolar her dem nice bin nehr-i can su
Hernan bir lokma nan içün geda-veş
Yüzinden tökme var iy milıman su
Cihan başdan başa bir lokmadur çün
Ana hırs eyledün oldı nihan su·
Bu hırsı terk iderse hut-i canun
Varur bahrinde nüş eyler her an
.

.

-

s~.
-

Hayat ol dem bulur bu ra lvl za-i dil
Ki ol yemden _tolar bağ-ıcinansu
Revan u canun ol de:ı,n şad _olur kim
O deryadan tola canun reV'an su
Gönüldür

bağ-ı aşk

o sakiden buiur
(1)

iy Hakkı anca~
bu gülistan su -

Fazla bilgi için bkz :
-İbrahim Hakkı, "Sefine-i

MünA.cat

kısmı,

s. : 50

Nuh Min Varidatü'l-F~tfth"

<Yazı:na- nüshası)

Uö
· 2ö2/b varak'ta bulunan, ünlü
Hakır· ·şerıerf

h·ayr

«Tafvlz~niÜne.»'si

şöyledir:

'ki"- gayr --eyler.. .

,._ --~
Bilen anı seyr eyler Allah görelim neyler neylerse güzel ~yle~·

.-.-

.

..

.-

. -.

-

.

.-

eyıer Zaiilı ·ıtnie

de

-.

--

-~

.- -

..

-.

.

-.

- Seiı Hakk'a tevekktu· kil tesiiiri ol ve rahat bul
Her işine razı ol Allah görelim neyler velehu~-~. · ; "i.

.\. ..
.'

--

~.

Dime şu niçün şöyle yirindedür ol öyle
. Bak sonuna seyr eyle görelimAllah neyler~velehu.:;Hep işleri fayıkdur birbirine layıkdür
.~
Neylerse muvafıkdur Allah görelim neyler velehu ...
c

__

1

Sen adli zulüm sanma teslim ol oda yanma
Sabr eyle sen usanma Allah görelim·" neyler velehtL.•: >
Dilden: ga~ı ch.lr e yle canurila huzur· ~yle~- um ür eyle Allah görelim neyler :velehu ...

Tafviz~i

Hakk'ın olıca'k iŞler boşdilr-

Ol hikmetini

işler

gain u teŞviŞler Allah görelim neyler velehu ....

Bil kazi~yi hacatı kıl A'na- münacatı
Terk eyle müradıltı Allah görelim neyler velehu ...
Bir işi mUrad itme oldıysa- inad itme ~
Hakk'dandur o redd itme Allah görelim- neyler velehu ...
Sen hallr ile yorulma bu iıefs- ile · hem- kalma
Kalbinden ırak olma Allah görelim neyler velehu ...
Hiç kimseye hor bakma -incitme: gönül'yıkma
Sen kendine yan çıkma
Allah
görelim neyler.. velehu ...
Mü'min işi' renk-olmaz akil huyı tenk-- olın:az · Arif dili tenk ~olmaz Allah görelim neyler velehu ...
Eser, 117/a varak'ta- ·şu- şekfide sona :arınektedir :

_.Rü.ba'l
ÇüRseksen iki rüba'i y~zdı hame
Hakki clid.i namİnı Sa'adet-name . -..
Bin sal ü yüz altmış sekiz salinde~ -~~------ --~~~--~-~- "'" -~
Hatm oldu bu nazm, irişdi hoş-e~(}a~e.
,. ·:'·: __ :.:'
~ ~-~ AMi
H9.kkı

yedT derviŞ · YÜ:suf hiŞaallanü
Hazretleri fi erbaa şa'ban;

-Te' illa-

-~rr1uhlb lı+ saa1IH -Şey h

': : :

·,·.{;i' :.''::<_,:/ı
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· sene :. l l 70
adlı

Bu suretle, D i v an 'ın H. l l 70 /M. ı 756 tarihinde Derviş· Ylisuf
zat tarafından istinsah olunduğu anlaşılmaktadır.
ENiS Ü'L-MÜNKATI'İN
Kayıt. numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

: 23854
: 2ı,5 X ı4,5
: ı5 X 8,5

: 536
: Nesih

Hattı

Siyah renkli deri cild içerisinde bulunan mensur . bir eserdir.
Çok az yıpranmıştır. Bazı kısımları su ile temas ettiğinden; sararmış
tır. Son kısimda 6 varak ·tamamen boştur.
Sayfaları

tek

şeritli kırmızı

"Pes ol hadis-i
"Tercüme"

şerife'nüil

cedveller içine

alınmış

olup;

evvelkisi budur"

"Hikaye"
"İkincisi

budur"

"Toksan

tokuzıncısı

budur"

"İki yüz altmış dördüneisi budur"

.. v.s şeklindeki metin başlıkları kırmızı, metin kısımları da si·
yah mürekkeple yazılmıştır; Her sayfada ı 7 satır yer almaktadı:r.
.
\

1/b varak'da :
·. "Kemal

Paşa-zade"

ismi· ve onun

altında

Gel iy va'iz sırat'ın havfın anma hitf-ı Hakk çokdur
Geçenlerden eşitdük biz ki anda korkuluk yokdur:
İbadetde~ übudiyyetdurur alemde iy abid

Hakikat l{a'be'ye secde ider ma'nide her sacid
beyitleri

bulunmaktadır.

Bunların yanında,

ait bir f e tv a

vardır.

«Mes'ele»

başlığı altında

Ebussuud Efendi'y.e,

SelÇuk· Deritrs.f

ii2

Daha sonra, ayni sayfanın altından başlamak ve 2/a varak'ta
devam etmek ..üzere
F i h. ri s t kısmı. görülmektedir
.
Es ere, 1/h varak'ta:

Besınele.

ile ve :

"Allahü~Sübhan.e

ve Te'ala'ya hamd ü şükr~i bi-nihaye idüb, Habib-i Ekrem'i1Resül·-i 'a'zam'ı seyyidina Muhammed hatemü'l-enbiyayi aleyh ve aleyhi-mü's-selam Hazret-i alilerine ve al ü etba' vü ashabına tasliye ve teslim eyledügiriiizd(ni sonra, şöyle ma'lüm-ı el·bab-ı
irfan ü mefhüm-ı ashd'b-'ı· iz'im ola ki, e'azze~i ulemadan şeyh Mu'afa
Bin İsma'il rahmetullaıiü-Te'ala aleyhe cem' ü te'lif eyledügi üç yüz
Hadis-i şerif'i ve akibierince üç yüz hikayeyi müştemil Enisü'I-Munkatı'in; ila-ibadet RabhiPI-alemin nam-ı kitab-ılatif sa'adetlü 'l'e şev
ketlü Padiş'ah-ı cihan-periah hazretlerinün makbul tab'-ı pakleri ve
mergii.b· hatır-ı derrakleri olub, sahibetü'I-hayrat .ve'I-asarü'I-ceniile
ve ragıbetü'I-hasenat ve's-selatü'I-celile devletiii ve sa'adetlii. Valide
Sultan hazretlerinün dahi meyl-i ~atırları olmagın ol kitabun lisan-ı
Türki asanla terceme olunması içün bu bendelerine işaret-i aliyye
buyurdılar. (.. .J Bu dahi ma'lii.m ola ki, bu fakir, kitab-ı mezkii.redeki herbir Hadis-i Şerif'i ayni ile yazub akibince tercemesin · alakadrü'l-imkan asan ve eelıle ıyan ü beyan eyleyüb, hikayelerün dahi
ancak Iafz-ı Türki ile terceme itmege sürii.' eyledüm. Allahü Tebarek
ve Te'ala itmamın müyesser idüb, mübarek ve ferhünde kıla. Amin !"
denilerak girilmektedir.
Yukarıda da ifade edildiği gibi; metinkısmında ÖnceHadis'ler zikr
olunmakta ve arkasından «Terceme» sözü ile esere geçilmektedir .. Ayrıca, her tercümenin sonunda, o Hadis ile ilgili bir «Hikaye,'ye ·Cie' yer
verilmektedir..

Mesela; 3/a - 3/b- varaklar'da bulunan :
"İkincisi

budur :

Men neffese an ehihi kürbeten min kürebi'd-dünya neffese Allahü anhu kürbeten min kürebi yevmi'l-lnyameti. vallahi fi avni'l-abdi ma-dame el-abdü fi avni ehihi.
·
Tercenıe

Şol

:

din karındaşundan dünya gussalarundan
bir azacık gu~sasunı giderüb anı sevindürür, Allahü Te'ala dahi andan luyamet güni gussalarundan bir azim gussasunı izale. idüb vü
anuıevindürür ve dahi Allahü Te'i\,la kulİnun aviıiil.de vü· nusratundadur." Mad~m ki ol kul bir din karındaşunun avnindedür, ya'iıi )dşi
bir müslüman karındaşınun işüni malı, ya eli,-'.Ya dili He ;'andan ıl'ir
kimse ki,

k~ndü

Önder Göçgün
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nesne recasında olmayub da ancak rıza'en-lillahii-Te'ala bitürmege
sa'y idince, Allahü-Te'ala dahi ana her mühimminde mu'in ü nasır
olur.
Hikaye:
Kibar-ı

ulama'dan birisi şijyle hikaye idüb vii dir ki: Bir korkunç
düş gördüm ki, güya ki vakı'mda kıyamet kopub Allahü-Te'ala beni
inceden ince hisaba çiküb, .azim mihnete vü gu~saya düşüb, nice ide.:.
cegüm bilmem. Ben bu halde iken anı gördüm ki, bir fakir fellah
konşumuz var idi ki, gayetle medyün olub, am borcluları ortaya
alub derd-mendi pek incidürlerdi. Anun ise, borcın ödemege kudreti
yok idi. Ol bi-çareye yüregim acıyub cümle borcın ödeyivirdüm. Pes
ol çiftci dahi (Ferrece Allahü anke kema ferreete annil diyerek çikilüb gitmişdü. Ya'ni, Allahü-Te'ala senden gussa vü şiddeti giderüb
seni mesrür şad-man eyleye. Nitekim, beni sen sevindürdin. İşte ben
ol mihnetde vü gussada iken, ol ldşi Divan-ı Hakk-Te'ala'da turub
dir ki: Yarabbi, bu kulun benden bir dünya gussasunı gidermiş idi.
Pes Allahü-Te'ala dahi benüm Resiilüm vü Habibim sadıkdur. Çünki, bu kulum dünyada sana şefkat idüb vü hevk cU.mekde bulunmuş
idi. İmdi ben, şimdi andan avf idüb mihnetden .-,m halas iyledüm,
diyü buyırub vü bu sevinç ile uyandum, gayetle ~ad-man oldum."
.. gibi.

Eser,
"El-hadisü'l-hamis-i
başhğı altında

aşer"

yer alan

kısım

ile sona ermektedir.

ENV AR Ü'L- AŞlKİN
Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa
Hattı

sayısı

:
:
:
:
:

16012
27 x 18,5
20 x 13
526

Nesih

Kahverengi deri cild içerisinde bulunan mensur bir eserdir.
men yıpranmış durumdadır. En başında yeni yazı ile :

Kıs

"Halkevi reisi Sayın, Ömer Olgun tarafından hediyye edilmiştir.
15.12.942."
kaydı bulunmaktadır.

(F.: 8)
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Ayni sayfada

ayrıca

''Envarü'I-Aşıkin''

ismi yer

almaktadır.

"Müfessir", ''Allah hakkıyçün", "nakildür ki", "Ayişe eyitdi'ı gibi
kelime, kelime grupları ve cümleler ile, "Hakk Te'ala", "Peygamber",
!'İbn-i Abbas", "Firdevs-i A'la", "Davud, Ebu Bek:r ü Osman", "Mün.kir ü Nekir" .. v.s. şeklindeki özel isimler kırmızı mürekkeple; metin
kısımları da, siyah mürekkeple kaleme alınmıştır.
Her sayfada 19

satır bulunmaktadır .

. İlk sayfanın orta yerindeki motif, zamanın tahribine
hemen hemen silinmeye yüz tutmuştur.

uğramış

ve

sıfatını

ve

Esere :
"Elhamdülillah ol Padişah'a kim kandünün
ef'alini tevhid eyledi."
ifadesiyle

Zatını

ve

giriş yapılmaktadır.

Muhtevasına;

yeryüzü, gökyüzü hakkındaki bilgiler; Hz. Adem,

Şit, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub, Eyyub, Şu

ayb, İlyas peygamberler; Kabenin yapılması; çeşitli kıssalar; Hz,. Davut, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed ile ilgili bölümler; Namaz,
Oruç, Hac, Cihad, Kur'an, sadaka, ilim, alim, Kıyamet, Mahşer, Ş-efa
at, Mizan, Cennet, Cehennem, Havz, Sırat... v.s gibi bahisler girmektedir.
Nitekim:
"El babü'l-evvel fi tertibü'l-mevcüdat"
adı verilen ilk bölüme :
"Hakk- Te'ala'nun on seldz bin alemi vardur. Birüsi dünyanuz
ol alemlerden bir alemdür."
şeklinde başlanmaktadır.

Eserin en sonunda da : :
"Tanrı rahmet eylesün ol can içün kim okuya Fatiha, yazançün
rahmet 3yleye. Allah içün kim. dü'alar eyleyeler yazana, her kini
rahmeti çok kazana. Fatiha ihsan ide bum yazana."
diye dua faslı ve :
"960" CM. 1552)
tarihi yer almaktadır.
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EVSAF-1 PEYGAMBERI
Kayıt numarası

Cild

ebadı

, Yazı ebadı
Sayfa sayısı
Hattı .

:
:
:
:
:

24043
31 X 21
23 X 13
154
Sülüs

Kahverengi mukavva cild içerisinde bulunan mensur bir eserdir. Çok az yıpranmıştır. 1/b ve 2/a varaklar tezhiblidir. Diğer sayfalar,· kısmen sarı yaldızlı, kısmen de yeşil, kırmızı renkli ve tek şe
ritli çerçeveler iÇine alınmıştır .Her sayfada, 21 satır bulunmaktadır.
Esere, 1/b varak'ta

Besınele

ile

başlanmakta

ve :

"Rükn-i sani : Dela'il-i Nebeviyye-i Ahmediyye ve şema'il-i feteviyye-i Muhammediyye kitabiarında ol Hazret-i Server-i Ka'inat
aleyhi efdalü's-salavat ve ekmelü't-tahiyyat Muhammed Mustafa
Aleyhisselam'ın viladetinden mukaddem vaki olan dela'ili ve şeva
hidive dalıi viiadetlerini ve ırda'ını ta nüziıl-i vahy gelinceye kadar
ve anlardan gayri dahi nice alıvali beyan ider. Ve bu rülın yedi baba müştemildür. Bab-ı evvel : Hazret-i (S.A.V.l 'in ba'sinün beşaret
lerinü beyari ider. Ve bu bab beş fasla müştemildür ki beyan olunur.
Fasl-ı evvel: Kütüb-i mütekaddimede ol Hazret-i Aleyhissel~m içün
her ne beşaret ki vdld olmuşdur ve mertebesini ve kemalini ve
ulüvv-i derecesini bi'l-cümle beyan ider. Egerçi anun nihayetinün
beyanı hadd-i imkandan mütecavi:z;dir. Velakin, bir nice başaret ki,
rivayet-i sahiha ile varid olmuşdur, tahrire getüriUdi. Amma, şol beşaretler ki, Hazret-i Adeni Aleyhisselam'ın .suhiıfunda vaki oldı. Ve
beyne'l-ulema şöhret buldı. Fenn-i 'tevarih ve Siyer'in uluları ve muhabbir~i alıadis-i şerif'in meşhurları rR.AJ buyurmuşlar ki, Hazret-i
Zü'l-Celal ve Kadir-i pür-kemal Celle zikruhu, Hazret-i Adem Aleyhisselam'a nazil olan suhiıf\ln birinde ol. Hazret-i (S.A.V.l 'in evsafından bir şemme buyurmuş·. Şerhinde olan mazmün-ı şerifi ma'nayi ~atifi böyle eda olunmuşdur ki, benüm ol Hüdavend [-il Zü'l-Celal Ve'l-ikram mübeyyin-i Harem-i Mekke ve Müzeyyin-i Mescidi'I:.
Haram anda mukim olanlar ben üm ıyalim Vie carımdırlar. Zira. kim
ben üm mihm.anımdurlar, ol . buk'a-yı ehl-i zemine ve ehl-i asümane
ziyAret-gah idÜb müşerref iderim. Ve şevk-i silsileleriyle Lebbeylc di~
yerek etraf-ı. alemden ve eknaf-ı semavat'dan cümle saçlarun ve salrallarun toza bulaşmış, yalınayak ve başıkabak kefenlarini omuzlarında getürürler. Kimisi Mecniın misali tağlarda ser-gerdan ve kimi.
si Leyla ılıiseali harem-'de bıraman iderler ve dahi düşerek, kalkarale gözlerinden yaşlar dökerek ve matliıbları içün sa'y idüb (Leb ..
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beyke ve sa'deyke vahdehu la şerike leke Lebbeykl diyerek telbiyclerinün sadasım eflake ve tesbihlerinün ava:zını semaya irişdürürler.
İy adem kim ol hanenün ziyaretiyle müşerref olsa, tahkik benüm şe
refim bulmuşdur. Ve tavaf~ı ihsanım ziyaretine sa'y itmişdür. Kere·
mime layıklardur ve kerametim ile mükerremlerdür ve anları kendi gılmanım .zümresine irişdiririm; Andan sonra senün girinden ve
evladından kalb-.i selim ve vasf-ı halim ve hasb-i kerim ve ism-i İb
rahim bir kimseyi A'nın süretinün imaretine ve teşrifinün ziyaretine irsal icİerim. Ve A'nın menasikini ve meşa'irini A'na ta'lim ideıim. Andan sonra muhlislerden ve kavmin sinnilerinden bir lravmi
ol beytin hıfzına ve bevvabhgına ta'yin iderim. Ta kim A'nun ta'mirine ve ta'zimine ve tavkirine sa'y ideler."
denilmdektedir.
Eser, 72/a varak'ta
" ... Halime bu devlete vasıl oldı. A'nın keyfiyyeti old ur ki, ehl-i
Mekke'nin ve sanadid-i Kureyş'in adetleri ve ba'zılarının azarnet VH
şevket sebebiyle ve ba'zısının Mekke-yi Mükerreme'nin hevı\sının
harareti sebebiyle ve kimisi Veba"
şeklinde

İstinsah

sona ermektedir. Kitap

tamamlanmamıştır.

tarihi ve müstensihi de belli

değildir.

GAYETÜ'L-BEYAN
Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa
Hattı

sayısı

: 23989
: 22 X 13
: 18,5 X 8

: 212
: Tıilik

Kahverengi deri cild içerisinde bulunan, mensur bir eserdir. Çok
az

yıpranmıştır.

Metin başlıkları kırmızı, metin kısımları da siyah mürekkeple
7/b ve 8/a varaklar, sarı yaldız çerçeveler içine alınmış
Her sayfada 35 satır bulunmaktadır.

yazılmıştır.
tır.

Esere 4/b varak'ta :
"Makale-i evveli esbab-ı sitte-i :zarariyyenün
dahi üç fasl u bir hatimeyi müştemildür."

beyanındadur.

Bu

Önder Göçgün
başlıği altındaki
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«fihrist,, kısmı ile girilerek :

"Fasl-ı evvel ı
Hevanun tedbiri beyanmdadur.
Fasl-ı sani :
Yimek vü içmek tedbirinün beyanmdadur.
Fasl-ı salis :
Bedenün hareket ü sükünu tedbirinde ve bunlara müte'allik ah·

val

beyanındadur.

Fasl-ı rabi :
Hareket ü sükün-ı nefsani beyanındadur.
Fası-I hamis :
Uyumak ve uyanmak beyanındadur.
Fasl-ı sadis :
İstifrağ ve ihtibas beyanındadur.
Fasl-ı sabi' :
Cima' beyanındadur.
fıasl-ı sarnin :
Harnınama girmek beyanındadur.
Fasl-ı tasi :
Fesad eylemek tedbiri beyanındadur.
Fasl-ı aşir :
Şerbet içmek tedbirinün beyanmdadur.
Hatime:
Fusül-i erba'ada tedbir-i hıfz-ı sıhhat beyanmdadur.
İkinci makale iki babı müştemildür :
Evveliri bab : Müfredat beyanındadur.
İkinci bab ~ Mürekkebat beyanındadur. Bu bab dahi üç fasl
üzerine tertib olunmuşdur.
Fasl-ı evvel ı
Emraz-ı müte'addidede isti'mal olunan müreklreb şerhetler be
yanındadur.

Fasl-ı sani :
Ma'cünlar ve cevarişler beyanmdadur.
Fasl-ı salis :
Müshil olan ma'cünlar ve cevarişler beyanındadur.
Dördüncü fas! :
Halılar beyanmdadur."
. . . v.s. denilmektedir.

Eserin tamamı 4 Cdörtl «makale»den müteşekkildir. Bu dört «makale>>nin içinde adab, erkan, tıb, kimya .. v.b. gibi muhtelif maviulara temas eden 61 (altmış bir) bölüm bulunmaktadır.

na

Selçuk

4/b varak'ta yer alan

De.rgisi

«·Fasl-ı sanİ» kısmını

"Yimek ve içmel{ tedbirinün

b{)yanınd,adur

nakl .edelim : ·
:

Ma'lCtm olsun ki, ta'amdan evvel bir mikdar hareketcik idüb,
gezinmek lazımdur. Ba'de·· ta'am yimege mübaşeret ideler. Amma,
ta'am yidükden sonra ifratla hareket zarardur. Ziı:a, henüz ta'am
hazm olmadın, ham iken tamarıara çekilüb süddeye sebeb olur! Ve
bir nevbetde ta'am yirken yab yab yiyüb çok eğlen:m,emek gerek. Zira,
yab yab yimekde evvelki yidügi ta'am hazm olunmaga başlar. Sonra heriki hazmdan dur kalub, hazm bir düzüye olmaz. Pes tabi'at-ı
hazm da zahmet çeker. Ve gayetle tez dahi yinmeyel İ'tidAl üzerine
bir hoş çiğneyüb yuta! Çiğnemeden .Yutmayal Zira, mi'de hazmda
güçlük çeker. Lazımdur ki. mu'tidelü'l-mi'zaç olan kirnesneler hıfz-ı
sıhhat içün mu'tedil gıdalar yahud i'tidale karib gıdalar isti'mal ideler. Tavuk eti ve Imklik ve çöl kuşu ve dürrac ve süğlün kuşu ve kebüter yavrusunun etleri gibi. Ve koyun eti v~ yitişmiş kuzu eti ve oğ
lak eti ve buzağı eti. Ve Impel<den pak olub, arınmış buğday etmegi
lekmegil. Ve kızıl üzüm hoş-abı içeler."
G.iyetü'l-beyan, Salih Bin Nasrullah adlı zatın eseridir. Ahmed
Bin Muhammed Efendi tarafından, H. 1123 1 M. 1711 tarihinde Trablusşam'da istinsah olunmuştur.
Eser, 98/b varak'ta :
" ... ve hatunlar dahi bti·~inval üzerine isti'mAl ~yİeyeler. Hamile olmaga sebeb olur vesselaml"
·
şeklinde

ve onu takiben «dua

faslı>>

G E.N C İ N E- İ
Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadi
Sayfa sayısı
Hattı

ile sona ermektedir.

RAZ
:
:
:
:
:

23957
19 X 13,5
14,5 X 8,5
164
Sülüs ·

Kahverengi deri cildli, kısmen yıpranmış manzum bir eserdir.
Metin başlıkları kırmızı, metin kısımları siyah mürekkeple yazılmış
tır. Sayfalar tek şeritli ve kırmızı renkli cedveller içine alınmı-;;tır.
Her sayfada iki msra yan yana olmak üzere. 19 beyit bulunmakBeyit sayısı, başlık bulunan sayfalarda 18'e, 17'ye ve hatta 12'ye kadar düşmektedir.
tadır.
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Esere 1/b varak'ta
"Gencine-i

Raz-ı

başlığı altında,

Yahya Efendi"
«Hamdele ve

Salveıe,'den

sonra

şöyle

tedir :
Can ü dilden diyelüm Bismillah
Açalum sözle söz gencine-i rah
Sözlerün Besınele'dür sultam
Kibriyya
ile
durur ·diyü anı
.
'
Şecere

Sidre gibi zibadur
Cümleden anın içün a'ladur

Nite kim Hazret-i Cibril-j Emin
Gidemez andan öte akl-ı güzin
Bu gülistan-ı Iatif ü ra'na
O dırahtiyle bulur hüsn ü beha
Serv-i gülzar-ı bekadur ki revan
Tognlub ana uçar ta.'ir-i can
Cümle hurufdan o ser-hayl-i makal
Saldı Tuba gibi her yane nihai

72/ a varak'ta bulunan
"On üçüncü makale fazilet-i kana'at"
başlığı altındaki

bölümden bir

kısmını

nakledelim

Bir gün iy gafil ecell var dimedün
Eki ü şürbi koyuhan gam yimedün
Karlu tağ gibi pulad olmasa ger
Sovumaz yüregüu iy bed. güher
Gözle yirsiQ. idüb kem nazarı
Sofra-i ç~rhden kurs-ı ~al)leri
Gelse bir kimse kapuna eli boş
Hırsla tolub olur isen hamuş
Cehelle kurba olan ten-perver
V eled-i ma'rifeti lagar ider

girilmek-

120
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Toldurub cismini işiyle avam
Ma'rifet tarafın ider zarf-ı ta'am
Karnı

anun ki ola gayr ile pür

İlın-i hikmetden içi halidür
İl ta'amın uman hem-çü kilab
Hırsla

ahir olub hali harab

Ümmet-i din-i Resul isen eger
Sana bir lokma ve bir hırka yiter
Kitap, 163/b ve 164/a varak'ta

şu şekilde

son

Aşıkı olana vir örnr-i kesir
Anı

tahkir ideni eyle hakir

Her kim eylerse ana bed-nazarı
Nurdan dicleleri ide beri
Kim ki divanelik idüb mahza
Ta'n taşın eger attıysa ana
Yağsun anun başına seng-i bela
Kurusun desti sını!{ şah-ı kuba

Bağ

içinde nite ki berk-i hazan
Dili topragile olsun yeksan

Cümle-i hastalar içün ulema
Bu kitabı açıcak bula şifa

Başı

olsun anun lraf gibi
Nekhete uğrasun ol kaf gibi

Gözi nergis gibi bi-nur olsun
Az zernan içre yiri kur olsun
Ruhunu eyle tenden ifraz
Dem-i vuslat gibi kıl ömrüni az
Bu

kitabı

dirneden iy Yahya
hernan hayr dü'a

Garazım oldı

Her kim eylerse bu maksudı ata
Hayr ide akıbeti Mevla
Tercemani kalemim kıldı sükut
Nice bir faş ola raz-ı melekut

bulmaktadır

:
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Alem-i sohbet ise ancak olur
Lezzet-i izzet ise ancak olur
Bade-i
Hasılı

aşkile cam-ı vahdet
virdi bana keyfiyyet

Kalemim elde arnelden kaldı
Gözümi pertev-i hayret aldı
Bu makalat-ı sa'adet-i encam
Oldu noksanile bir ide ternam
Gökden avaz-ı bülend ile süruş
Didi tarihini anun hamuş
Bu eser, 16.
ya Bey'e aittir.

yüzyılın

önde gelen Divan

şairlerinden Taşllealı

Yah-

Gencine-iRaz'ın

bir yazma nüshası da, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi'nde 289 nurnarada kayıtlı cildin 2. kısmında bulunmakta..
dır. Siyah deri cild içerisinde olan bu eserin yazısı, talik'tir. Metin
başlıkları kırmızı, metin kısımları siyah mürekkeple yazılmıştır. Ta.:.
mamı 95 varak'tır. Her sayfada ortamalama ı 7 beyit bulunmaktadır. Ayni cildin ı. kısmında Gülşen-i Raz, 3. kısmında da Şah u Geda'nın manzum tercümeleri yer almaktadır. Kitap, Agah Sırrı Le:..
vent'ten satın alınmıştır.
1

Diğer bir yazma nüshası da, gene Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi'nde 430 nurnarada kayıtlı bulunmaktadır. 20 X 12,5 ebadında
ki kahverengi deri cild içerisindedir. Yazısı nesih olup, H. 1116 1
M. 1704'de istinsah olunmut?tur. Sayfaları tek şeritH ve kırmızı renkli cedveller içine alınmıştır. Her se.yfada ortalama 19 beyit vardır.
Metin başlıkları kırmızı, metin kısımları siyah mürekkeple yazılmıştır. Kitap, Agah Sırrı Levent'ten satin alınmıştır.
·
Ayrıca, ayni eserin H. 948 1 M. 1541 tarihindea istinsah edilmiş
bir ba,şka yazma nüshası da, Diyarbakır Kütüphanesi'nde 2265/A numarada kayıtlı bulunmaktadır.

HAYR-ABAD-I NABi
Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa
Hattı

sayısı

: 23991
: 22 X 15,5
: 16x 8,5
: 68
: Sülüs

•
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Üzerine mavi desenli ebru yapıştırılmış kahverengi deri cild ile
manzum bir eserdir (1).

kaplı, kısmen yıpranmış

Tamamı

siyah mürekkeple kaleme

alınmıştır.

1/a varak'ta
"Sene : 1275
sahibü'I-kitab
Es-seyyid Yusuf Bin Abdülaziz İbrahim Hakkı Efendi Rahmetullahu aleyh"
kaydı

ve üzerinde

,_

· .· ''Es-seyyid Yusuf -1257"

ismi ve tarihi yazılı mühür bulunmaktadır. Tarihi, mu'cem'dir.·
Eser, 17. yüzyılın nülü Divan şairi Urfalı N abi <? - 1712) 'ye aittir. Mesnevi tarzında yazılmıştir. Dört kısımdan müteşekkil bir hikayedir. Bunun 1. kısmı, Attar'ın İlahi-name'sinde de mevcuttur. Nabi
Attar'dan daha muhtevalı bir eser vücuda getirmiştir.
rıca

Kitap, devrmin dil hususiyatlerini aksettirmesi
dikkate şayandır.

bakımından

ay

Hayrabad, gerek muhteva, gerekse üslüp yönünden Şeyh Galib'in · bir ·hayli ·tenkidine maruz kalmıştır. Nitekim, Hüsn ü Aşk'ta
şöyle denilmektedir :
Bir meclis-i ünse mahrem oldum
Ol CEmnet içinde Adein oldum
Meclis veli gülşen-i mahabbet
Bülbülleri yekser ehl-i ülfet
Her birisi şair-i sühan-senc
Gencineler elde cümlesi genç

,J_

·\

Ülfetleri şi'r ü fazı u irfan
Sohbetleri nazm u nesr ü elhan
Ben mest.::f sabuh-i nükte-dani
Vakt ise sabah-ı nev-civani

(1)

Bu eser,

yanlış

bir tesbitle;

adı

Nabi" olarak geçmiştir, CÖ_, Q-.)

geçen kütüphanenin

kayıtlarına, "Divan-ı

Önder

!23

Göçgün

Gahi okunurdu Hayr-abad ,
Nabi olunurdu hayr ile yad

..

Hakkaa ki acib bir eserdir
Erbabı yanında mu'teberdir
Hengam-ı

heremda söylemişdir
Pir ,olduğu dernde söylemişdir
· Ol nazmın edip bir ehl-i ma'na
Medhinde mübalagayla itra ·

'

...

, Bezin ehli seraser itdi ikrar
Bu kavli muvafakatla tekrar
Bir gayete irdi kim me'ali
Tanzirinin olmaz ihtimali

·.

'

Ol rıtl bana giran göründü
Bir suret-i imtihan göründü
''

Ta'rizane idüb hitabı
Virdim o gürfı.ha bu cevabı
Kim Nabi'ye hiç düşer mi evfak
Şeybin sözüne kelam katmak
İy kıssadan olmayan haberdar
Nakıs mı bırakdı Şeyh

Attar

İşte o kadardır ol lıikayet
Bakisi dürug~ı bi-nihayet

Mf,tnzunie-i ·Farisi-veş ebyat
Bi'l-cümle tetabu-ı izafat
İnşaya virir eg~:rçi ziynet ·.

Türki söz içinde ayn-i

sıklet

Az olsa eg~r değildi mani
Dirdik ana belki de san.ayi
Hem bir dahi var ki ol sülıan-saz
İ2;ralrda mürg-ı pest-pervaz
~

· . Evsaf~ı Burak.:ı Falır-ı Alein
Ralışiyye-i Nef'i andan akderiı

.
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Lazım mı

Bu

karı

Burak'l medh u tevsif
ana kim itdi teklif (1)

Bununla birlikte, Hayr-abad'ın; Hüsn ü Aşk'a kayn·ak
söylemek mümkün olabilir, kanaatindeyiz.

teşkil

et-

tiğini

Nabi, bu masnevisini aşağı yukarı 63 yaşında kaleme
Bu sebeple, O'nun olgunluk devri eseri sayılmaktadır.

almıştır.

Hayrabad'ın yazma bir başka nüshası da, Atatürk Üniversitesi
Kütüphanesi'nde 30 nurnarada kayıtlıdır. Bu nüsha H. 1117 /M. 1705'de yazılmıştır. Müstensihi, Ali Çelebi-zade'dir. Yazısı Talik'di!'. 1/b
varak tezhibli, 1/b ve 2/a varaklar da, altın yaldız çerçevelidir. Pembe mukavva cild içerisindedir. Miklaplı'dır. · 140 sayfadır. Atatürk
Üniversitesi tarafından, .Agah Sırrı Levent'ten satın alınmıştır.
Ayrıca, gene Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi'nde 573 numarada kayıtlı, siyah deri cildli, 20,5 X 12,5 ebadındaki <<Mecmua,'nın
9/b ile 55/a varakları arasında da bir Hayrabad yazma nüshası vardır. Tamamı 46 varak olup, yazısı Sülüs'dür. Siyah mürekkeple yazılmıştır. Her sayfada ortalaina 18 beyit vardır. H. 11171 M. 1705'de
istinsah edilmiştir. Eser, .Agah Sırrı Levent'ten satın alınmıştır.

Erzurum Kütüphanesi'ndeki asıl incelenıe konp.muz olari Hayrabad'a; 1/b varak'ta Besınele ve O'nun altında Münacat faslında yer
alan:
Ham. A'na ki A'na revadur
Hamdin dahi hamdine sezadur
Hamd A'na ki olmayaydı mutlak
Hamd olmaz idi vücuda mülhak
şeklindeki

beyitlerle

başlanmaktadır.

4/b varak'ta bulunan
delim :

"Sıfat-ı

Mirac"

faslından

bir

kısmı

nakle-

Bir şeb ki inayet-i İlahi
Zeyn itmiş idi bu bar-gahı .

(1)

Divan-ı Şeyh

Galib, "Hüsnü

Aşk-ı

lif - İst. 1284, s. 9 - 10 - ıı- 12.

Galib Dede"- Der

Beyan-ı

Sebcb.,i Te'-
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Ahterle sipihr olub müzehheb
Zer came ile saturdı kevkeb
seray-ı abniisı

Bu köhne
Geymişdi

libaçe-i

Şeb salmışdı

Mey

/

ariisı

cihane saye
paye

yakmışdı çerag-ı

Rıhlet

idicek kavafil-i çin
cihan ıyar-ı müşkin

Tolmuşdı

Olmuşdı çerag-ı malı-ı

enver

Meş'al-keş-i karvan-ı alıter
Olmuşdı

Pür-neş'e-i

şam cennet-asa
feyz-i heft-mina

Oldı

şükiife-i ciişan

o

felek
Ma'miire-i

şama

seyr-i meydan

Olmışdı

zemane pür-reyahin
Amma ara yirdi berk-i nesrin
Çerh eyleyüb ol

şeb-i iftiharı

Geymişdi kaba-yı pute-darı

Oldukda

şikeste

Kış:rı tagılub

beyza-i zer
göründi alıter

Kat' oldı enar-ı mihr-i rahşan
Her canibe dane oldı galtan
Eser, 34/b varak'ta :
Bu

nakşda oldı

taze rengin

Asar-ı sühan-veran-ı bilişin

Bende olub ol güriiha peyrev
Virdim ruh-ı nazma ziynet-i nev
Silk-i sühane çeküb cevahir
Nazm eylediler nice me'asir
Ma'nasın idüb hem istifade
Hem nef' ideler ma'a'z-ziyade

· Mazmiinuıi idüb medar-ı irşad
Ekdardan ola kalbi azad

l26

S elç u k·· D ergi s i
nazai"larından

Olmaya

Alıval-i takallübat-ı

mübhem
alem

Bakdıkça bulub safa-yı evkat
Kalbin ide şeste mevc-i ebyat

Berceste olunca kar u barım
Kala bu cihanda yarligarım
Olursa kimin nazar-güzarı
Hayr ile ana bu hak-sarı
Her kim ki görürse bu kitabı
Bir Fatiha'dur reca-yı nabi
El-Fatiha
Tarih
Bu taze eserle ·yine N abi
Mecmu'a-i rfızgar tolsun
Yazsun varak-ı sipihre hurşid
Tarihin eser-i mübarek ·olsun

Bu

suretle eserin R 1117 1 M. 1705 tarihinde yazıldığı anlaşıl

maktadır.

HUL VİYY AT-

SULTANI

Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı

mış

: 23919
: 31 X 21
: 21 X 13
: 566

: Nesih

Kahverengi mukavva cild içerisinde bulunan ve çok az
mensur bir eserdir. ·
·

Metin başlıkları
kaleme alınmıştır.

kırmızı,

metin

kısımları

da

sıyah

yıpran-

mürekkeple

Esere, 1/b varak'ta
"Fihristü'l-ebvab"·
ifadesi ve onun
ta ve mesela :

altında

yer alan «Fihrist»

kısmı

ile

başlanmak

Öıider

G.öçgU.n
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"Evvelki bab :
Peygamber' e mütaba'at itmekligin ve namaz fazHetindedür."
"İkinci

bab :
farziyyeti ve iman

Namazın

beyanındadur."

"Üçüncü bab :
Namazın şartları

ve rükünleri beyanmdadur."

"Sekizinci bab
Abdest beyanındadur."

"Yigirmi birinci bab
Tekbir-i evvel ve anun fazileti

beyanındadur."

"Elli birinci bab
Sadaka-i fıtr beyanındadur."
"Elli ikinci bab :
Kurban beyanındadur."

"Yetmiş altıncı

bab
Oruc'un sırrını ve hakikatini beyan ider. Oruc
rif ü Iatif ü fazıl eyyamları bildirür."

tutıcak teş

denilmektedir.
Kitap, yetmiş beş bab'dan müteşekkil bir «İlın-i hal» hüviyetindedir. Tam adı, 3/a varak'ta bulunan :
"Haza Kitabu Hulviyyat-ı Sultani ve Mübeyyen İbadati's-Süb
hani"
şeklindedir.

Metin kısmına da, 3/b varak'ta girilmekte; «Hamdele ve Salve;
le,'yi takiben :
<<«Ebu'l-Hasan İsma'il bin İbrahim bin İsfendiyar bin Bayezid bin
Adil bin Emir Ya'kfı.b bin Şamseddin bin Yemen Cendar gaferallalm
lehüm ve'l-cemi'il-mü'minine ve'l-mü'minat ve'l-müslimine ve'l-müslimat el-ahyai minhüm ve'l-emvat eydür ki, Allahü Te'ala Kuean-ı
Kerim'de buyurmuşdur ki : Felev le.. (Tevbe Sfı.resi; 122. Ayetl"

Selçuk Dergisi

ifadelerine yer

verilmiştir.

kısmı

108/a varak'ta bulunan bir

namazın

"Yigirmi sekizinci bab,

nakledelim
beyanındadur

vacibleri

:

Mes'iidide denmiş ki: Namaz'ın vaciblerinün hülrmi oldur ki,
sehv ile terk olunsa ya te'hir olunsa, sehv-i secde vacib olur. Terkinün ve te'hirinün misalleri sehv-i secde babında zikr oluna. İnşaal
lahü Te'ala denmiş Id, eger namazın farzlarından terk olunsa, gerü
Inimak farz'dur. Eger vacibleründen terk olsa I olunsal, gerü kılmak
vacibdür. Ya'ni, eger kasdia olıcak olursa, ya sevhle olub seede-i
S9hv olunmayıcak olursa, Mes'fı.di'de namazun vacibleründen amd
ile terk olunsa, anun kefareti yokdur. Ve denmiş ki, namazun iki
rek'atinde Kur'an okumak farzdur."
Hulviyyı:it-ı

Sultani, İdris Bin Hıdır tarafından yazılmış ve H.
10121 M. 1603'de istinsah olunmuştur.
Bu eserin başka bir mensur yazma nüshası da, Atatürk Üniver·
sitesi Kütüphanesi'nde 433 nurnarada kayıtlı bulunmaktadır. Adı geçen bu 'nüsha, 15 x 8,5 ebadındaki şemseli, miklaplı ve nefis tezhibli
kahverengi deri cild içerisinde bulunmaktadır. Sayfaları tek şeritH
yaldız çarçeveli cedveller içine alınmıştır. Metin başlıkları kırmızı,
metin kısımları siyah mürekkeple yazılmıştır. Hattı, Nesih'tir. Her
sayfada 19 satır bulunmaktadır. Tamamı 285 varak'tır. 1/b - 2/a-b
varaklar'da «Fihrist» kısmı bulunan eserin tam adı, 3/a varak'ta yer
alan:
"Kitabu

Hulviyyat-ı

Sultani"dir.

H. 9991 M. 1590'da istinsah

olunmuştur.

iLM-i

HAL

Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı

: 23863
: 23 X 16
: 17x 10
: 376
: Sülüs

Siyah karton cildiçerisinde bulunan oldukça
bir eserdir.
· Metin

başlıkları kırmızı,

yazılmıştır.

Her sayfada, l l

metin

kısımları

yıpranmış,

mensur

da siyah mürekkeple

satır bulunmaktadır.

Esere,

Besınele

ile

başlanmak ta ve~:

. · ·· · ·_

''Beyanü's-sıfatü's-selbiyye"
·•. ··

'':Beyanü's-sı.f~tü'!'!-sübl)tiyye'~

"Keramat·ı

evHya"

·

·

"Azab-ı

kabr"
"Alamet~ i ·kıyamet" .
·. . '~Sır~t·~ ,
"Cennet ve Cehennem". :
"Takva"
"Farz"
"Abdest"
"N~m.az"

.. v.s. gibi balıisiere yer verilmektedir.
Nitekim, «Sırat, bahsinde:
"Ve dahi Sırat köprüsü ki hakkdur; kıldan ince ve kılıcdan keskindür. Cehennem'in üzerine kurulsa gerelrdür, bu mümkindür ve
muhbir-i sadık dahi haber virdi, elbette inanmak vacibdÜr. Kuşları
hevada uçurmaga kadir olan Allahü-Te'ala insanı Sırat üzerinde yörütmege kadirdür. Cümle halk anın üzerinden giçseler gerekdür.
Gerelr kafir, gerek mü'min, kafirlerin ve ehl-i nar olanlarm ayakları
taymub içine düşse gerekdür. Ehl-i Cennet olanlar kimi yıldırım gibi
ve kimi segirdir at gibi ve kimi eser yel gibi ve kimi yiirür at gibi ve
kimi imeklü imeklü günahı yüklenmiş düşüb Cehenneın'e girse gerekdür."
. ·
denilmektedir.
Eser, 187/b varak'ta yer alan «teznib»

kısmı

ile :

"İkiz toguran avretün nifası veled-i evveldendür. İddeti ternam
olmak, veled-i sanidendür. Veledün ekaili çıkdukda nifas olmaz. imdi namazı kılmazsa, asiye olur. Bir çukur kazub bir çölrnek üzerine
oturub, veled-i mutazarrır olmasun içün namazı kılmak .'gerekdür.

Sene : 1133 (M. 1720)"
şeklinde

sona ermektedir.
iLM-İ İNŞA L ÜGA Tl"
Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

(F.: 9)

: 23994

: 21

:

X

ıs,sx

16
9

s e 1ç u k

l~O

Sayfa

I> e. )' g 1s ı

sayısı

Hattı

: 200

: Ri,k'a.

Kahverengi deri cild içerisinde bulunan
az

n;ıensur

bir. eserdir .. Çok

yıpranmıştır.

Metin başlıkları kırmızı ve metin kısımlatı:.siy.ah mütekkeple yaMetin kısımları, sağ baş esas alınmak suretiyle ·yatık' ola.,
rak yerleştirilmiştir. Her sayfada 20 satır bulunmaktadır.
zılmıştır.

10/b varak'ta :
"ilm-i İnşa'da Lügat-ı Müste'milat"
ifadesi ve onun takiben, 15/a varak'a kadar devam etmek üzere:
"Kird-gar

ı

Tanrı

Perverd-gar

ı

Tanrı

Hüda:
Tanrı

Nadide
. Görülmemiş
'Ni'am:
Ni'metler
Ma'nidar:
Ma'nalı

Sipihr :
Felek
Behişt

:

Cennet
Zevahir :
Çiçekler
·Hadika:
Bağçe

Na-mütenahi :
Nihayetsiz
Zahire
Bellü
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Belde :
Şehr

Sena-kar :
Dü'acı
Sitayiş

:

Ögmek
İnşirah

:

Açıklık

İlıtirarn :
Hürmet etmek

Müveddet:
Mahabbet
Ser-amed :
Başa çıkmak

Kütah:
Kısa

.. v.s.

şeklinde

önce kelimeler, sonra da

altlarında

Türkçe kar-

şılıkları verilmiştir.

Eser, k a t i b I e r'in vasıflarını; nasıl olmaları, ne şekilde hareket etmeleri ve yazmaları hususunda açıklayıcı malumatı da ihtiva
etmesi bakımından ehemmiyet arz etmektedir. Mesela, bu hususta
15/b varak'ta :
·
"Ma'lüm oluna ki, katib olanda gerekdür ki, her li:imesnenün
kadr ü i'tibarun bilüb kad lr1 ine layık ve i'tibarına mutabık elkab
u ıstılabatı mektüb ile mürsel eyleye.
Bir meclisde bulunduklarında birbirlerine ne güne mu'amele ide
ve gayet ta'zim olunan celilü'l-kadr kirnesnelere mektübu süret-i
arz-ı halde tahrir idüb ve evvelinde dü'a ve hatimasinde emr ü ferman devletlü, merhametlü efendim hazretlerinündür diyü yaza."
denilmektedir.
63/a varak'ta da :
"Akrandan akrana bu ka'ide üzre tahrir-i

şedd

:

Sa'adetlü, mürüvvetlü, meveddedlü, birader-i e'azzim · efendim
hazretleri. .. "

dar,

ifadesiyle söz girilmekte ve ayrıca 92/b
sayfaların yan taraflarında :

varak'ın

nihayetine ka-

Güzarende:
Geçirmek
Peyarn:
Haber
Çeşm:

Göz
Ale'd-devam :
Devam üzre
Pus:
Öpmek
irsal :
Göndermek
Saye
Gölge
Ruy:
Yüz
Ruz u şeb:
Gece gündüz
Tahrir :
Yazmak
- Alıyar:
- · Hayırlar
Zuhur:
·-

Aşikare

olmak

Hemişe:

.. Da'im
İrfan :
Anlamak
'

Hurşid

,._,

:

Güneş

Misal-i baran :
Yağmur gibi

·ı
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------------------------Millakat :
Görüşmek

şeklinde, metinde geçen bazı kelimelerin
Eser, 92/b varak'ta :
"Ferzend-i dil-bendieri mir'at"
başlığı altındaki kısım ve :
"1252" <M. 1836)
tarihi ile sona ermektedir.
Ayni sayfaların yan taraflarında yine

manaları

verilmektedir.

Ferzend-i dil-bend :
Oğul

Mir'at :
Ayna
Müş'ir

: .
Bildirmek

Dil-firib :
Gönül alıcı
.. gibi kelimeler ~e· manaları verilmektedir.
K E N Z Ü ' L - F Ü T üİI-- Kayıt mimarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı

:
:
:
:
:

23914
21 x 14,5
18,5 x 10
118 ,
Sülus

Kırmızı renkli._ mukavva cild iÇerisinde bulunan manzum bir
eserdir. Son derece niuntazariı bir haldedir; yıpranmamıştır.

Metin başlıkları kırmızı, metin kısımları siyah mürekkeple ya2/b ve 3/a varaklar kırmızı, mavi re_nkli, çift şeritli cedve1ler içine alınmıştır. Diğer sayfalar çerçevesizdir. Beyit sayısı sayfalarda ll, bazı sayfalarda da ıo ve 9'dur.
zılmıştır.

Eser, Erzurumlu İbrahim _Hakkı'ya aittir. Tasavvuf ve ahlak.ı
dair bir manzumedir. Türkçe ve Arapça 1020 müfred - beyit - bulunmaktadır. Bunların baş kısımlarına kırmızı mürekkeple :
·
Müfte'ilün 1 Fa'ilün
Müstef'ilün
Fa'ilatün

134

Selçuk

Del'gisi

Fa.'ilatün 1 Fa'ilat
Fa'ilatün 1 Mefa'ilün 1 Fa'lün
Mefa'ilün l Fa'ilatün
şeklinde,

bahr'lerin isimleri

yazılmıştır.

Birkaç misal verelim :
Müstef'ilün - 4
İmdadı Hakk'dan iste kim oldur sana imdad iden

Gönlün ana vir kim' O'dur her dem seni

irşad

.iden

Mefa'ilün Fe'ilatün - 2
Zebanıma

ne gelürse o söz ziyanımdur
Sözüm zer ise de andan sükut kanımdur
Hakkı

sükut eyle hernan oldur sana emn ü emaıi
Rahat bulur canun her an alemde görmezsin ~amıln .
Mefa'ilün Fe'ilatün - 2
Aç olmadıkça· yime toyma az yi, aç kal aç
Ömründe olma tabibin ilacına muhtac
Mefa'ilün. :- .4.

·.

~

Gönül bahrine kim taldı ise andan, bir ,haber gelmez
Gel iy Hakkı sÜkÜt~; i~ kim bilen diİp..ez, diyen bilmez
Kitap, 59/a varak'ta bulunan :
Mefa'ilün - . 4:
'
..
'
İlahi vecJ:ıün içün eylediın müfred}eri inşad ..
Okuyub talibün vezn Jle dil-şad ola hem irşad
Fa'ilatün - 32
İy

fakiri bin' yigirıiıi müfted· oldı bu kitab
Sal-:-i Hicret seksen ü sekkiz tedahüldür hisab
Hakk'a hamd olsun Habib ü ·. Ali'ne yüz bin selam
Buldu bu ·Kenzü'l-Fütuh ebyatımız bunda hitam ·
şekl~ndeki

beyitlerle ve ; ·

"Feragat tahrir-i kitab Kenzü'l-}?ütuh. İbrahim Hakkı Erzenerrumi bende fakirü'l-hakirü'I-kesir Ömer· Nasriıiı"
diye sona ermektedir.
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KİT AB-

M·UHAMMEDİYYE ·

· Kayıt numarası · :
· Cild ebadr
:
Yazı ebadı
:
Sayfa sayısı
:
Hattı
:

16013
26 x 18 ·
21,5 x 13
504
Nesih

Kahveranki mukavva cildiçerisinde bulunan manzum bir eserdir. Bazı yaprakları yıpranmış, ancak alt, üst ve yan kanariarına ka·
ğıt yapıştınlmak suretiyle sağlamlaştırılmıştır.
Sayfalar
tin

kırmızı

şeritli

renkli, tek

başlıkları kırmızı, met~.n

cedveller için:e alınmıştır. Meda siyah mürekkeple yazıl-

kısımları

mşt~t.

·

Her satırda 2 mısra ~ ı beyit - qlmak üzere, bir sayfada 19 beyit yer almaktadır. Beyit sayısı, metin başlıkları bulunan sayfalarda ıa'e, 17'ye hatta 14'e kadar düşmektedir.
Esere ve «Tevhidıo kısmına
I/b varak'ta
:
.
.
.

-

.

-

"Haza Kitabü'I-Muhammediyye"
ibaresi ve onun

altında

yer alan

Besınele

ile.

şöyle başlanmakta•

··

dır:

· iıahün Vahidün Rabbüri Te'ala
Hüve'Ilahü'l-Bediü'l-Hakku'l-ala
Te'ala zatühü lemma tecella
Mine'l-gaybi ile'I-ayni fecella
Ehaddür ·za.tı ıUüstecmi sıfatı
Tecelli zatma · esması mecla··
Mukaddesdür celal~i kibrlyası
Kemal-i saltanatda şam ecla
Kemaline·.bu mevcüdat ayat
Cemaline dü-alemler mücella
Çün oldur Aum~i gayb ü şehadet
Pes oldur Kadir li Hallak u Mevla
Tahayyürde kamu efham u evham
Anun der~ahı izzetde Te'ala
Cemi'i kayinatı kıldı ibda
Delayii kıldı zatma mu'alla

Se.lç.llk Dergisi

133.

Anııidur ıiasr
Anındur

·u

izzet ciı.cf u rahmet .
gayb u ayn uhra vü iı.la

Çü ferdaniy'yet A'nm hanid A'riadur
Çü Vahdaiıiyyet A'nın şükr-i evla
Bu beyitlerin sağ tarafİnda ve kırmızı Çizgili cedvellerin dış!nda:
·"YazıCı-zade Meiımed·Ercıidı,-

·

kaydı bulunmaktadır.,

Daha Sonra ..:

.... :Ki

mahbübunı

Hdi .bize. irs~l .

Muhammed Ahmed ü Mahmud u asfa

..,.•

A'nı liendüyiçtin halkı ,A'lıünçün ;
Yaratciı. tal'ati itdi..niusaffa ·..

·..,_

Cemi'i enbiya. ünımetdir. A'na
Kamu alemiere al[sa-yı merva
. --

beyitleriyle

başlayan,

«Na't,

~ •· •

-·!•

• - r·

kısmına

,_ ••• •

-.

~ •

-

,··

.•

geçilmektedir.

2/a-b ve 3/a-b varakUirdaki ~'Seoeb~i te'Iif:.,. fasliıida:
Meger

günlerd.~

Oturmışduni

pir . gün .emr-i
G:ellbohi'da sırra

ta~dir,.

Elümi çek~iş}d~m. cüın~~ halkc!an ..
Dilümde zikr< idi ~kall)ümde zikri\.·
Gelibolu'nun ol. aş:ı,k{ıtrrodan ·
Deriidiler gelüb kat'!lma turra · ~
Didiler kim riiçün ·kıımazsm iy ·cıost.·-~:
alemde büşra

Resiı.lün vasfını

Didüm ·:ıy gözierünı iılirı cem~' at.
İrün devletlere · izzen ve nasra
Buluri Allah Resultillah katmda ·
Yüce izzetlerimecden ve falıra

~

L

. . . ·. '·
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şe~düıde, ·Kitab~ı

ya b_aşiaya:q.

Muhammediyye'nin
Yazıcıoğlu Mehmed, eserini;

yazılış

sebebini

a9ık~a~ma

·· : "İftitahü'l-Kitabü'I-Muhammediyyei'
"isıaliı~ı ömer CR.AJ ·~
"Ahlaki'n-Nebi CA.S.l"
:. · •·'''I'ahviİü'l-Kıble"
"F~sr-ı rı·ı-nili'cizat"
Y;S,

gibf daha birçok bÖlümlerden sonra
Kitah- irişdf çün:kim intihaya
Hakk'a hariıd He medh-i bi-nihaye

..

_,,,,

Habibine salat ile tahiyyat
Dahi aline kim hayrü'l-beriyyat
'·

beyitleı:tyle

.bitirmektedir..

Yukarıdaki

beyitlerin

altında

da : ·

"sene : 985" CM. 1577)
kaydı bulunmaktadır (1).

Adı geçen bu eserin. bir yazma. nüshası da, Atatür;k Üniversitesi
Kütüphanesi'nde 209 mimarada kayıtlı bulunmalitadır. Siyah deri
cild içerisindedir. Çok az yıpranmıştır. Sayfaları tek şeritli, sarı yaldız çerçeveler içine alınmıştır. Metin başlıkları kii"mızı; metin kısım
ları siyah mürekkeple yazılmıştır. Her ·sayfada ortalama 15 beyit
bulunmaktadr. 25 X ı 7 ebadında ve. 312 varak olup, yazısı harekeli
Nesih'dir. Agah Sırrı Levent'ten satın alınmıştır.

KİTAB-I

SUBHA-İ

Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı

Kahverengi deri cild içierisinde
zum bir eserdir.
(1)

SIBYAN

: 23982

:

22,5xıa

: 17
: 34

X

8;5

: Sülüs
bulun~n. kısmen yipranmış

man-

Fazla bilgi için bkz. :
Doç. Dr. Amu Çelebioğlu, "Yıızıcınğlu ~ehmed -1lfuh~e~iye" (İst. 1976)

Selçuk Dergisi

Metin· başlıkları kırmızı, metin kısımları siyah mürekkeple,·ya-·.
Her satırda 2 mısra yanyana bir beyit teşkil ederler. Bazı:
sayfalarda, her satırda ı mısra bulunmaktadır. · Beyit sayısı ıa, 16,
14, ı2 ve 9 olmak üzere sayfadan sayfaya değişmektedir. Sayfalar,
tek şeritli ve kırmızı renkli cedveller içine alınmıştır. Tamamı 454
(dört yüz elli dört) beyittir. 1/b ve ı4/a varaklar arasındaki metin
harekeli; 14/b ve ı 7/b varaklar arasındaki metin harekesizdir. · ·
zılmıştır.

Eser; içinde

Kitılb-ı Şükr-name,

Risale-i Yüsuf, Tertih-i Ulüm,
Şurüt-ı Manzüm-ı Rümi, Risale-i Sofi, Risale-i Akaid-i Manzüm adı
nı taşıyan manzum eserlerin yer aldığı kitabın, ı. kısmında bulunmaktadır.

ı/b varak'ta :

"Haza Kitab-ı Subha-i Sıbyan"
ismi ile başlanmakta, «Hamdele ve· Salvele»den sonra :
"Der-beyan-ı sebeb-i nazm-ı kitab".
başlığı altında şunlar denilmektedir :
Hüda çünki söze virdi tab
Dinle nedir ba'is-i nazm-ı kitab
Nam-ı

Nazmla bir nice lugat yazdılar
Silk-i me'anide dürer dirdiler
Kangı

sabi kim okuyub hıfz ide
A'id olur A'na nice fa/ide
Zabt-ı

lugat ile olur behre-dar
Vezinle nazm iÇre bulur iktidar

Lakin anın ekserinin ma'nisi ·
Olmagla terceme-i Farisi .
Fehm idemez anı bu ehl-i diyar
Ola hususa okıyanlar sigar
Hıfza

haleldir bu dahi vakı'a
Terceme lafz üzre mulradetn ·ola

Yahud ara yirde ola fasıla
Vezn içün irad olunan ·lafzıla
Gerçi selasetde gelür bi-nazir
Lakin olur zabt-ı lugatde asir
\'

''

..

imdi bu manzümı bu abd-i za'if
· . , Lütfpı· İlahi ile yazdım Iatif . ·

Önder Göçgün ·
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Nazmı

hususunda idüb ihtimam
tertibiyle virdim nizarn

Alısen-i

Lafz-ı

mukaddem akabince hernan
Tercemesi buldı ana iktiran

Lafzile
Kalmadı

ma'nası

idüb izdivac
sürh u rakam la] ihtiyac

Ta ki ola fehmi vü hıfzı yesir
Hacmi sagir ola lugatı kesir
İbn-i Ferişte lugatı gibi gene
Oldı

vü Kur'an

lugatın

itdi dere

Bir nice bahr üzre açub perr .ü bal
sefine-misal

Kıt'ala.n oldı

Kıt'~ ternamında dahi aşikAr

Hem

lakab~ı

bahri vü hem vezni var

Hayr ile şayed sebebi yad ola
Subha-i Sıbyan ana hem ad ola
Nazm-ı selis üzre bu rü.Şen kelam ·
.Avn-i Hüda ile çün oldı ternam ·
Geldi bu mir'at-i dile münceli
Ta ana tarih ola nazm-ı celi
Daha sonra, «Der-beyan-ı Münacat» kısmı gelmekte ve onu takiben 2/b varak'ta metin kısmına şöyle geçilmektedir :
Allah Tanrı bir ismi Ralıman.
Kuddüs adı bir Na't-i Sübhan
İnşa yaratmak iman inanmak

Cennetdir uçrriak firdevs bostan
Şems ü züka gün bedr ü kamer ay
Kevkeb sitare dürr dıralışan

Lücci derik ·su hem lücce derya
Nar u cahim od hem cemi' niran
SirbeJ gömlek mikyal ölçek
Kırtas kağıd kıstas mizan
A'il gedadır sa'il. dilenci
[acil piyade acil şitaban
Sa'b u asir'in ma'nası gücdür
Sehl ü yesir'in mefhiimı asan

Selçuk

Dergisi

Müstef'ilfıtün

bahr-i recez'dir
Bilmek gerekdir nazm ile evzan

Bu beyitleri takiben, «El-Bahrü'l-Hezec»
geçilerek :

başlığı altındaki kısma

Resul elçi vü peyga:Qlber Iiva sancak alem bayrak
Delil ü hadiyedir rehber vera halef iktida uymak
Seviyy doğru siva gayri seva orta dahi yeksan
Neda anmadır süda mühmel seriyy ırmak sera toprak
Münekkis ser-nigün. iden mükibb yüz üstüne düşen
Hafiyy gizli celiyy rüşen seniyy yüce deni alçak
Hem istebrak kalın diba vü sündüs ince dibadır
Dakik ufalr rakik ince ariz enlü varak yapralr
Mefa'ilün 'mefa'ilün budur belır-i hezec salim·
Te'allem ögrenübdür gör tekellüm .soyle unzur bak
denilmektedir.
Eser, 17/a ve 17/b varak'ta; «El"Bahrü'l-Remelü'I,.Müseddesü'lMaksftr, başlığı altında ve şu şekilde sona .erınektE.dir :
Rab sahib Rab hem perverdigar
Gayb gizlidür şehadet aşikar
·-

'.~ ı.

,. '

.....

· :Veche: ·klble hem

teveccüh ismidir

Şatra canib oidı. hacib ·perde-ddr

Kanıs

Istıyad

u sayyad avcı ·kayd bağ
ü sayd avlamak şikar

Sak incik s\İk cem'i rekbe diz
Berk şimşek vidk yağmur selc kar .
Müblisun nevınid olanbir kerh güc
Muhtemi ·ve müttaki perhiz-kar .
Sa'b ild ·dağ ara.sı heın dağ yolu
egri şatt u şati' der-kenar

Şatıb

Bir eser ko ta ki kala. yadigar .
Bir amel kıl sana ola yar-ı gar
Eser, Muhammed Bin İsa Erzurümi tarafından H. 1271 1 M. 1854
tarihinde istinsah olunmuştur.

Önder· Göçgün

KİTAB-I

ŞÜKR-NAME-

Kayıt numarası

Cild

ebadı·

-

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı

: 23982
: 22,5xi6
: 16 X 10

:6

: Nesih

Kahverengi deri cild içerisinde bulunan, yıpranmamış durumda
manzum bir eserdir. Metin başlığı kırmızı, metin kısımları ·da siyah
mürekkeple yazılmıştır. Metin harekelidir.
Her satırda, 2 mıs:ra yan yana ı beyit teşkil ederler. Bu suretle,
her sayfada i9 beyit bulunmaktadır. Beyit sayısı; ı/b varak'ta 16'dır.
Sayfalar, tek ş-eritli ve kırmızı renkli cedveller içine alınmıştır.
içinde Subha-i · Sıbyan, · Risale-i Yusuf, Tertib-i
Ulum, Şurut-ı Manzum-ı Rumi, Risale-i Sofi,. ~isale-i Aka'id-i Manzum adını taşıyan manzum eserlerin yer aldığı. kitabın 2, kısmında
Kitab-ı Şükr-name;

bulunmaktadır.

Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya ait, Türkçe bir manzumE:Jdir.
Vezni :
Mefa'ilün 1 Mefa'ilün 1 Mefa'ilün 1 Mefa'ilün'dür.
Esere, 1/b varak'ta :
,.

"Kitab-ı Şükr-name"

ismi ve onun
tedir :

altındaki Besınele

·

ile girilmekte ve
·
·

şöyle

denilmek·

Hakk'a şükr idelüm her-bar yaratdı suret-i insan
Kim Ol'dur fa'il-i muhtar A'nun emrindedür eşya
Düzen .OI'dur kamu resmi O'dur ihya iden cismi
Gerekdür khn A'nun ismi kamu dilde ola destan
Cihanı

O'dur

eyleyen pür-nür kamuyu eyleyen ma'mür· ·
bitüren bağ ile bostan

yağdıran yağmur

Çün evvelden düzeli Ol'dur kamu nakşı yazan Ol'dur
. Girü ·sonra bozan Ol'dur inan mü'min isen inan
N azar kıl söz usuline bU iŞlerden htisüline
Salat eyle ·Resul'ine .getürdi A.yet-i Kur'an
Budur layık olan cana gerek kim yolına yana ·
Kamu cinn ü insana getürdi Ayet-i Furkan .
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~iDI\ilii#~~-i#Mi-'&liil

Hevada gezmegil her dem kulagın tut bana bir dem
Sana bir bir beyan idem nedür gör Ayet-i Furkan
Hakk'a her· dem ibadet kıl bu nefsine siyaset kıl
Gic~ gündüz riyazet kıl bulasın her dem dahi rıdvan
Hazer eyle ·menahiden elini çek malahiden
Yanub derd-i İlahi'den ola ta cigerin biryan
Her işde emrini gözle Resul'ün izini izle
Yürekde emrini gözle kim Ol'dur canına

can~n

Saltın dünyaya aldanma bunu sana lcalur sanma
Aduyu dost olur sanma dişin biler sana her an
Anın

anla

harabını

İçüb aklın şerabını

su sanmagıl serabını
elinde olmagıl sekran

Eger akil isen bugün tefeklcür kıl bunın sonın
İmaret gösterir bugün veli sonı olur viran
Giyer şali libasını hariri vü kabasını
Koyub cümle libasını gidiserdir sonı üryan
Bunın

hergiz safası yolc hernan cevr ü cefası çolc :
Hiç abdine vefası yok kamu kavli olur yalan

Cihanda almagıl lezzet sakın kim eyleme rağbet
Bu dünya kafire cennet olubdur mü'mine zindan
Kişi

Ne

hiç zevk u işretde olur mu dar-ı mihnetde
bu gafletde geçüp gider yürür karban

yatarsın

Gel imdi çıkmadan serden siçe gör hayrını şerden
Geç imdi bu hevalardan uyan imdi ahi uyan
Hevaya oluban tabi' gel itme ömrünü zayi'
Bu hale olmagıl kani yüce tut himmetin iy can
İbrahim Hakkı,

- görüldüğü üzere - bu eserinde; ·hem Allah'a
her türlü nimetlerinden dolayı şükretmekte ve hem.de insanlara birçok nasihatlerde bulunarak, nasıl olmaları ye hareket etmeleri gerektiği hususunda yol göstermektedir.
verdiği

Eser,

şu

dua ve niyaz

fazlı

ile sona

arınektedir

/

:

İlahi hışm bize itme bizi asilere katma

Cehennem

narına

atma eya Hannan veya Mennan

Ön~er'

1~3

Göçgün

Şular kim Cennet içinde safa vü işret içinde
Kalalar lezzet içinde ideler Cennet'i seyran

Gönülde kalmaya gamlar sürerler aşk ile demler
Demine irmeye demler zehi devlet zehi ihsan
Cemale çün olalar düş ola halleri dahi hüş .
İdüb vuslat şerabm nüş safadan olalar sekran
İlahi izzetin hakkı nasib it bize bu zevki
Cemalinle bulub şevki olavuz mest ile hayran

Nidem fi'lim sana layık degildür bilürin fa'ik
Veli oldur sana layık idesin afv ile gufran
Şükr-name, Muhammed Bin İsa El-Erzurumi tarafından H. 1271/
M. 1854 tarihinde istinsah olunmuştur.

LÜGAT-I

FARiSI

Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı
Yıpranmış

Türkçe'ye bir

:
:
:
:
:

23871
21 x 14
i3 x 8,5
38
Talik

kahverengi deri cild içerisinde

bulunan Farsça'dan

lügat'tır.

Metin başlıkları kırmızı, metin kısımları siyah mürekkeple ya·
Kelimeler, kırmızı noktalarla birbirinden ayrılarak yan yana yazılmış ve her kelimenin Türkçe anlamı altında gösterilmiştir.
zılmıştır.

Yan yana dizinıliş olan Farsça kelimeler, her sayfada 9
kil etmektedir.

satır teş

Bu eser; içinde bulunduğu cildin 2. kısmında (201/a ile 219/b varaklar arasında) yer almaktadır: Cildin 1. kısmında (1/a ile 135/b
varaklar arasında) ise, Lügat-ı Müntahab adlı Arabça'dan Türkçe'ye başka bir lügat bulunmaktadır.
,
Kitaba, 201/a varak'ta bulunan
"Haza Lügatü'l-Farisi . Ala-Lisani't-Türki"
ibaresi ve onun
başlanmaktadır.

arkasında,

201/b varak'ta yer alan

Besınele

ile

SeL<ruıt·.

Dergisi ..

Kelimeler, Farsça harf sistemine göre

sıralanmıştır;

Mesela. :

"El-babü'l-evvel, Elif :
aımizaniden

arneden
(gelmek)

averden
(getirmek)

agaziden
(başlamak)

CÖgrendirtmok>

EI-babü'I-ba : ·
büriden
(kesmek>

pi'tşiden

paşideı'

(örtmek>

Csaçmak>

· bariden
(yağmak)

Babü'l-sin :
siteden
.(almak)

salıten

(düzmek)

.

suti'tden·
(öğmek)

sigaliden "
(E3ndi9e eylemek>

.. v.s. gibi.
L Ü G A T ~· I

M Ü N T AH 'A B

Kayıt numarası

: 23871

ebadı

. : 21Xl4
: 16 X 11

Cild

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

·: 270
: Talik

Hattı

· YıpranmiŞ, kahverengi deri cild içerisinde bulunan Arabi;a'dan
Türkçe'ye bir lügat'tır.

. . Metin• başlıkları ·kırmızı,·· metin

kısİmları siyah. mürekkeple. ya-::

züinıştır~ Kelimeler, kırmızı virgül işaretleri ile birbirinden ayrılarak

yari yana yazılmış ve her kelimenin Türkçe ·anlamı o kelimenin ~~~
tın da;· üStünde veya yan· tarafında. gösterilmiştir.
'"
Bu eserin yer

aldığı

cildin 2.

kısmında

(201/a ile 219/b varaklar

arasİnda) Lügat-ı Farisi adlı Farsça'dan Türkçe'ye başka bir lügat

bulunmaktadır~ Nitekim, cildin sırt kısmında bulunan :
"Lugat-ı

ıfadesi,

Müntahab u

Lugat-ı

her iki es ere de

Yan yana

diziimiş

·

·

·

Farisi"

işaret

etmektedir..

Arabça kelimeler, her sayfada

:Lügat~ı Müntahab'a Besniele ile
Arabça harf sistemine göre :

başlamaktadır
\

7'Ş:er satırdır.

:ve kelimeler

145

Cni'metler)

C.Adem Peygamber)
ade m

ala
(ayın

(Mersin ağacı)
as

CKıyamet>

azife

on dördüncü gicesi) Cgövde ve ten) Cyücelmek ve ziyade olmak)
bedr
beden
bereket

Cyaban yir)
berr

Csüricil
sa'ilr

Cturucı)

CKa'be hadimil
sadin

sakin

Csaklayıcıl

sayis

şeklinde sıralanmıştır.

.. v.s.

Eserin sonunda, 135/a varak'ta
" ... Mustafa Bin
Şehr-i
kaydı

Hıdır,

Kostantiniyye fi - medrese-i Ali

Paşa"

ve :
Her Irim bu mektubu görüb Iratibe dü'a ide
Hakk-Te'ala A'na dahi rahmet-i müdarn ide

beyti

bulunmaktadır.

LUGAT-1

Ş.AHİDİ

Kayıt numarası

Cild

: 23878
: 20,5x 15
: 15 X 9,5
: 58
: Sülüs

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı
Sırt kısmı kırmızı,

kapak kısmı da
sinde bulunan manzum bir eserdir.
Kısmen yıpranmıştir

mürekkebi

sarı

renkli lmrton cild içeri,

ve su ile temas eden
da okunamaz hale

dağılan yazılar

bazı

sayfalar

solmuş,

gelmiştir.

metin kısımları da siyah mürekkepl.J
renkli cedveller içine alınmıştr. He~· sıı.y
fada ortalama 13 beyit bulunmaktadr. Beyit sayısı;· başlık bulunan
sayfalarda 12'ye ve 1/b varak'ta 8'e kadar düşmektedir.
Metin

başlıkları kırmızı,

yazılmıştır. Sayfaları kırmızı

ı 4/b

,...

varak'ta :

"Lugat-ı Şahidi"
başlığı altında,

(F.: 10)

metne

şu şekilde

girilmektedir :

146
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Be-nam Halık u hayy ü tüvana
Kadim ü lcadir ü bina vü dana
Sena vü hamd ü şükrü bi-nihaye
Sipas ü minnet bi-hadd ü gaye
Ana kim var idüb bu ka'inatı
Yaratdı hem hayatı hem mematı
Yoğ iken ol didi var oldı alem
Hem itdi kudretiyle haki adem

A'nın neslinden itdi enbiyayı
Hususa kim habibi Mustafa'yı ,

Metnin bazı kelimelerinin üst veya yan taraflarına,
da yazılmıştır. Nitekim, yukarıdaki kısımda geçen :

açıklamalan
c

«tüvana» kc(;)limesinin üstünde «güçlü»;
«bina» kelimesinin üstünde «Ziyade görici dimekdür»;
«dana» kelimesinin üstünde «mübalaga ile bilici dimekdür»;
«sipas» kelimesinin üstünde «şükr»;
ifadeleri görülmektedir.
Ayni cildin 2.
"Manzum Aka'id"

kısmında, "Subhaü'l-S:ıbyan"
adlı

eserler

ve 3.

kısmında

da

bulunmaktadır.

Lugat-ı Şahidi'de ıaruz'un çeşitli bahr'leri örn-eklerle göterilmekte ve bu arada bazı kelim~lerin mısra içinde anlamları verılerek,
böylece manzum lügat ortaya çıkmaktadır. Nitekim, "Bahr-i muzari"
başlığı altında :

Peyveste kurulı tutar oldı kaşın keman
Yarab ne şuh zalim olur işbu bed.:güman
Mef'ftlü fa'ilatü mefa'ilü fa'ilat
Bahr-i muzari alıreb-i mekfufdur

''Bahr-i recez-i salim"

başlığı altında

ıyan

:

Müstef'ilün müstef'ilün müstef'ilürt müstef'ilün
Salim recez işbu durur ilme'l-yakin ayne'l-yakin

147
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Karın şikem nafe göbek beldür miyan kuşak kemer
Dahi _z(lnahdil,ndur enek sine gögüsdür dahi beser

"Bahr-i hezec-i salim"
Gel imdi

başlığı altında

ald-ı

:

gavvas it eya ilm-i }J.üner-perver

ArÜzın bahrine· talub çıkargıl dürr ile gevher

Mefa'ilün mefa'ilün mefa'ilün mefa'ilün
Buna dirler hezec-i salim ögünde tut eya server

Rübiiden kapmağa dirler nümiiden ya'ni gösterme;k
Züdiiden pasdan açmakdur büsüden dahi sürmek
denilmektedir.
Eser:
"Der -

beyan-ı hisab-ı

başlığı altında, şu şekilde

ebced"
sona eriyor :

Dinle gel ebced hisabm iy püser
Kim elif'den ya'ya dek bir bir sayar
Say ya'dan kaf'a dek on oiı elde pek
Raf'dan ·yüz yüz sayılur ayn'a dek
Çün hisab-ı ebced'i bildin ternam
Tuhfemün tarihini bil iy hümam
\

Bu hisab üzre it bu mısra'dan şumar
Kaldı senden Şahidi nev-yadigar
Fa'iHitün fa'ilatün fa'ilat
Bu kitabı öğren iç ab-ı hayat
Şahidi'ye

her· kim· eylerse dü'a
İde Malışer'de şefa'at Mustafa
Eser, H. 12381 M 1822 tarihinde istinsah olunmuştur.
Bir nüshası da, «Şahidi Manzumesi» adı altında, Diyarbakır Kütüphanesi'nde 15481 B nümarada kayıtlı bulunmaktadır.

L Ü C C E T Ü ' L - E S R
Kayıt numarası

A-It

: 23961 ·

148
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ebadı

Cild

: 19 X 12,5
:' 15,5 X 9,5
: 180
: TıUik

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı

Siyah deri cild içerisinde bulunan mensur bir eserdir. Çok az
yıpranmıştır.

Tamamı siyah mürekkeple yazılmıştır. Sayfaları, kurşun kalemi
ile tek şeritli cedveller içine alınmıştır. 5/a-b, 6/a-b, 7/a, 92/b, 93/a-b,
94/a-b, 95/a-b varaklar tamamen boştur; hiç yazılmamıştır. Sadece.
çerçeveleri mevcuttur.

Esere, 1/b varak'ta :
"Mehcetü'l-Ebrar Ala Lüccetü'l-Esrar"
ismi ve onun altında yer alan Besınele ile başlanmakta, «Hamdele ve Salveıe,'yi takiben asıl metne geçilmektedir.
Lüccetü'l-Esn1r; Türkçe n:ıesnevi olup, Kara Fazlı Er-Rumi'nin
eseridir. Bunu, Es-Seyyid Muhammed Salih Er-Rumi şerh etmiştir
ve "Mehcetü'l-Ebrar Fi-Şerh-i Lüccetü'l-Esrar" adını veriniştir (1).
7/b varak'ta yer alan metni nakl edelim :
"Küngür !raf-ı Arabi'nün zammı ve nun'un sükiinı ve kaf-ı Fa·
risi'nün zammı ile her şey'in tabalm tabaka yüksek yirine dinür ve
h:ı,ssaten minare ve hisar lwrkuluguna dinür. Eyvan, sofa ve divan-hane ve şah-,nişin olan mahal!."
Eser, Muhammed Şükrü Efendi
rihinde istinsah edilmiştir.

tarafından

H. 1207 1 M. 1792 ta-

MA-HAZAR
Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı

Kahverengi,
(1)

işlemeli

24062
18 X 12
14x 7
152
Talik

deri cild içerisinde

Fazia bilgi için bkz :
Keşfü'z-Zünün

:
:
:
:
:

Zeyli, c: 2, s: 401

bulunan mensur bir

Önder
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eserdir. 1/b varak tezhipli, 1/b ve 2/a varaklar
lidir.

altın yaldız

çerçeve-

Metin başlıkları kırmızı, metin kısımları siyah mürekkeple yazılmıştır. Sayfalar kırmızı renkli ve tek şeritli cedveller içine alınmış
tır. Her sayfada 21 satır bulunmaktadır.
Esere

Besınele

"Emma ba'd

ile

başlanmakta,

«Hamdele ve Salvele,/yi takiben :

ı

Ma'lum ola ki bu mübteltı.-yı şebke-i kesret, ya'ni Ebubekir Nusret bir müddet-i medide bi'l-iktiza kütbi't-tıb'dan elsine-i selase üzre
mevcud olanlarına mütala'a ve zaruri gah müfredatında vü gah terkibinde istimdad iderelr vü gah erbabından şifahen istifade olunarak
tecıibe-i sahiha üzre Ma-Hazar ismiyle ınüsemma bu risaleyi tertib
eyledi. Laldn bu fakir, bir üstad-ı Iramil tabibe hizmet itmedüm. Bu
mecmu'a, cem' eyledigüm iki kısımdan ibaretdür. Biri kendim tecribe eyledigüm eşyalardur. Biri dahi kütbi'l-etibba'da mücerreb ve sahih'dür diyü yazduklarından hüsn-i zann ile ve im'an-ı fi!u ile istihsan itdügim menafi'lerdür. Böyle olunca bu mecmu'adan bir müfredin ya bir mürekimbin isti'maline meyl idenler [e] münasib olan;
etibba.'dan biriyle müşavere idüb, şu illetüme böyle bir Hac buldum,
münasib midür? Yahud bir zararı var mıdur? diyü sü'al itmekdür.
Zira, bir ilete etibba'dan beş yüz ilac yazarlar. Biri fa'ide itriıez ise.
biri ider."
denilmektedir.
Eserde; «Mes'ele», «Cevab», «Fas!» .. v.s. gibi muhtelif başlıklar
birçok tıbbi hussular izah olunmaktadır. Ayrıca, bazı beyit
lerle hikmetli sözler söylenmektedir.
altında

44/b varak'tan bir misal verelim
"Fasl :
Kibrit suyu yanakdan çıkarasın. Zira, yazacagım hassa böyle olmayınca kizbe hami olunur.
Yüz direm ldbrit bir kur'aya koyub.
gayet latif ateşde yünden direm kadar bir t8,tlu su taktir olur. Alub
bir şişede ağzını muhlrem sedd idüb, hıfz ide. Alemde bu mizacda
barid ü ratıb su tede.riki muhiUdür.
Beyt
Hakim
Suyın

ateşden eyler abı peyda
bulursa da cahil susuzdur

150

S elçult Dergisi

Bu suyun pederi ateşdir amma, bu bürudetneden hAsıl oldı? El-bette pe derin eviadında bir alameti lazımdır. Yoksa, bir şübhe-i azime .
iras ide:ı;. Sonra, fakir cevab virmege alameti vardur. Muhakkak.
Lakin, malısusatdan degül. Ya'ni peder ateş oldugı o ha!rimin ındin
de sabit olur ki, bu suyun ateşde ittifak u ittihad idüb bir dahi mü_farekatı muhal oldugını müŞahede eyleye. Böyle hakim nevadirden
olınca, müdde'anun isbatı müşkil oldı."
Ma-Hazar, ı8. asırda yaşamış bulunan Harput'lu Nusret Ebubekir Efendi (Ölümü, İstanbul H. 12ıo 1 M. ı 796) 'nin eseridir. Nusret
Efendi Mecmu'ası adıyle de bilinmektedir. Ayrıca, basılmıştır. Devrinin dil hususiyatlerini aksettirmesi bahrrıından da, önem taşımak
tadır.

Kitap, 76/a varak'ta
"Def'-i basur içün"
başlığı

altmdaki fasl .ile sona ermektedir.

H. ı246 /M. ı830 tarihinde İsmail Erzurumi Efendi tarafından istinsah edilmiştir.

.MA N Z U M
Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı

AK A İ D
: 23878
: 20,5 X ı5
: ı6 X 10
: 115

: Sülüs

Sırt kısmı kırmızı, kapak kısmı da sarı· renkli karton cild içeri~ ·
sinde bulunan manzum bir eserdir. SayfaJan oldukça muntazam ve
sağlam bir görünüşe sahiptir. İlk iki sayfası sarı yaldızlı çerçeveler
içine alınmıştır. Diğer sayfalar, çerçevesiz bir şekilde tertip edilmiştir.

Metin başlıkları kırmızı, metin kısımları siyah mürekkeple ya·
Her satırda 2 mısra - ı beyit - esas olmak üzere, her sayfada ı3 beyit bulunmaktadır. Başlık bulunan sayfalarda beyit sayı
sı ı2'ye, ıı'e ve ıo'a düşmektedir.
zılmıştır.

Esere :
"Manzum Aka'id"
başlığı

ve onun

altında yer

alan

Besınele

ile :

151

Önder Göçgün

--------------------------

Sipas u şükr ü ferid bi-zeval'e
Sena vü hamd Rabb-i Zü'l-celal'e
Hidayet -eyleyüben cümlemüzi
Muhammed ümmeti itdi Ol bizi

şeklinde

girilmektedir.

Daha sonra gelen;
"Fi

beyan-ı el-sıfatü's-selbiyye"

bölümüne:
Vasiyyet mü'minin mü'minate
Nasihat müslimin ü müslimate
Şehadet iderin arz u semada
Bileler farz olan budur ibada

ibadet olmaga her an vü her gah
Ki yokdur müstahak illa ki Allah'a

beyitleri ile başlanarak
yer verilmektedir.

Allah'ın; Kıdem,

Beka, Vahdaniyyet

sı

fatlarına

Bunu takibeden :
Ne var ise zemin ü asümanda
Gerek gizlide olsun gerek ıyanda
Kamunın hatırına geldügiıii

·

Dili ilE) dahi söyledügini
Ne var ise hem insanın içinde
Dahi her ne ki var ise taşmda
Bular ma'lumıdur cümle Hüda'nm
Muhit oldı ezelden ilmi A'nm
mısralarının

"Fi

yer

aldığı

:

beyan-ı el-sıfatü's-sübutiyye ..

bölümünde de Allah'ın; Hayat, iılm, Semi', Basar, İrade, Kudret
Kelam, Tekvin sıfatları anlatılmaktadır.
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Nihayet
"Fi kerametü'l-evliya"
"Fi beyan-ı azabü'l-kabr"
"Fi beyan-ı alamatü'l-lnyamet"
"Fi heyan-ı ahvalü'l-kıyamet"
"Fi beyanü'l-mizan"
"Fi beyanü'l-sırat"
"Fi beyanü'l-cennet"
"Fi beyanü'l-cehennem"
"Fi beyanü'l-kaza vü lmder"
.. v.s. gibi bölümlerin bulunduğu eser
Budur ba'is bu nazına iy birader
Bu olmuşdur sebeb buna mukarrer
Sitanbul içre vardı bir muhakkilr
Fazilet sahibidür ol müdeklnk
Hemana ders ider ol has ü am'a
ifadedür işi her dem enam'a
Cihan A'nın tilamiziyle toldı
Benim de ma'nevi üstadım oldı
Hüda eyleye
Vire aba ve
şeklinde başlayan

kınını ile şöyle bder :

üstadıma

ecdadına

«Hatime»

rahmet
Cennet

faslı

ve onu takibeden uTetimme»

ilahi acizim zarım zelilim
Marazi derd-i isyanım alilim
Güneh-karem esirem ru-y'i siyahem
zebunem pür-günahem

GirifUı.rem.

Uyub şeytana çok itdim günahı
Meded iy Padişahla:r Padişahı
Bu zarı nefs-i zalimden halas it
Bu bi-çareye afvın ihtisas it
Egerçi zerrece yok elde zadım
Veli havf u reca ild Iranadım

Önder
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Kamu itdiklerime tevbe Yarab
Müyesser it bana hulk-i mühezzeb
Lisanımda

olub tehlil ü Kur'an
Nasib it son nefesde bana iman

Huruf-ı ba nokta tarihi ma'lum
Bin elli ikisinde oldı manzum

Bu suretle eserin H. 1052 1 M. 1642 tarihinde yazıldığı anlaşıl
«Tetimme, kısmının sonunda kurşun kalemi ile sonradan
yazılmış H. 1231 1 M. 1815 tarihi görülmektedir.
Muhtemelen bu,
eserin istinsah tarihidir.
maktadır.

MEBHAS-İ
Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı

i MA N
: 23980
: 24 X 16,5
: 19,5 X ll
: 128
: Nesih

Kahverengi deri cild içerisinde bulunan mensur bir eserdir.
men yıpranmıştır.
Metin

başlıkları kırmızı,

metin

kısımları

siyah mürekkeple ya-

zılmıştır.

Esere, 1/b varak'ta :
"Mebhas-i İman"
başlığı altında

ve

Besınele

ile

şöyle

girilmekte::iir

Aziz tutgıl anı iy ciın
Ne hoş ni'metdürür iman
Gel iy derviş gel iy sultan
Bilegör mebhas-i iman
Halim Ol'dur Hakim Ol'dur
ReıJüm Ol'dur Azim Ol'dur
Kadim Ol'dur Mukim Ol'dur
Oku gör mebhas-i iman

Kıs
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Selçuk Dergisi
Okuyıgör hayatında

Gerek olur

mematında

Yazılur hoş heratında

Olrursan mebhas-i iman
Sana Tanrı hitab eyler
Günahundan sü'al eyler
Seni Uçmag'a dal eyler
Bilürsen mebhas-i iman
Eger mü'min isen tahkik
Sana himmet vire tasdik
Vire Hakk kamuya tevfik
Bilürsen mebhas-i iman
Bilüb imanı ol insan
Ki bilmeyendürür hayvan
Kılur çok müşekkel insan
Okursan mebhas-ı iman
Bu sözün yokdurur lafı
Gele iy ma'ni sarrafı
Getür Irendüne insafı
Bilegör mebhas-i iman
Daha sonra:
"Emma ba'd"
ifadesiyle metin

kısmına

geçilerek

"Bilgi! vii agah olgıl kim, en evvel mü'mine farz u vacib o!an,
ne tarilde ind-Allah u inde'n-nas mü'min-i kamil olur, anı ögrenüb bilmekdür. Ba'de ne tarik ile inde'n-nas mü'min-i kamil ve
ind-Allah mü'min-i fasıle olur. Ba'de ne tarik ile inde'n-nas mü'min
vü ind-Allah kafir olur, ögrenüb her kişinün üzerine -farz u vacibdür. İmdi bunları birer birer çalışub, ögrenmek din ü dünya sa'adetidür. Zira, nice salih kirnesneler vardur ki, yetmiş seksen yıl Allah
Süblıane ve Te'ala Hazreti'ne ibadetler ve ta'atler itmişdür, birisi
kabUl olmamışdur. Eger, akldesinde fesad var ise, ya'ni i'tikadında
ehl-i ümmet ü cema'at i'tikadına muhalif i'tikadı var ise ve dahi nice kirnesneyi sulaha şeklinde görürsen bil ki elini öpersen, dü'asın
taleb idersen amma içerisin bilmezsin ki, i'tikad-ı faside ile tolmuşkişi

Önder
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l55:

dur. Ne'uzibillahü Te'ala kendü dahi bilmez, ne tarik üne mezhebdedür."
denilmektedir.\
2/ a ve 2/b varak'ta eserin

yazılışı

ile ilgili olarak :

"Şol ldmseler ki, Hakk'dan ayrılmışlardır; bu ldtabda olan aka/id-i .diniyye'yi kabul eylemezler ve dahi ehl-i sünnet ve cema'at i'tikadıri bilmege bu ldtabdan asan ve bu ldtabdan
aşikar söylemiş
yokdur. Ve bu Idtab kırkdan ziyade kitabiardan istihrac olunmuş
dur. Lakin, ba'zısının isimleri beyan olun u b, ba'zısının beyan ·olunmamrşdır ve .bir kirnesne ilm-i alra'idde otuz kırk kitab okusa ve bir
ldşi dahi bu ldtabı bir hoşca ehlinden okuyub mütala'a itse, Türki'~
dür ben anların dimese, muhtac olan yirle:rde yine üstaddan sü'al
eylese ve müşkil olan malıallerin sü'al itse, ol otuz kırlr kitab okuyandan bu kişi ziyade ehl-i ilm olur. Bunu üstaddan okuyan bir yıl
da ehl~i ilm olur. Amma, ol Arabi kitablar ki sana zikr iderem yigirıni otuz yılda ancak tahsil olur ve ehl-i kıble cümlesi yetmiş üç fır
Ira olmuşlardır. Cümlesi ehl-i nar'dur. illa, ehl-i sünnet ve cema'at
mezhebinde olanlar ehl-i nar degildür. Ehl·-i sünnet ve cema'at mezhebi Id, bizüm mezhebimizdür, bu kitabda beyan olunmuşdur. imdi
iy mü'min, bir ldşi yitmiş yıl gündüz sa'lm vü- gice ka'im olsa, i'tikadı ehl-i sünnet ve cema'at i.tikadına muhalif olsa, ol kişi ehl-i sünnet
ve cema'at mezhebinden degildür; ehl-i nar'dur. imdi, biı~ ·ıdmesne
nün i'tikadı ehl-i sünnet ve cema'at i'tikadı gibi olsa, likin ömründe
Allahü Te'a!a Hazreti'ne asla ibadet ü ta'at itmiş olmasa, oruc tutmuş olmasa ve zekat virmiş olmasa ve Hacca varmış olmasa ve cemi' muharrematdan ve menhiyyatdan ictinab itmiş olmasa, ca 1izdür
ki, ibadeti terk itdügi kadar Cehennem'de mu'azzeb ola, ba'de Cennet'e dahil oluna ve ca'izdür ki, togrı Cehennem azabını görmeye.
imdi, bum bilüb, anlayan mü'min-i lramiiıer bu kitabı gice gündüz
ellerinde ezber idüb, gönüllerinde muhkem nakş ideler.

\ Ba'de :
Ma'lum ola ki, bu kitabda mezkur olan aka'id-i diniyye ve i'tikadat-ı islamiyye, makbul ve mergub olan kitabiardan ihzar ve terce-

me

olunmuşdur

ki, zikr olunur :

Biri merhum Birgivi Muhammed. Efendi'nin ·vasiyyet-name'sidür ve biri merhum Ahmed Rumi'nin Vasiyyet-nanie'sidür ve biri
Hidayetü'l-Muhlisin'dür ve biri e'azze-i kirarn'dan birinün Vasiyyetname'sidür -ve biri Akidetü'l-Mü'minin'dür ve biri Letaifü'I-işaret'
dür ve biri Behcetü'I-Arifin'dür ve hiri Ravzatü's~Salikin'dür ve biri

l5G

Selçuk

Dergisi

Şerait-i İslam'dur. Bu sekiz risale, Türkçe risalelerdür. Mu'teber kital~_Iardan

istihrac

olunmuşdur."

ifadelerine yer verilmektedir.
·62/a varak'ta bulunan ve «Mes'ele»
edelim:

başlığı altındaki kısmı

nakl

"Bir kirnesne Allahü Te'ala her meiranda bulunur dise, kafir
olur. Bir ldşi Peygamber'in tırnağı uzun idi dise, istihfafen kafir olur.
Veyahud, sevbi eski idi dise, veyahud karnı ac idi dise, istihfafen lıı:a
fir olur. Bir kişi haram eki iderken Bismillah dise, kafir olur. Bir kişi akcesi olmayana bir akce degmesin dise, kafir olur."
Eser, 64/a varak'ta :
"Mes'ele :
Beş nesne orucu bozar, likin kazası lazım gelmez. Kizb Id, yalan
söylemekdür ve gıybet itnıekdür ve kovcılık itmekdür ve yalan yire
yemin itmekdür ve sehv ile harama nazar itmekdür.

Sene : 1241 CM. 18251"
şeklinde

sona ermektedir.

64/b Varak'ta da :
"Ziya Efendi"
kaydı bulunmaktadır.

Kitap,

tamamlanmamış durumdadır.

MECMUA
Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa
Hattı

sayısı

: 20679
21 X 15
: 18,5x 9,5
: 156

: Nesih

Kahverengi deri cild içerisinde bulunan bir eserdir. Gerek cild
ve gerekse sayfaları kısmen yıpranmış durumdadır. Baştan
ve sondan ikişer yaprak kopmuştur, daha doğrusu kesilmiştir. Bazı
sayfalar, üzerlerine başka bir kağıt yapıştınlmak suretiyle değişik
liğe uğramıştır. Nitekim :
h:apağı

Önder

157

Göçgün

"Ya Fettah, ya Allah, ya Mu'in"
hitabı

ile

başlayan

Metin başlıkları
leme alınmıştır.

67/b varak böyledir.

kırmızı,

metin

kısımları

siyah mürekkeple ka-

Esere :
"Allalıümnıe

Salli Vesellem ve Barekailahi

ifadesi ve onun

altında

Hakkı

Efendi <R.AJ"

yer alan :

İlahi vasf-ı aşkm yazdı şevlrınle bu edna
İlahi-name namıyle kabul it bum iy Mevla

Sana hamd ü sena olsun ld virdün gönlüme aşkun
Selam olsun ana kim ruh-ı paki aşkdur mahza
Bu Hakkı dir çü halkın solılıetinden buldum lezzet
Ketb-i cem'iyyetle ülfet itdüm bir zernan tenha
Pes ehlullah kelamın cem idüb haddirnce nazm itdüm
Ki ba'zı tercüme ha'zı nazire eyledüm inşa
İlahi sen bu divanı enis-i ehl-i aşk it kim
Rumuzu lezzetinden aşil{ olsun arif-i dana

Bu va.hdet-name'nin bu mısra'ı oldu tarihi
İlahi-name-i Hakkı enis-i aşık-ı şeyda
«Gazel,'i ile

başlanmaktadır.

12. ve 13. varaklar tamamen
15/a

varak'ın

en

başında

boş bırakılmıştır.

siyah mürekkeple:

"Mecmu'a"
kaydı bulunmaktadır. Onun altında kırmızı mürekkeple müstakil olarak Celif, be, te, se, cim, ha, hı, dal, zel.. J şeklinde harfler
görülmekte ve onları takiben de gene siyah mürekkeple, bunların
tekabül ettikleri hususiyetler zikr olunmaktadır.

Mesela :

be
delalet ider ki
rahat ola
hı

delalet ider ki
muradına irişe

Selçuk Dergisi

re
delalet ider ki
male erişe
zı

delalet ider ki :
nusret bula
k af

delalet ider ki :
devlet bula

lam
delalet ider ki :
muradına irişe

mi m
delalet ider ki :
muradına irişe

.. gibi.
Bunları

takiben, 15/b varak'ta

"Ya Fettah"
kitabı

ve

Besınele

ile metne

geıiilmektedir.

MESNEVİ

ŞERHİ

Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

: 23917
: 30,5 x21.
: 21,5x 13,5
: 668

Hattı

: Sülüs

Sırt kısmı yeşil,

kahverengi mukavva cild içerisinde bulunan
mensur bir eserdir. Çok az yıpranmıştır. Son kısmında 8 varak tamamen boştur.
1

•

Metin

başlıkları kırmızı

ve metin

kısımları

yazılmıştır.

1/a varak'ta :

"Mesnevi
şeklinde

Şerhi"

eserin ismi ile, onun

altında

siyah mürekkeple

Önder. Göçgün
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"Ahmed Na'im an-hace-gan katib-i divan
-zurumi"
ifadesi

Müfti

Paşa

Er-

bulunmaktadır.

Ayni sayfada

ayrıca

"Hadis-i Kudsi'dir

ı

Ramazan-ı Şerif'in
yazısı

Cenab-ı

yer

on

beşinci

gicesi

iftarı

su ile

mlş

itmeli"

almaktadır.

Esere, 1/b varak'ta
sonra :

Besınele

ve bir dua ile

başlanmakta,

daha

"Emni.a-ba'd"
tabiri ile "Sebeb-i te'lif"e

şöyle

geçilmektedir:

"... Bu hakir ü fakir ü kesirü'l-taksir cild-i sıllis'ün şerhini tahr1r eylemeden farig oldukda, ihtilal-i zernan ü sft;-i hal ehl-i cühhali
görüb tahrir ü tasnif eylemeden kalbime azim kelal ü melal geldi.
Bahusfts ki, nedret-i kitab u kıllet-i tulle.b cihetinden dahi meyl-i 1
derimum noksan-pezir oldı. Gördüm Id, bu ilm-i zahi.rin talibi katı
nadir, egerçi müstemii ziyade vafirdir ve talibi mertalıesinde olanlar
bum ehlinden ta'lim eylemeden müstahyi ve nafirdür. Alei-husus 91
veled-i muhterem Ce'ai-Allahü min ashabü'l-himem vesara bi'lulftm-ı ganiyyen ve ağtenem a'ni Derviş Ganem'in bu şerhi yazması
ve müsvedde olan ıslah idüb yazması kalbimekuvvet virüb çeşm-i
za'ifimi rü'yet ve cisnı-i nahifimi takat mertebesine irgürüb can üce:ı:ıanımı cild-i rabi'in şerhine şürft' eylemege getürdi. Pes anun nıu'
avenet ü mutalebeti sebebiyle bu alısen-i mürabi olan cild-i rabi'in
şerhine mütevekkilen al-Allah şünl' kıldım. Hakk Sübhane ve Te'ala'dan ümidim budur ki, ihtimamı mulı.:adder ve ;tmamı müyesser
ola ve alısen-i vechle nihayet bulub, zuhura gele."
Bu suretle eserin niçin ve neye istinaden, hangl niyetle
ortaya konulmuş olmaktadır.
36/b ile 37/a varak'ta bulunan bir

kısmı

yazıldığı

nakledelim :

"Yek hane ezan bezatan hane viran, küıii an heme viran şeved
ve yek divar l{a'im nemaned.
-Bu terkibde vaki' olan hanelerden murad, haric-i alemde vaki'
olan himeler degildür ki, anlarun birinün viran olması, gayrisinün
viran olmasını ınüsteiZim olmaz. Bunda olan hanelerden murad, en-

160

Selçuk Dergisi

biya-yı

izam'm vücfı.dı lülneleridür. Ve ma'na böyle dimek olur Id, oJ
bezaran haneden bir haneyi viran eylesen, ol hezaran Peygamber·den bir Peygamber'i tekzib idüb lman getürmeyesin. Ol denlü hane
viran olur. Ya'ni enbiyanun cümlesine olan iman viran olub, lJir
iman yirinde ka'im olmaz. Zira, birine inlrar, cümleye inlrarı vacib
olur."
Eser, 325/a varak'ta :
''Temmeti cildü'r-rabiü'l-Mesneviyyü'l-şerifü'l-ma'neviyyü'l-latifü'l
Mevla bi-inayeti Hazret-i Rabbü'l-Bari ve ·himmet-i rfı.haniyyet-i Cenab-ı Molla-yı Rumi kuddise sırrıhu'l-ali alıkerü'Hbad ü edna el-kitab Ahmed Na'im el-Erzurumi an hace-gan-ı divan-ı hümayun ka~
tib-i divan-ı mutasarrıf-ı liva Ankara'da vezir Asaf nazir ü müşir
Felatun -tedbir es-seyyid el-hac müfti Abdurrahman Paşa yüsür-Allalıü bi'l-hayrüma yüridü mayeşa işbu kitab-ı müstetab-ı mübarekin tahririne Ankara'da bed' olunub ve hamde'l-l:i.Ilah yine Ankara'da tahriri hitama reside olmagla taluirden arz-ı dü'aya vesile olmasına mebni ihvan-ı mü'mininden reca ve niyaz ve tazaı-rfı.-yı acizanemdir ki, bu fena dünyanun bekası olmayub mütiUa'a iden mü'min
lranndaşlarımız bu hakir-i pür-kusfı.ru ve kitab-ı pür·-ma'arifin evrakın mıstarlamada emek voe hizmeti sebkat eden veled-i ma'nevimiz Selim İlhami'yi dü'a-yı hayr ile yad ü tezkara himm~t buyurmaları niyazımızdır. Hitam-ı tahriri fi'l-yevmi'l-tasi' aşer min şehr-i
Şa'banü'l-mu'azzam sene elf ü mi'etin ve işrin."
şeklinde

sona ermektedir.

Böylece eserin, H. 1120 1 M. 1708 tarihinde

yazıldığı anlaşılmak

tadır.

MEŞARİÜ'L- EŞVAK
Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı

: 23921
29 X 19
: 22,5 X 14,5
: 644
: Nesih

Kahverengi mukavva cild içerisinde bulunan mensur bir eserdir. Çok az yıpranmıştır.
Metin

başlıkları kırmızı

ve metin

kısımları

siyah mürekkeple

kaleme alınmıştır. Sayfalar :Çift şerltli; kı~:nıızı renkli cedveller
dedir. Her sayfada., 21~ satır: bulunrnakt~dır;.Jyfetin, harekelidir.
1

1/a varak ta eserin

r, ~

. . "Haza kitabu.

.

·:

'

tanı- adı
1

'7 •

~

r- · , ,

'

için~

.. ·

olan: : ·· · · ··
~

..
Meşariü'l:·Eşvak. El-emsaü'l-Uşşak"
w

•••

ka.ydı bulunmaktadır.

A~nca,
.

ayni
.

sayafadıa.

.

.

~"Sahil>i~ İlıralıbn Efendi:

sene : 1325"

,.-

•,

·--h;.

1_

•

·~·

•

kaydına rastlaciık.
Besınele

Kitaba 1/b varak'ta

-ve «Hamdele ve Salvele» He

başl_an

makta.dır.

39/b varak'ta bulunan bir
"On ikinci

fasıl

kısmı

nakl e;d!3ljm.:.

:

Anun beyanmdadur ki, bir kiın:eıme da'iın savm u salat u· zikr
üzre olsa, mücahid amelinün öşürine yitişmez. Ma' az bin Enes lR.AJ
rivayetinde v&rid olmuşdur ki, bir hMun .Resulullah CS.A.V.l Haz·
reti'nün. hizmetine gelüb eyitdi: Ya ..Resulullah, ben üm erüm _.gazaya. gitdl, Bunda iken namaz kıldığı zamanda ilrtida iderdüm ·ve sa'ir
ahvaline· tabi olurdum; imdi, bana. bir am el haberin vir ki, beni eri·
mün sevalıma yitişdü:rsün didi ve buyurdu ki, kadir olur mısın ki,
er.ün• seferden .dönünce namaza ·. turasm, hiç oturmayaşın . ve oruc
tuta hiç bozmayasın ve zikrullah idesin, .Qiç za.'if olub güh:neye,sin
didi. .· Eyitdi: Ya Resuluilah · bu:pa kim, olur kadir (:legülem clidi. Ve
buyurdu ki, ol Allah hakkıyçün benüm nefsü~ O'nun kudreti e:in~
dedür.: Eger Iradir .olsan. da yine A'nun arnelin ün öşürine yitişeme~
düiı;"

Eser, devrinin dil özelliklerini aksettirmesi bakımından da ayrı
bir önem taşımaktadır.
r-.:·;-«'MeŞariü'l-Eşvak»,·

Mevlana· Ahmed Bin İbrahim Efendi'ye aittir. Kanaatimize göre .bu nüsha. H. 13251 M. 1907 tarihinde istinsah
oıunmuştut~ ..
.

-

.

. M ,İ Y

.

A Il,

'

Kayıt numarası

(F.: ll)

·.

Ü ' .L - .E

.

y

..

K .A T.

: 24050

:16'2

Cild ebadı
Yazı ebadı .
Sayfa

sayısı

Hattı

.·•

•

.20,5· X

<_ :

:
.

ıa:

ı5,5

x.ıo

:-

.. ·

: 58·

: ·sü1us

Kahverengi deri cild içerisinde bullinan rilerisur· bir eserdir. Kısmen yıpranmıştır.
Metin

başlıkları kırmızı,

zılmıştır. Sayfaları
mıştır.

Her sayfada

Esere,

ı/b

metin kısımları siyah mürekkeple yaçift şeritli ve kırmızı-renkli cedveller içine alın
ıg satır bulunmaktadır.

varak'ta :

"Haza El-risale-i ism-ha Mi'yarü'l-Evkat İsırill:'il:El-Fehiıiı Biiı İbrahim El~Hakkı Rahmetullahi- Aleyh" ·
ifadesi ve onun altındaki Besınele ile başlanmakta, uHamdele.ve
Salvele» 'yi takiben de
"Emma ba'd :
Bu fakir-i pür-taksir İsma'il Fehim Bin Seyyid Ibrahiırt Hakkı
dir ki : İlın-i riyaziyye'deri fenn-i alat-ı irtifa'iyye ile ülfetim:· oldugından, şeri'at-i garra'ya hizmet niyyetiyle ta'yin-i evkat-ı saJat u
s:yam içün ala kaderi'l-vüs' va't-taka arzına muvafık a'ni ·arz-ı ,be;.
led otuz sekiz derece bulunan büldane mutabıl{ bu rii.z-nameyi istih
ra<! idüb sebeb-i vücii.d-ı zatım ve kurretü'l~ayn-ı hayatım. ve dürre;.i
tac-ı· mübahatim peder efendiril hazretlerinün dü'a-yı bi'J...hayrlarıni
isticlab mülahazasıyle kandülerine fakirane hediyye eyledim. Ol mürüvvet kanı dahi damen-i afv ile bu rfız-namemize Mi'yarü'l-Evkat
tasıniye eylemişdür. Bu fakir dahi alıbaba yadigar olmak içün' bir
mukarldime ve on beş fasl u bir hatime tertibiyle peder efendim hazretlerinün fünii.n-ı ulvi cami' olan Ma'rifet-name ~. kitabından ba'zı
kava'id beyanıyle birkaç varak tahrir eyledim. Ola ki istifade iden;
ihvan-ı safa bizi bir Fatiha ile zikr ideler."
şeklinde

söze girilmektedir.

Eser, Erzurum'lu İbrahim Hakkı'nın oğlu İsmail_ Fehim Efendi'ye
aittir. Yukarıda da zikr- ol unduğu üzere, ı «Mukaddime», ı5 «Fasıh
ve ı «Hatime» kısmından teşekkül etmiştir. Yer yer «Marifet~n·ameı.';;;
den .de iktihaslar mevcuttur. Bilhassa, bazı fenni şekiller ile bunları
izah eden kısımlar, ~amamen «Marifet-n~me».'Y_e dayanmaktadır.
:Tamamı 870 (sekiz yüz yetmiş} satırdan, 2 Ükil şekilden ve 8
(sekiz) hesap cedvelindeıi :müteşekkildir.
~

~

.

''.

~ö n_d(rr : G Ö.ç_g ün
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~----~-----------------

· 2/a· varak'ta «Mukad,dime»
.gi

ver~ln:ıeldedir

- "Bu

kısmında,

bölümler

hakkında şu

bil-

!

ru~-p.ame.'nün_ rüşumunun

beyanmdadur _:
evvel :
SuQh u_ şafal{ln lıakikatinün beyanmdadur.
}fasl-ı .sani :.
L~yl ü lleharun hadd ü sa'atmun beyanındadur.
Fasl-ı salis ı
Sen'e-i şemsiyye-i hakikiyye'nün beyanmdadur.
Fasl-ı rabi' ı
Sen'e-i kaıneriyye~i hakikiyye'nün beyanmdadur.
Fasl-ı hamis :
Gurer-i şühür-ı Arabiyye'nün beyanmdadur.
Fasl-i sadis ı
- Gurer~i şühür-ı Rümiyye'nün beyanmdadur.
Fasl-ı sabi :
-· Mifta lhJ sahifesi'nüıt istihracı beyanındadur.
Fasl-ı sarnin :
Miftah sahifesi'nde yazılan tevarih-i hamse'nün beyanmdadıir.
Fasl-ı tasi' :
Sal sahifesi'nün ma'rifetl beyanmdadur.
FasN aşir:
Fasl~ı

L

Bu ruz-name'nün sahayifinde bulunan

•

a'dad-ı

müsteviyye-i yüm-

na'sı beyanındadur.
(

... )
Mukaddime -

r Tarih ı

1193

Bu rüz-name'nün rüsiimunun beyanmdadur :
Ma'liim ola ki, bu riiz-name on aded sahifeden mürettebdür ki,
her sahifenün ismi adediyle. kendi re'sinde tahrir olunmuşdur."
Şimdi de, 6/a - 6/b varak'ta bulunan «Fasl-ı salis» ve 7/a - 7/b8/a varak'ta bulunan «Fasl-ı rabi'» kısımlarını nakledelim :
"Fasl-ı

salis

ı

Sen'e-i şemsiyye-i hakikiyye'nün beyanmdadur ı .
Ma'liim ola ki, ehl-i hey'et ü ehl-i nüciim ittifak ile dimişlerdür
ki, sen'e-i şemsiyye-i hakikiyye'nün müddeti felek-i buriic'un bir
nokta-i mefruzasmdan kurs-:ı şems kendi hareketi~i hasse-i garbiyyesiyle müfarekat idüb, ta yine ol noh:taya avdet idinceye dek müriir

;J.64

·ideri .ze:inandur.' Amma, ehl-i nüciim, sen'e-i şemsiyye'nürtlbtidasmı
afitab-ı alem-tab'un re's-i burc-ı hamle huliilünden bed' .itmişlerdür.
Bu sen'e-i şemslyye'rtün aded-l eyyamı üç yüz altmış beş yevm ü
sa'at ü sekiz dakikadur. Bu makamda yevm'deİı murad bi:r gün
gicesiyledür. İkinci SEfn'e de rebi' yevm .ziyade olmagla aitmış beş
buçuk yevm olur. Üçüncü ve dördüncü sen'ede birer rebi' ziyade olmagla dört sen~ede bir" k(rrre. ÜÇ yüz altmış altı gün teniam olur ki,
·
ol sen'eye kebisa dirler."
beş

"Fasl-ı

rabi' :

Sen'e-i kameriyye ve

Şühür~ı

hilaliyye'nün· beyanmdadur :·

Ma'liim ola ki, ehl-i hey'et ü ehl-i hisab ittifak üzre dimişlerdür
Id, sen'e-yi kameriyye on iki şehr-i karneri'dür ve her bir şehr-i kamer! kamer'ün şems'de farz olunan vaz'ından kendi hareket-i gar·
biyye-i şeri'asiyle müfarekatından ta yine ol vaz'ına avdet idinceye
delc mürür iden zernandur ve kamer'ün şems'den farz olunan evza'.
ınun azlıeri hilaldür. Amnçün ehl-i hisab ibtida-yı şehr-i karneri'yi
şems ile kamer'ün ictima' u mihakından i'tibar itmişlerdür ve bu
şehrin zemanı iki ictima' arası olmagla aded-i eyyamı yigirmi tokuz
buçuk gündür ve bu sen'e-i kameriyye'nün zemanı üç yüz elli dört
yevm ü hams yevm ü sedes yevm'dür Id," sen'e-i Şemsiyye'de~ ol1. gün
va yigirmi bir sa'at nakısdur."
.
Eserin metin

kısmı,

24/a varak'ta bulunan :

Evvela cemre afitaba düşer
Saniyen şiddetinden aya düşer ·
Salisen gayet tevazu'dan
Ser~fürii eyleyüb türaba düşer
Pes Fehima hamüş ol eyle hazer
ihtimaldür sühan ıtnabe düşer
şeklindeki

beyitlerle sona

<;ırmektedir.

24/b varak'ta :
"Sahife-i evveli
başlığı altında

ez-Mi'yarü'l-Evkat-ı

:

"sene : 1193"
ifadesi ile bir

şema;

Fehim"

ön'der Göçgün

-----------------------25/a 'varak'ta da :
"Sahife-i saniyye"

b~~ııği. aıtında : . .
"sene : 1193"
ifadesi ile

-

bir

başka

•1 .·'

i

•

.

..

•

şema bulunmaktadır.

.

.

,,

'

. . 2t'i!b, 2'6hi~lı. 27/a-b, 28/a~b. 29/a varaklar'da hesap cedvellerinin
bulunduğu eser, 29/b varak'ta :
.

"

~:c;· ~''Eİ~f~kirü's-sakhıi İsma'il El-F~him Bin İbrahim El-Hakkı El~ali

mÜ'l-fazıl (R.AJ sen'e : 1194 fM. 1780)"

denilerek sona ermektedir.
NETAYİCÜ'L- FÜN6N
Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı

:
:
:
:
:

23973
18,5X 11,5
12 X 6
222
Nesih'

Kahverehgi deri cild içerisinde bulunan, Çok az yıpranmış mensur bir eserdir.
.

.

başlıkları kırmızı,

metin kısımları da siyah mürekkeple
yazılmıştır. Sayfalar, çif~ şeritli ve· altın yaldızlı.çerçevelen içine alın
mıştır. Her sayfada 21 satir bulunmaktadır. Baş kısmında~ 4 <dörtl,
son kısmında da 7 (yedi) varak boşutr.
'
Metin

İlk

varak'ta :

"El-Netayicü'l-Fünun Nev'i Efendi Merhum"
·~.>kfa;ydi' ve'i/a varak'ta da :
_..,...,
. -.
.·

.

..

-

.

.

.

.

..

...

.

'

"Kitabü'l-müsemma Netayicü'l-Fünun Nev'i Efendi EI-merhum"

. if~d,esi -bulı,ııımaktadır .•
· ~ 21a \;arak't~. Besiriele il~ ~sere girilmekte ve «Hamdele ve Sal,.
takiben Münacat, Na't kısımlarına geçilmektedir.

veıe,.'yi

Netayicü'l-Fünim; tarih, hikmet, siyaset, astronomi, kelam, usül,
tefsir, tasavvuf, rü'ya tabiri, büyü, tıb, çiftçiİik; tevhid, nahiv, sarf, .

S,e Iç u k -D e.r g
şiir, lügat, hat,
bir eserdir.

fıkıh

~s

i

gibi ilimlerden bahseden - adeta ansiplopedik-

Eser, 16. yüzyılda yaşayan ve Bursalı Mehmed Tahlr Efendfnin
ifadesiyle, <<asnnın allarnesi ve reisü'ş-şuarası sayılan alim, fazilet
ve hikmet sahibi bir zat» (1) olan Malkara'lı Nev'i Ya}ıya Efendi
<Malkaravi) 'ye aittir.
42/a varak'ta yer alan «astronomi» ile ilgiil bir bölümü na,kl edelim:·
Adı

geçen

sayfanın .başında,

nın etrafında 14

daire

çizilmiş

«Merl{ez-i alem~ yazılı bir nç:>ktave her daireye - merkE)zden itibaren- .

sırasıyle

Kürre-i Arz
Kürre-i Ma
Kürre-i Heva
Kürre-i Enar
Felek-i Kamer
Felek-i Utarid
Felek-i Zühre
Felek-i Şems
Felek-i Merih · ..
Felek-i Müşteri
· Felek-i. Zuhal·
Felek-i Sevabit
.Kutbü'l-Eflak
isimleri verilrrii~tir. Bun1arın altında da
"Mes'ele ;
Fi-Harekati'l-eflak

r··

•'

---''

Cevab :
Ma'liim ola ki, cümle eflakun harekatına· bu muhtasarda .vukuf
müyesser degildür. Amma, zikr-i icmaİi budur ki arz·, şamil ôı'all· ef-·
Iılkin harekatı ·iki kisımdır.
·
· ·
·
Kısm-ı evvel; maşrık'dan mağrib'e devran ve kısıri.:.ı :sarti .- mağ
rib'den maşrık'a güzarandur ve kısm-ı evvel'de eflak-ı erb~~a müş
tereklerdür;"

(1)

OJmanlı

Müelliflerl, cild: 2, s: 251
-···

---'·

Öiıder

ifadeleri

Göçgün

bulunmaktadır.

ıo/a varak'ta yer alan "İlme't-tarih" başlığı altındaki kısmı da
nakl edelim :
"İlm-i

tarih, ibret-nüma-yı alem ü bash·et-feza-yı beni-adem'dür.
vekayi'-i dühura vukuf ile mücerreb umur u müdebbir-i mesalih-i cumhur ile menafi'ine hadd yokdiıt. Ulum-ı edebiyye;dendür."
Kişi,

Eser, 100/a varak'ta "Dü'a"

faslı

ile. sona ermektedir.

PE N D- İ GÜLİST AN- L . Ş E-Rt F
: 15455
: 21,5X 15
ı '16,5 X 10,5

Kayıt numarası

ebadı

Cild

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

: 804

: Nesih

Hattı

Kahverengi deri cild içerisinde

bulunan .manzum bir eserdir.

Kısmen yıpranmıştır.

ve inet.iri kısımları siyah mürekkeple
yazılmıştır. Sayfaları kırmızı renkli ve tek şeritli cedveller içine alın
mıştır. Metin harekelidir. Her satırda '2 mısra yan yana ı bey1t teş
kil ederler ve her sayfada 17 beyit bulunmaktadır. Beyit sayısı, bazı
sayfalarda 15'e düşmektedir.
Metin

başlıkları kırmızı

1/a varak'ta «fihrist»
"Haza kitabu Pend-i

kısmı

Gülistan-ı Şerif"

başlığı altında Besınele

takiben

sırasiyle

bulunan esere, 1/b varak'ta :

ile girilmekte,

:

• "Per Na't-'i Çar-yar-i "Güzin"
"Der Na't-i Devlet-i Osmaniyye"
"Der Beyart-ı Sebeb-i Te'lif-i Kitab"
"Kaside Nam u Tarih~i Kitab"
"Münacat"
"Mebhas-i İman"
"Sıfat-ı İman"
"Fasl-ı

Mezheb"
"Mu'cize-i Enbiya"
"Fazi-ı İman u Tevhid ü Şehadet'~

«

Hamdele ve Salvele» 'yi

s e Iç u k

168:

"D e r g i s i'
,..

"Mebhas-i Salat-ı Hamse"
"Fasl::ı . Grı.sl" ...
"Fasi~ı şU.rutu's-salat·"
-·.·
"Fasl-ı Vuzu' "

ı.,;·,

..

..

..'
'·

'·

~-

'•.

"Bab-ı Fera'iz,ü'l-.Y'U:z;u'~"

. ~'Fasl-ı·· Teyempıijm""
· "Fasl-ı E:z;an. u İkam~t" ·
"Kaside-i Ezan"
"Fasl-ı Evkat-ı Salat"

"Fasl-ı Fi-Feza'ilü's~saliit•·-

1-,-_

r·.

.

;
"Der-Beyan-ı Feza'il-i Mesacid"
"Fasl-ı Niyy:et~'
_
"Fasl-ı Tekbir.:ı İttitah"
"Fasl-ı Fi- Faziletü's;._Sena"~
"Fasl-ı Sücüd"
::~ı: ~:
___..
"Fasl-ı Ka'de vü Tahiys,at"
"Fasl-ı Dü'a vü Sena'! c-~
"Mebhas-i Teheccü4" ~ :·
. "Kaside:i Hab-ı Seher"
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. ···:Mebhas-ı F~:Za.'ü=t cum'a":
"Kaside-i Cum'a"
. · ~'Mebbas-i _Feza'iH S.avın.::ı Receb" ·
''Kaside-:i Mi'raciyye~·
< -"l\1ebba.s-l Feza'il~~ Şa'ban
·::~-"Fasl-ı Leyle-l Berat" ·
"Kaside-i Leyle-i Berat"
"Mebhaş-i Savm-ı Ramazan" .
"Fasl~ı~ieyie:r·K~dii'· -·- - -::
"Kaside-i Şehr-i Ramazan_n
..
. "Ka,side-i_ Rü_:z;~i Iyd''
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.. v.s. gibi bölümlere geçilmektedir.
37/a-b varak'ta yer alan
edelim :

"Fasl~f--Ev:kat~ı;

.--.,-..;!

Salat"

Vaktini gözle namazun: iy; QguJ·
Kılma vaktinden evvel olma acül
Ta hayr ile vakti fevt itme ahi
vakt-i evsatda dahi

Kıl namazı

Tan namazın ta'cil it rüz-ı şita '',' "
Yaz güninde te'hiti oldr _reva· ·

kısmını.

·nakl

ön d. er · Göç g: ün ·

Yaz güni ko. z:uhri tebri~ eyle sen·
Gün sararmadan ikindi kıla sen
itme te'hir şam namazını diger
dahi var iken günden eser.

Kılma

Efdal oldı sülüs-i leyl'de kıl ı,şa
Özr olınca v~kt-i evvel'de reva
Te'hir itniez bu namazı akil er
Te'hii"' eyler ol ki bilmez hayr u

Şer

Te'hir iden İblis'in yoldaşıdur
Te'hir itmez oL ki salih kiŞidür , ·

Müstef'ilatün · Müstef'ilatün
Evkat-ı

hamsin asim birader
sana seraser· ·

İşid aydayım

'

.

i''.· .'·.' .·

Kıldı salatı suhh~ı

:

..

ı

'r.'\ .•

evvel ·Adem
Atdı ciharia 'çiiİır Halık.-ı A•zam
Tolandı günçş .irişdi

zulmet
.
oı gice gÖrdf ço~ havf u ha.Şyet
. .

i

'

.

-.

'

Çün

subh-ı sa~ık

Kıldı tetavvQ.:ı
1.

eyledi cevelan
şüktane ol aıı
.. ·

.

• .

Öyle namazın kıldı Halili
Gördi çü efZ(in.lutf-i Çelili ·. ·
1'

_-

-.

.

"

•

'.

Buldı halası
.

~

..

:.·~

-.:

...

çar u beladan
Dinle
aydam
ol sun-ı Hüda'dan
,.
, .

K:ir~ışdı,. Neni~lİd'un. putla;ın~ hep .
Kurtardı anlar şerrin~en ol Rab .
İkinci oldı çi.jn n~re biryan

Ol

ateş oldı

A,'na gülistan

Üçünci Jıltf-ı en'amı dinle
Kıldi helak ol Nemriıd'ı Mevıa.
Dördüncü liıtf-::ı hiışı dinlE>. iy can .
Zebhe fi(iA ~oç gönderdi Sübhan
Oldı çü tekmil
Bilgil ki . sa'at,.i

çar-ı
.zuhı·

Iutf u izzet.
idi ol vakt ·

.

. \ ... i. ~~

~ ....
;,_

'''
·.!

1.70_

Selç.uk Dergisi
Şükrfme kıldı

Geldi

bize~

dört rek'at ol an
huş: farzia biirhan

Hem kıldı evvel ol asrı Yunus
Çün oldLbalık karnında mahbus .
Zarf olmüş iken ol çar_ u zulmet
Şe b ma-i batn.: hut ile vahşet :
mahi'den ol vakt ·
halas dört zulmetden el-lıakk

Çıkardı batn-ı

Buldı:

Şükranesiyçün

Kıldı

dört d ürlü in'am
tetavvu' dört rek'at ilham

Makbul olub ol dergah"'ı izzet.
Nakl oldı bi~e farz-ı meveddet
Kılmışdı İsa alışam namazın

Üç rek'at olm~k _b~l asl-ı razın.
-Kafirler itdi çün A'na bühtan
Didiler A'na İsa bin Yezdan
Hem Tanrı üç diyüb- muhakkak
Pes İsa Meryem hem biri ol Hakk
Pes iki rek'at nefy oldılsrta,d
Müşriklerürt ôl kulina azdad
Makbul idüb .ol Hallak~ı yezaan
Kıldı bize heni farz ile ihsan
Eser; 406/b, 401/a-b ve 402/a varaklar'da şu şekİıde sonaı ermelt·
tedir :
'
-Tetimnie-i Kitab"Şükr elhamdülill~h

Ternam

oldı

bu ~ kitabıı'ıf
hata· vü ger sevahım

Hüda'ya Iıüsn-i- zannim var begayet
Tuta noksanimı cümle ternarnet Egerçi sadır oldı dil ~hatası Kerim Allah'umun · çokdur atası .
Eger kavl-i sevaba dil mutabık
Olubdur niyyete .ol s.öz.muvafık ...

ın:

Önder Goçgün

Budur Sen'den niyazım ya Hüdavend ·
Kabul ile bizi eyle behremend
Niyazım bu dil ü can He Sen'den
Tername yaz İlahi bunı benden

Kusurum. çok bilürem ·her· sözümde
Hacalet perdesi her dem yüzümde
Bu nazm içre uyubum bi-nihayet
Olur mu ayb olan sözde halavet
Kamil ahvale Allamü'l-guyubsun ·
Dahi gayetle Settarü'l-:uyubsun
ayb ile noksan _ile. hep ··
Kabul eyle bu· hayratımı Yarab
Kusur-ı

Eger h1tfunla setr olursa illet
. Buh;n; .bu pendiıniz . hal~ içre şöhret .
.

Kapunda sa'il-i lutf u atayem
Elimde bundan özge yolc hedayem
Kabul eyle bu kim hayratımı Sen
Bilürsin hoş bu özr ü halimi Sen
Anı vir .ehl-i naznün des'tine
Biliir kaderini eyler peiıdimi

huŞ

guş

Olara vir ki kadrinden bilürler
Olmyub yazdurub izzet kılurlar..
'İlahi vir bu nush

u peride

Ola mü'minlere hem

iı,ef'i

rağbet

kesret

idenler uşbu peride i'tibarı
Mekan it anlara Darü'l-kararı
Tutan hoş bu Gülistan..:ı Şerif'i
Dü alemde bula avn-i latifi
Yazub neşr itinege Idm ide .himmet'
Bula iki cihanda izz ü devlet ·

Amel defterle'ri .kıl sağdan ihsaıi · · ·
Hisabımızı kıl ol dernde asan :

..

-

-·

s e ı Q·u k -n e: ı: g ı s l:

1'72'!

Civar eyle luibibin Mustafa'y-a
bizi zevk- li safaya

Müşerref kıl

Hüda avniyle oldı bu keiAmım -·
Hernan hitf-ı Hüda maksad~l ın:uradniı
Dahi ya:iub ·okuyub- dirileyanler
Ola kim rahmetle. ana anlar
Dahi bir Fatiha- ile iden yad: •
Dü alem devletiyle ola ·dilşad
Sena vü; hamd ile hatm itdiin. kelamı Habibün ruhnia yüz bir selamı
Dahi ashab ü al ü·
Bulalar liitf·-Lfazl-ı

çar,..yarı

Kird,.:garı

-

Temettü'l-kitab :
El-fakirü'l-hakir Muhammed; Şerlf, nazım..:ı P~nd-i Gülistan-ı Şe
rif Sene : 1244 <M. 1828) .RİSALE-İ AKA 'İD~ İ - MANZÜM
Kayıt numarası

: 239.82

Cild ebadı

: 22,5_x 16.:
· : 16d x 9

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı..

-

Kahverengi deri :(Jjld jçerisi.nde_·
Kısmen yıpranmıştır.
Sadece ismi

kırmızı,

metin

__ -: 7 ·: Nesih
:bu1tınan

kısmı

manzuin bir eserdir.

da. siyah mürekkeple

yazıl·

mıştır.

Her satırda 2 mısra yan., yana ı _beyit te_şkil e9-erler ve böylece
her sayfada 19 beyit bulutılllaktadır. _B~yit sayısıl/b varak'ta 9'dur.
Eserin

tamamı,.

123 <yüz yirmi üç) beyittir.
ve kırmızı renkli cedvel1e.r içine alınmıştır.·_>
, __ .__.

~isale-i

'

•"-

'-

Sayfaları

tek

şeritli

....

Aka'id-i manzum; içinde Subha-i Sıbyan, Kitab-ı Şükrnania,: Risale-i Yusuf, Tertib-i Ulum, Şurut-ı ManzurrH Rumi, Risale-i Sofi adını taşıyan mapzunı eserlerin yer eJdığı k!tabın 7. ve son
kısmında bulunmaktadır.:·.~. ·

.·ön:der' Göç.ı:i'ü n

Esere, 1/b varak'ta :
"Risale-i Aka'id-i Manzüm İbrahim Hakkı Er~u:rüıni" .......... )
:i,baresi ve

oııuıı altındaki Besınele

başlanmakta

ile

ve:·; ._•.

"İ'tikad-ı ~all:)l t;:ı-şl)ih ve. ehl-i. ş\inpet ü cema'at. mezhebine tat-

biki bildirür :
'

.

.

'

İy aziz ma'lümolsun ki, sahabe-i güzin.ve. a~l~rq. tabi'iı:;-ve e'imme-i din-i mübin ve selef-i salibin Radiyallahü-Te'ala anhüm ecma'in cümlesinin i'tikadı, bu manzfı.menin mezarnininde l1izaiU bulmuşdur.

Manzô.me
Hüda Rabbim Nebi'm Hakk'a Muhamnl.ed'dÜr Resülulİah
Hem İsıA.nı: dini'dir dinim kitabımdur Kelamullah
·
Dahi zürrlyyetiıri Hazret-i Adem Nebi'nün hem
Halil'in İnilletiyim dahi kalbirn Kajbe Beytullah
Şeriki yok beridir doğmadan doğurmadan ancak
Ahad'dür küfvi yok ihlas içinde zikr ider Allah

Ne cism üne arzdur ne mütehayyiz ne cevherdür
Yimez içmez zernan giçmez _beridir _cümleden ··Allah .
Te beddülden tegayyürden dahi elvan u •eşkalden
Muhakkak_ Ol müberrad11r budur selb-• sıfat~ullah •·•
Ne göklerde ne yirlerde ne sağ u sol u ön (i .artda_
münezzehdür ki hiç olmaz meka,n-ullah

Cihe~lerden

.....

Hüda vardur veli varlıgına yok evvel ü ahir , _
Yine ol varlıgıdur kendinde?- gayri degil Valla!t
Bu alem. yo~ Iken Ol ·var fdi ferd ü tek ü te"nıia
Degildür kimseye muhtac ve hep muhtac gayr~uiıah
A'na hadis hulül itmez ve birşey \taeib olmaz . kiin
Her işde hikmeti vardur abes fi'l işlemez Allah
A'na bir kimse cebr ile bir iş işledemez asla
Ne kim kendi murad eyler vücuda ol gelür billah
A'nun her: ·bir -ltemali '6i-tagayyür hasıl- olmuşdur
Ki yokdur muntazır olunacak hiçbir kemal-ullah
Alim Ol'dur ki ilmiıie· irişmez kiıilsenün aklı
İlıata eylemişdür cümle bu eşyayı ilm-ıillah

Sel-çuk Dergisi

denilmektedir.·
Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne ait olan. bu eserin vezni:
~ .. Mefil'Hüni Mefa'ilüıi /Mefa'ilün 1 Mefa'ilün'dür.

Kitap, 4/b vara:k'ta :
- İlaıli çü İıidayet eyledün Sen gönlüme İsiant
Tarik-i ehl-i şünne~ içre sabit eyle ya-Allah
İnayetle

himayet eyle Sen bu abd-i la-şey'i
Tarik-i ehl-i şünnet içre kalsun masun gümra~ _ .
-

İlahi

Te

çünki tevfikin refik itdün bana· her an
main· it ömrüınü iman ile ·hatm· ~yle ya-Allah

Bizi Malışer'de haşr it ehl-i sünnet ve'l-cema'atle
Hem aslıab-ı kirarn u Tabi'in'e kıl bizi hem-rah
Habibin hubbini da'im gönülde miinisim kıl kim
olsun bu abdine Habib-ullah

Kıyamet'de şefi'

A'nunla Cennet.:.i A'la'ya dahil kıl bu ednayı
Cemal-i ba-kemalin anda göster .iy Cemil-uilah ,
Ne haddi var: sana

layık

ibadet ide bu· Hakkı

Hemtın Sen kendiİle layık olanı kıl ana her-gah
şeklinde

·sona ermektedir.

Eser, H. 12B5) M. 1868 tarihinde Muhammed ·Bin İsa Erzurumi
isti11sah olunmuştur.·

tarafından

4/b varak'ta, en altta

kırmızı

mürekkeple

ayrıca

"Tarih4 tasnif-i kitab
sene :. ll 75 CM. 1761l"
kaydı buh.inmaktadır.

RİSALE-İ

ELFAZ-I KÜFR

Kayıt numarası

ÇiJcl

ebadı

·Yazı: eb.adı

· : 23S95
: _21 x ıs;s·
: 16 x . 9,5

:

Sayfa
Hattı

sayısı

_

: 54

: Nesih

Kahverengi deri cild içerisinde bulunan mensur bir eserdir. -E-ıs
men

yıpranmıştır.

_ Metin başlıkları kırmızı, metin kısımları da siyah mürekkeple
yazılrhıştir. Sayfaları tek.· şeritli, }tırmız~ r_enkli ceciveller içirie ·alın
mıştır. Her sayfada l l satır bulühmaktadır. · ·-Eser, "Risale-i İlın-i Hal''in yer aldığı cildin ~2. ·:·kısni.ınaa· " 84/b
varak'ta 111/a varak arasında - bulunmaktadır.Risale'ye; 84/b varak'ta yer alan "Mesa'il'' -başhğı altında ve Bes;.
mele ile şöyle girilmektedir :
"Bıı fas!,_ elfa:~:-ı küfr ve ef'al-i kü,:fr beyanındadur ki, bu elfaz u
ef'ali söyleyen ve işleyen kirnesne kafir olu b, cemi' a'ınaı. UL batı!
olub mahv olur. Şeyhü'l-İslam Muhammed Bin İsmail Bin Malımüd
Bin Muhammedü'l-Ma'rüf Bedrü'r-Reşid Rahimul!ahü~Te'ala eyd~ı:
ki, bu halkun kalbieri fasid olduysa, cemi' a'zaları fasid olU. lrJ.. ;"

mas

Kitapta, "Mes'ele"
olunmaktadır : ·

başlığı altında

muhtelif islami hususlara te-

"Mes'ele (55) :
Bir kişi, Valiahi ben namaz kilmazam dise, kafir olur.
Mes'ele (56) :
Bir kişi, Valiahi ben Kur'an okurnam pise kafir olur.
Mes'ele (57) :
··· · -·
Bir
hakkını

kişi, Allah benüm malumdan eksik virdi. Ben dahi anun
eksik virürin dise, kafir.· olur.

:
Mes'ele (581
.
.
Bir kişi, namaz Jan· degildür; kılmaın dise, kafir olur.Mes'ele (59) :
Bir kişi, namaz kılınarn dise, istihfafen kafir olur.:
Mes'ele (60) :
Bir kişi, namaz kılmak farz degildür; kilılıarn dise, ·kafir ölür.
Mes'ele (61) :
_-,__ -____ :~ __ ,::_ .: ... _ ..
Bir kişi, ben bugün namaz kılınarn dise, kafir olur.
Mes'ele (62) :
Bir kişi, ben eliedinamaz kıimam dise, kafir olur.
Mes'ele ı
-

Bir kişi, Ramazan-i--Ş~rif'de naniaz.kıhib~ gayri aylarda kılma·
sa, niçün kılmazsın ·.aıselerj ol dahi,.bu.da;.çokdur dise, kafir olur.

Ş

elç u k

Dergtşl

Mes'ele :
Bir

kişiye

se. :kafir

olur.<

M~s'ele

namaz

kıl,

:

-·· . ,·aıı; ......
kişiY~ nani~z •'kıl
. .·.;.;'

:,

Kimin iÇün

,, . .· ·

~~

..

·diseler; ol dahi, halk bizüm içün kılar di·· ·

-

-

k!ılayın, dıse

M~s'ele
..
. ..

ğiseler; ol. dahi zevCüm ve v~lidenı_._yo_kd~r,..
..
kafir olur. ·
'

(86) .:

Eger, Hakk-Te'ala beş vakit namazdan ziyade emr ide idt kil·
dlse,· kafi:r olur.

~azduıu

. r.

Mes'ele (87) 1
Bir kiŞi ne· gökcelc olur namaz
Mes'ele i

kılmamak

dise, kafir olur.

Bir kişi, abdestsiz cema'atle namaz kılsa veya münferid kılsa
kafir olur.·
Mes'ele : ·
Bir kişi Kıble'den gayriye kasdia namaz kılsa, kafir olur,
Mes'ele ı
.
Bir kişi, namaz terk itmekde ne var diyü terk eylese, kafir olur."
... v.s. gibi.
Risale, 111/a varak'ta :
''T.emnıetii'l-ki~ab

:

Bi-avni'llahi el-meliki el-vahhab kü't;ibehu fi ehoyi şehr. Kete~
behu el-hakir el-fakir el-muhtac ilellahi'l-vedudi güfirellalıü velivalideyye ve li üstazi ve alısene ileyhima ve ileyhi'İ-meab teıriariı oldı
bu kitabttn intihası, gerekdür katib~ şerbet behasıı''
şeklinde

"~ene

·ve :

.:. 023. (M. 1711)"

tarihi ile sona ermektedir.
Rİ SALE-i

iLM- İ H-AL

Kayıt numarası

Cild

ebadı

Ya~ı ebadı

: 23895
: 21 x 15,5
: 16 x 9,5

·Ö n d e r

Sayfa

sayısı

: 92

Hattı

men

177

Göçgün

: Nesih

Kahverengi deri cild içerisinde bulunan mensur bir eserdir.
yıpranmıştır. ·.

Tamamen siyah mürekkeple yazılmıştır. Sayfalar tek
renkli cedveller içine alınmış olup, her sayfada l l

kırmızı

Kıs··

şeritli
satır

ve
bu-

lunmaktadır.

Esere, 1/b varak'ta yer alan
le ve Salvele» 'yi takiben :

Besınele

ile

başlanmakta,

«Hamde-

•••
her insana ilm-i hiilini bilmek ve muktezasmı amel lazım
dur. Ve dahi i'tikadat yapanda Usan-ı Türki üzre nice risale te'=if
olunmuşdur. Hususan kim bu Birgili Mehmed Efendi CR.A.J 'in cem'
it1ügi risale i'tikadı ve ibadatı cami olub am u has anun ile müntefi' olmuşlardır. Yelakin mu'amelat yapanda bey ü şira sayir hususlarda riyadan ve fesaddan halas olmak içün lisan-ı Türki üzre bir
risale meşhur ve mütedavil olmadıysa bunun birle ki bu dahi 2.iyade
mü.him olandandur. Zira, bir ldmse ticaret üzre olub mesa'il-i şer'iy
ye bilmese ol kimse elbetde riyaya gark olur. ( ... J "
11

denilmektedir.
Muhtevası hakkında

da 3/a varak'ta

bu risale, bir mukaddimeyle, üç bab ve bir ha time alıvali üzre tertib olunmuşdur. Sefer ü hazar gidüb gelmek alıvali beyanm·
dadur. Evvel bey ü şira fesaddan ve leerahatden sakmmanun beyanındadur. Sani rivden sakınınanun beyanındadur."
11

•••

... v.s.

şeklinde

bilgi verilmektedir.

En sonunda, 46/a varak'ta :
" ... bu risalede zikr olunan mesa'il her ne var ise, birkaç ldtab·
dan ahz olunmuşdur. ( ... J mahalline müraca'at iden kirnesneye asan
olu b, şübheden haias ola!. ( .. .J bi-fazli'l-l{eramat-ı emin, ya-Rabbe'lAlemin.''
kaydı vardır.

Kitap, "Risale-i

Elfaz-ı

mında bulunmaktadır.

(F.: 12)

Küfr"

adlı

eserin yer

aldığı

cildin

ı. kıs

Selçuk Dergisi

178

RİSALE-İ

KAVA'İD-İ

Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı

FARİSİYYE

: 23892
: 21 X 13
: 12,5 X 5,5
: 37

: Talik

Kahverengi mukavva cild içerisinde bulunan mensur bir eserdir.

Kısmen yıpranmıştır.

Metin

başlıkları kırmızı,

yazılmıştır.

Her sayfada 21

metin

kısımları

da siyah mürekkeple

satır bulunmaktadır.

Risale; "Dü:rr-i Yetim Şerhi" adlı kitabın cildinin 4. kısmında, 68/b ile 80/a varak arasında - yer almaktadır. Erzurumlu İbrahim
Hakkı'ya aittir.
ı

Mukaddime, 4 Bab ve ı Hatima'den ibarettir. Dil ve gramer
bakımından büyük önem taşıyan, Farsça-Türkçe bir sözlük'tür.
Esere, 68/b varak'ta yer alan :
"Bu risale Kava'id-i Farisiyye'dür ki,
dür."
ifadesi ve

Besınele

Hakkı dostlarına

hediyye-

ile :

"Hamd-i bi-nihaye ve şükr-i bi-gaye ol bir Hüda'ya olsun ki,
cins-i hayvandan nev-insan suretin alısen-i takvim eylemişdür. Anı
malılukatı üzerine tafdil ü ikramiyle tekrim eylemışdür ve anı ihsa.niyle garik-i bahr-i na'im eylemişdür. L..)"
şeklinde

girilmektedir.

"Mukaddime"
"Lisan-ı

kısmında

da

Arabi'nün fesahatin ve

zeban-ı

Farisi'nün halavetin bil·

dirür :
İy
efsahı

benüm, Seyyid Reşid oğlum, ma'lum olsun ki, cem'i elsinenün
lisan-ı Arabiyye'dür ve ecell ü ihlası zeban-ı Farisiyye'dür."

denilmektedir.
"Bab-ı
"Bab-ı

"Bab-ı
"Bab-ı

evvel"
sani"
salis"
rabi"
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başlıkları altındaki

4 bölümü takiben risale

"Hatimetü'l-kitab"
kısmı

ile son

"Bab-ı

bulmaktadır.

sani"den bir

"Zeban-ı

parçayı

nakl edelim:

Farisi'nün tasrif-i emsilesin

lıildirür:

İy benüm Seyyid Reşid oğlum, ma'lüm olsun Id, Farisiyye'nün
emsile-i sarf'ı toksan siga'dur. Anun iki siga'sı büyük masdar içüıı·
dür ki; küniden eylemek, lrünidenha eylemekler dimekdür. Ve anun
iki siga'sı küçük masdar içündür ki; kerden eylemek, kerdenha eyle·
rnekler dimekdür. Ve anun altı siga'sı fi'l-i mazi içündür ki; kerd eyledi, kerdend eylediler, kerdi eyledin, kerdid eyledünüz, kerdem eyledüm, kerdim eyledük dimekdür. Ve anun altısı fi'l-i muzari içündür ki; küned eyler, künend eyl~rler, küni eylersün, künid eylersiz,
lrünem eylerem, künim eylerüz dimekdür."

RİSALE-İ

RUB'İ'L-MÜCEYYEB

Kayıt numarası

Yazı ebadı

: 23892
: 21 X 13
: 12,5x 5,5

Sayfa

: 24

Cild

ebadı
sayısı

Hattı

: Nesih

Kahverengi mukavva cild içerisinde bulunan mensur bir eserdir. Çok az yıpranmıştır.
başlıkları kırmızı,

Metin
yazılmıştır.

Her sayfada 21

metin

kısımları

da siyah mürekkeple

satır vardır.

RisaJe; "Dürr-i Yetim Şerhi" adlı kitabın cildinin 2. kısmında 38/b varak'la, 50/a varak arasında - yer almaktadır. Erzurumlu İb
rahim Hakkı'ya aittir. ı Mukaddime ile 20 Bab'dan müteşekkildir.
Astronomi'ye yarayan ve C ey b Ta ht as ı denilen bir aletin kullanılışı hususunda bilgiler vermektedir.
"Haza

Risaletü'r-Rub'i'l-Müceyyebü'l:-Hakkı

ismi ve onun
tedir :

altında

yer alan

Besınele

Rahmetullahü Aleyh"

ile esere

şöyle

girilmek-

"Khanıdüiillahi Rabbe'l-alemin. Vessalatü vasselam aleyhi seyyidimi ve nebiyyina Muhammedlin ve ala ve sahbihi ecma'in.

iBÖ

Seiçuk Dergisi

Emmaba'd:
Bu fakir Hakkı, İbrahim Hakkı'dır ki, bu risalenün alimi Rub'i'lMüceyyeb aınildür. Bu bir Mul{addime ile yigirmi Bab'a hatimesiyle
şamildür."

Bu ifadenin

altında

bulunan"Mukaddimetü'l-kitab"

kısmında

ise:

"Anun rüsiimunun esması beyanunda kamildür. Amma merkez
ol delikdür Id, hayt ana dahildür.
Ve amma meri ol riştedür ki, hayt anı lnl i'malinrle nakildür.
Ve amma şakiil ol sakildür Id, irtifa alındukda hayt anı hamildür.
Ve amma hadd-ı fetin ol iki za'iddür ki, ma'rifet-i şu'a u irtifa anlarla hasıldur. Ve amma kavs-ı irtifa ol rub'-ı muhit olub, toksan bir
ibre kısmet kılınandur."
denilmektedir.
Kitap, 20 bab'a
"Evvelki bab"
"İkinci bab"

"Üçüncü tab"
.. v.s.

şeklinde ayrılmıştır.

Her bab,

ayrı

bir konuyu

işlemektedir

"Evvelki bab :
Derece-i

şems'i

bildirür."

"İldnci bab :

Meyl-i cüz'i 'yi bildirür."
"On yedinci bab :
Semt-i

kıble'yi

bildirür."

gibi..
Bir misal verelim
"On birinci bab :
Ol vakt-i

asr'ı

bildirür

Amma ol vakt-i asr'ı bilmenün tarikı budur ki; Ol güningayet-i
zeval olub, anunla asr-ı irtifa'm hulasm. Ya'ni,

hiifa'ından zıll-i
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eger güneş ber-vech-i şimali'de ise, ol günin meylini temam-ı arz bil- .
dür. Üzerine ziyade kılasın. Veeger ber-vech-i cemibi'de ise, ol meyli
bu ternamdan girü alasm. Bu iki arnelden ne hasıl oldı ise, ol günin
gayat-i irtifa'ı odur, bilesin."
Anlatılan hususlada ilgili olarak;
"Yigirminci tab"dan sonra
gelen "Hatimü'l-kitab" faslım takiben, 50/a varak'da iç içe daireler~
den müteşekkil bir ş e ma verilmiştir. Onun da yanında :

"1189"

tarihine

rastladık.

"Hatimü'l-kitab"

faslınan

nihayetinde iee

"H. 1155" <M. 1742)
tarihi

bulunmaktadır.

RİSALE-İ

SAAT- NAME

Kayıt numarası

Cild

ebadı

: 21

Yazı ebadı

Sayfa

: 23892
X

13

: 12,5 X 5,5

sayısı

: 5

Hattı

: Nesih

Kahverengi mukavva cild içerisinde bulunan mensur ve manzum bir eserdir. Çok az yıpranmıştır.
Metin başlıkları kırmızı, metin kısımları siyah mürekkeple yazılmıştır. Her sayfada 21 satır bulunmaktadır.
Risale; "Dürr-i Yetim
64/a varak'la, 65/b varak
rahim Hakkı'ya aittir.

Şerlıi" adlı kitabın

arasında

cildinin 3. kısmında - yer almaktadır. Erzurumlu İb

Esere, 64/a varak'ta görülen :
"Bu nesr ü nazm
ifadesi ve

Hakkı'nun

Besınele

Sa'at-name'sidür. (R.A.l"

ile girilerek :

"Öyle ma'lfı.m olsun iy oglum Nesim kim, bu sa'at-name hikmetdür. Kadim ehl-i ibret ü asitab dimişlerdür ki, bu alem ne aceb ihtira' vü icaddur. Ve bu eflak ü encüm ne garib san'at ü hikmetdür.
Ve bu ciltanı tanzim ne nihayetsiz kudret ü azametdür. L .. J Nazm:

Selçuk Dergisi

Hüda'ya şülrr kim halk itdi bunca eflak
Salat ol dostuna olsun ki şanında dimiş Levlak"
denilmektedir.
Risale, 65/b varak'ta
" ... Yedi seyy are alıkarnı bu tertib üzre kanund ur. Gel iy Hakkı,
bil ol Hakkı ki, cümle hükm A'nunladur. Kamu nahs'i, kamu sa'd'i,
lmmu şerr'i, kamu hayr'ı hep idüb, eyleyen Hakk'dur.
Hüve'I-hayy u hüve'l-baki."
şeklinde

sona ermektedir.
RİSALE- İ
Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı

Kahverengi deri
Çok az yıpranmıştır.

cil~

s oF
:
:
:
:
:

İ

23982
22,5 X 16
16 X 9
16
Nesih

içerisinde bulunan ·manzum bir eserdir.

metin kısımları· da siyah mürekkeple
Her satırda 2 mısra yan yana 1 beyit teşkil ederler ve
böylece her sayfada 19 beyit bulunmaktadır. Tamamı 267 (iki yüz
altmış yedi) beyittir. Sayfaları tek şeritli ve kırmızı renkli cedveller
içine alınmıştır. Yalnız, 4/b varak şeritsizdir.
Metin

başlıkları kirriuzı,

yazılmıştır.

Risale i Safi, içinde Subha-i Sıbyan, Kitab-ı Şükr-name, Risale-i
Yusuf, Tertib-i Ulum, Şurut-ı Manzum-ı Rumi, Risale-i Aka'id-i Manzüm adını taşıyan manzum eserlerin yer aldığı kitabın 6. kısmında
bulunmaktadır.

Esere, 1/b varak'ta
"Risale-i Sofi"
ismi ve onun
vele,'den sonra :
"Sü'al~i

altındaki Besınele

Sofi Ez- Molla Sa'idi"

başlığı altında

:

ile girilmekte, «Hamdele ve Sal-

Önder Göçgün
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Gelüb na-geh bir sofi-yi safi
Sü'al idüb bana kıldı bidayet
Didi iy ehl-i dil sahib-i basiret
Salat içün vuzu' kim oldu müsbet
Kamu a'zanun içinde sebeb ne
Hernan dört uzva mahsus indi Ayet
Yiter iken her uzva gusl-i vahid
Nedir teslis gusle asi ü hikmet
Niçün olur türab ile teyemmüm
Su bulunmasa ya olmasa miknet
Vuzu'da uzva dört iken sebeb ne
Ed uzv oldu müsbet

Teyemınümde

Pes ol beş vakt içinde ana evvel
Ezan Idm o~ndı luldı ikamet
Salat-ı subh Idm evvel kılupclur
Nedür hikmet ki oldı iki rek'at
Salat-ı zuhrı

Nedür
Salat-ı

Niçün

aslı

kim

ol

oldı

mukaddem
çar rek'at

lnldı

asra kim kıldı şuru'ı
o. dahi çar rek'at

oldı

Salat-ı mağrib'i

kim

Nedir ba'is kim

oldı

evvel
üç rek'at

kıldı

Kim evvel kıldı Yatsı'nun namazın
Niçün ol dahi oldı çar rek'at
Salat-ı vitr'e kim başladı evvel
Niçün ol dahi oldı üç rek'at
şeklinde

metne geçilmektedir..

Eser, 10/a varak'ta

şöyle

sona erer

Dünya'yı sevme alma riyaset
Hültkama gitme çekme siyaset

Her halde Hakk'a sen i'timad it
Her işde A'nı: canınla yad it
Her emri tefviz it eyle rahat
Teslim-i razı ol bul sa'adet

Selçuk

184

Dergisi

İlın ü ameldür maksud cihandan

Hem ma'rifetdür matlüb candan
Ta'lim-i din'dür çün lübb-i ta'at
Din ilmin okut sa'at-he-sa'at
Tahsil-i ilmin budur briki
Ehven ü akreb yoldur hakiki
Taliblere bu manzüme
Tarih bin yüz altmışla
Hakkı

işdür
beşdür

bu pendin hakkdur muhakkak

İlın ü amel hem tevfik ide Hakk

Bu son kısım aynen, "Tertib-i Ulüm" adlı ve Erzurumlu İbrahim
ait manzum risalenin sonunda da mevcuttur. Bu kısmın,
"Risale-i Sofi"nin nihayetine bir müstensih hatası olarak yazıldığı
Hakkı'ya

nı sanıyoruz.

Nitekim, "Risale-i Sofi"niii devamı
11/a varak'ta, "Hatime-i Risale-i Sofi"
rastlıyoruz :

mahiyetinde olmak

üzere,

başlığı altında şu mısralara

Bu malı:süd ukde-i hall itdi Sa'di
Rahima ol kuluna eyle rahmet
Habibin hürmetine dahi Ya-Rabb
Olmyup dinleyenler bula Cennet
İşidüb bu dü'ayı diyen amin
Hemişe hı.ila maksudına

vuslat

Eser, H. 12751 M. 1858 tarihinde Muhammed Bin İsa tarafından
istinsah olunmuştur.
RiSALE-İ
Kayıt numarası

Cild ebadı
Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı

Kahverengi deri cild içerisinde
Çok az yıpranmıştır.

YÜSUF
: 23982
: 22,5 xl6
: 16 X 7,5
:5
: Nesih
bulunan manzum bir eserdir.
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Yalnız

eserin ismi kırmızı, metin kısımları da siyah mürekkeple
Her satırda 2 mısra .yan yana 1 beyit teşkil ederler ve
her sayfada 19, 1/b varak'ta 15 ve 3/b varak'ta 9 beyit bulunmaktadır. Tamamı 81 (seksen bir) beyittir.
yazılmıştır.

Sayfaları

tek şeritli ve kırmızı renkli cedveler içine
Mstnin bütünü harekelidir.

alınmıştır.

Risale-i Yusuf; içinde Subha-i Sıbyan, Kitab~ı Şükr-name, Tertlb-i Ulum, Şurut-ı Manzum-ı Rumi, Hisale-i Safi, Risale-i Aka'id-i
Manzum adını taşıyan manzum eserlerin yer aldığı cildin 3. kısmın
da bulunmaktadır.
Vezni:
Fa'ilatün 1 Fa'ilatün 1 Fa'ilün'dür.
Esere, 1/b varak'ta :
"Risale-i Yusuf - Lugat"
ismi ve onun
nilmektedir :

altındaki Besınele

ile

başlanmakta

Hamdiliilah çok salavat hem sena
Kıldı mezid ni'metimiz Rabbena
Ol bizi kabil şehadet kıldı hem
Vacib-i makbul ibadet kıldı hem
Her kuluna bir işi arz eyledi
ilm taleb kılmagı farz eyledi
Zeliha lrardaşım Yusuf oglum benim
Lugat okumaga irdi bil canım
Pes lugatsız ilm okumakdır muhal
Özge lugatde çok olur kıyi ü kal
İbtida kıldım lugat tahfif hernan
İhtiraz itdim sakilden der-zaman

Tahrif ile ibtida kılsa gulam
Düşvar olmaz intihada pes kelam
Hıfzımızda

var idi müşkil luget
Fehm idemezdi anı Yusuf fakat

Başlayalım söze Bismillah ile
Kadir ü Adil Kerim Padişah ile

ve

şunlar

de•

rmr

Selçuk Dergisi
Adı

çokdur illa özi birdürür
Hikmeti alemlerinden sırdurur

Cennet ü Firdevs ü Rıdvan u Hulftd
Uçmak adıdır karnusu iy sa'ftd
Hem Cehennem Sa'ir hem Cahim
Tamu adıdır bular olma mukim
Semavat gökler arazi yirler
Ulv yukaru süfl aşağı dirler
Azın Iı:emik

Cebhe

cild deri re's baş
hacib kaş

alın şa'r saçdır

Ayn gözdir enf burun şef dudak
Veche yüzdir sem' işitmek üzn kulak
Fem
Sinn

ağız ılk sakız

dişdir

fi'l

dem kan
dil !isan

işdir

Lihye saka! halk
Zahir arka batın

boğaz
karın

yed el
sulb bel

Sadr gögüs asab sinir ruh can
Rükbe diz'dir ricl ayak add say
Cid boyun- rusg bilele fahz bftd
Ka'd oturmak lmbl öpmelr nar od
Na'! başmak kamis gömlek enin vay·
Kevkeb yıldız nehar gündüz kamer ay
Leyl -git:e keyf nice sene yıl
Şehr ay'dır yevm gün'dür pil fil
Sevb ton'dır sofra han'dır zeyl etek
Kem yen'dir kutn panbuk şam benek
Reml kum'dur kühl sürme taş hacer
Nahl bostan cümle agaclar şecer
Eser, 3/b varak'ta

.şöyle

sona

arınektedir

:

Dahil giren haric çıkan zenb günah
Vasl irişrnek seyr gezmek ah vah
Hamr şerab sekran esrik amın amu
Cem' yığmak cem'uküm sizler kamu

Önder
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Salb asmak şerik ortalr rızk nasib
Bagi asi gücl alman mal gasib
Nesh yazınalt fesh bozmak hüsn güzel
Kubh çirkin kadimü'l-eyyam ezel
Hubb sevmek şitalı ivmek nesne şey
İ'ta virmek nevm uyku kusmalr kay'
Hame kalem name biti zayf konak
ina çanak avret boşamak talak
Sakil agır hafif yiglik söz kelam
Habbe danedür esenlik vesselam
Bin

Bu beyitleri takiben Risale-i Yusuf'un, Erzurumlu Muhammed
İsa tarafından yazıldığına işaret olunmakta ve en altta
"H. 1271" CM. 1854)

tarihi

bulunmaktadır.

SAADET-NAME
Kayıt numarası

Cild

1;3946
22,5x 15,5
18 X 10,5
114

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı

: N esi h

Kahverengi mukavva cild içerisinde
dir. Çok az yıpranmıştır.
Metin

başlıl~~arı kırmızı,

yazılmıştır. Bazı

metin

Her sayfada 19'
(1/ a

bıı.lunan

mensur bir eser-

metin kısımları da siyah mürekkeple
harekelidir.

kısımları

satır bulunmaktadır.

İçinde, "Tuhfetü'ş-Şahidi" adlı
mında

kırması

- 56/b varaklar

eserin de bulunduğu cildin ı. kısyer almaktadır.

arasında)

Esere, 1/b varak'ta :
"Haza

Kitab-ı

Saadet-name Fi-

başlığı altınd~:ı Besınele

takiben, metne

şu şekilde

"Sebeb-i te'Iif-i kitab

Şerh-i

Pend-name"

ile başlanmakta, «Hamdele ve Salvele»yi
girilmektedir :

188~

Selçuk Dergisi
Fasl-ı balıarda

riiz-i nev-:riiz'dan bir ta'ife-i hiib u dil-kü~a vü
latif ü riih-efza bir makamda birbiri ile neşat u süriir u beşaşet ü huzürla mülatafat u musahabet eyler iken ilm ü ma'rifet ile arastü
zühd ü salalı ile piraste-i aziz ü dil-pesend ü muhtereın ü ercümend
ile muttasıf olan Ömer Bin Hüseyn dir ld, neva-narn bir latif ü şerif
makamdan peyda vü zahir ~lmuşdur; Hakk-Te'ala Hazret-i İzz-i
ism'e dünyada anı ma'miir ü ber-hurdar idüb Alıret'de sa'adet-i ebediyye'ye vasıl eylesün. Murad idündi Id, Şeyh Attar Hazretleri'nün
Pend-name kitabı haJi:ikatde, Kimya-yı Sa'adet ü sermaye-i siyadetdür; lisan-ı Türki ile şerh olunub, dibacesi afitab-ı rif'at-ı felelc, rütbat-i devlet-mend-i sa'adet-mend-i azinıü'l-kadr refi'ü's-sadr, lceriınü'ş-şan sahibü'l-insan sühan-şinas u nülde-dan mu'azzez ü ınüker
rem sultan-ı selatin cihan-ı hakan-ı havakin zeınan-ı zıll-ullah mevahih-i şehin-şahi ile mesriir asiide-hal idüb, bu evsafla mevsiif ve
bu elkabla ma'riif olan zat-ı pak ü dürr-i tab-nak Ziyrek Ağa Hazretleri'nün ism-i şerifi ile vasf-ı latif ile müzeyyen ola. Ta ki ol kitab-ı m üstetabdan müntefi olan ldmseler ciid u seha ile defterini
tayy iden sahib-i sa'adet ve bu tercemeye ba'is olan Ömer Bin Hüs~yn zemanla şikesta-hal ü
perişan şarih olan hakir Şemi'i dü'a-yı
hayr'la yad eyleyeler.

u

Kıt'a

Sa'adet-mend-i alem Ziyrek Ağa
nam-nik ile tutubdur
A'nun ism-i şerifinden muhakkak
Hısal-i nik hep ma'liim olubdu:r
Cihanı

Kıt'a

Murad olan bu fani dehr içinde
Eyü namla şöhretdür Ibu1 cihfmda
Seha vü latifle buldı eyü nam
A'na manend kim ola bu cihanda"
· "Sebeb-i te'iif" kısmından da anlaşılacağı üzere Sa'adet-name;
yüzyılın şair ve alim zatlarından Şem'i Efendi'nin, Sultan 3. Murad'ın yakınlarından Zeyrek Ağa adına Feridüddin-i Attar'ın Fendname'sine yaptığı ş er h 'dir.
16.

Bazı

metin

kısımlarını

nakl edelim

8/b ve 9/a varak'tan;
"Der-feva'id-i

hamiişi

migiiyed

Önder
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İy

birader eger sen Hakk taleb idici isen, A'nun fermanından
gayri ile lsözJ açma, murad-ı Haklr sözden gayri söyleme. Eger
Hayy-i la-yemfı.t'dan haber tutar isen; lHayy-i la-yemfı.t, ebedi ölmez,
diri ma'riasınadur Id, murad Bari-Te'ala'durJ lrendü dehanun üzre
sü.kfı.t mührünü ko. Eger ,azab u beladan ternam necat u halas gereksa hamfı.ş ol. Her kim Id A'nun sözi çok ola, ya'ni çok söyleye; A'nun
kalbi sinesi içinde birnar olur. Akillerün adeti sülu:ıtdur. Hz. Ali buyurmışdur:

Sükfı.tü'l-lisan

Selametü'l-insan
Cahilün pişe vü adeti feramuşlukdur. Kizb ü gıybetden sükfı.t
vacibdür. oı kimseler kizb ü gıybet söylemege ragıb u ma'ildür. İ-y
birader Hakk- Te' ala Hazreti'nün senasından gayri bir söz söyleme.
Her ldm ki, fesahat ü belagat hevasıyle ibaret lraydında ola, heı•
na ki tutar, cümle garet olur. Gönül bedende çok söylemekden ölür.
Egerçi anun sözi letafet ü balıada dürr-i Aden'den ol:ı, Aden meş
hı.1rdur; bir yerin ismidür. Ol kimse ki, fesahate sa'y eyler, gönül
piıznı mecrfı.h eyler. Zira, ana sa'y u cehd itmekden kalbine ziyade
ıztırab u inkıbaz irişür. Zebanuni dehanda malıbüs tut. Kendüni halayıkdan me'yfı.s u nevmid tut. Zira, Halrk-Te'ala Hazreti'nden gayri
bir ferd, bir nesne kadir degildür. Her kim ki, o kendü aybını görici
ola, Halrk-Te'ala canibinden anun rfı.hma bir lruvvet peyda olur. Zira, gaflet ü gururuna halas bulu [rJ."
Sa'adet-name, 56/b varak'ta

şu şekilde

sona ermektedir

Katibine her kim eylerse dü'a.
Eyleye yarın A'na rahmet Hüda
sene

1231 <M. 1815)

SUBHAÜ'L- SIBYAN
Kayıt numarası

Cild

: 23878
: 20,5x 15
: 17 X 9

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa
Hattı

sayısı

: 34

: Sülüs

Sırt kısmı kırmızı, kapak kısmı da
sinde bulunan manzum bir eserdir.

sarı

renkli karton cild içeri-
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Sayfaları

biraz yıpranmış durumdadır. Metin başlıkları kırmızı,
metin kısımları da siyah mürekkeple yazılmıştır. Her satırda 2 mıs7
ra - ı beyit - olmak üzere, her sayfada ortalama 16 beyit bulunmaktadır.

Yer aldığı cildin ı. kısmında "Lügat-ı
"Manzum Akaid" adlı eserler vardır.

Şahidi"

ve 3.

kısmında

da

E sere;
"Haza El-Manziime-i
ifadesi ve onun

Subhaü'l-Sıbyan"

altında Besınele'yi

takiben

Nam-ı Hüda zikr idelüm ibtida
Menzil-i maksuda O'dur reh-nüma
mısraları

ile girilmektedir.

Beyitlerde yer alan bazı kelimelerin üzerlerine veya yan taraf-·
mürekkeple anlamlarının yazılmış olması, ayrıca dikImtimizi çekti.
]arına kırmızı

Nitekim :
«nam» kelimesinin üzerine, «ya'ni ad••;
«reh-nüma, kelimesinin sol yanına, «yol gösterici»;
«münir» kelimesinin kenarına, «nurlandırıcı»;
«necm» kelimesinin sağ yanına, «Yıldız»;
«subh u şam» kelimelerinin altına, «Sabah ve akşam»
yazılması gibi..
Daha sonra:
Ey kerem-i şamil ü ihsanı bol
Lutfunla eyle dü'amı kabul
Kıl

bu kitabı sebeb-i ma'rifet
Eyle kulına vasıta-i mağfiret
Kim ki bana hayr ile ide dü'a
Alıiri vü akıbeti hayr ola

beyitleriyle

başlayan,

«Münacat••

kısmına

geçilmektedir.

Aruz'un; "Bahr-i recez'' vazinierinden olan
Müfte'ilün 1 Müfte'ilün 1 Fa'ilün

191

Önder Göçgün

ile

yazılmıştır.

Bunu

şair

:

Müfte'ilün müfte'ilürı. fa'ilün
Zevrak-i vezniyle bu bahre salın
açıkça

diyerek,

belirtir.

Eserin sonunda, 98/a varak'ta
"1217" CM. 1802)
tarihi

bulunmaktadır.

98/b varak'ta ise :
"Haza Kitabu Elli-dört Farz"
başlığı altında yer alan ve
ma daha geçilmektedir.

Besınele

ŞEH-NAME-İ
Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı
Kırmızı

ile

başlayan

mensur bir

kıs·

NADİRİ

: 24014
: 20,5 X 12
: 15,5 X 6,5
: 92
: Talik

bez cild içerisinde bulunan manzum bir eserdir.

Kısmen

yıpranmıştır.

Metin

başlıkları kırmızı,

zılmıştır. Sayfaları

metin kısımları siyah mürekkeple yatek şeritli ve kırmızı renkli cedveller içine alın

mıştır.

Her satırda ı beyit olmak üzere, her sayfada
tadır. Beyit sayısı, başlık olan sayfalarda 20'ye,
ı5'e kadar düşmektedir.

2ı

beyit bulunmak
ıs' e, ı 7'ye ve hatta

Eser, «Hamdele ve Salvele,'yi takiben; "Münacat", "Na't"; "Zikr-i
Hazret-i Çar-yar-i Güzin", "Sena-yı Hazret-i Padişah", "Sebeb-i Te'lif-i Kitab", "Agaz-ı Cüliis-ı Hazret-i Sahib-Kıran" gibi kısımlarla devam etmektedir.
Bu «Bu «Şeh-name», ı 7. yüzyılın önde gelen şairlerinden mürette b divan sahibi, alim, fazıl bir zat olan ve "İstanbuli" lakabı ile de
tanınan Gani-zade Mehmed Nadiri Efendi
(ölümü : H. ıo36 1 M.

1D2

Selçuk Dergisi

1626) 'ye aittir. Firdevsi'nin ünlü eseri «Şeh-name,'yi taklit ederek,
onunla ayni vezinde yazmış olduğu mesnevi'sidir (1).
Araştırma yaptığımız

bu kütüphaneden

başka,

bir

nüshası

da

İstanbul Yahya Efendi Kütüphanesi'nde bulunan "Şeh-name"; Sul
tan 2. Osman'ın tahta çıkmasından başlamak üzere, İran harbleri-

ni, başka bazı mühim hadiseleri, Padişah'ın bizzat katıldığı Hotin
Saferi'ni ve nihayet İstanbul'a dönüşünü, bir oğlunun doğuşunu, bu
münasebetle yapılan şenilkleri tasvir etmektedir.
Bilhassa Hotin Saferi'ni anlatan beyitlerde Firdevsi'nin
me'sinin tesirini direkt olarak görmek mümkündür.
incelediğimiz

bu

nüshanın tamamı

Şahna

1839 (Bin Gekiz yüz otuz do-

kuz) beyittir.
ret-i

10/b, 11/a-b, 12/a-b varaklar'da bulunan, "Agaz-ı Cülii.s-ı Haz·
Sahib-Kıran" faslından bir kısmı nakl edelim:
Geçüb sulılı-ı kazib nihan
Zuhii.r eyledi subh-ı sadık hernan
Tulii., itdi bir afitab-ı celal
Ki alemde misaldi nii.r-ı cemal
Cihan-ı

hüner

falır-i

Osmaniyan

Şehen-şah Osman-ı Sahib-kıran

Ki evreng-i şahi'ye itdi cülii.s
irişdi semavata avaz-ı kus
Olub canişin-i peder itdi zar
N'ola olsa can-ı Ahmed'ün rii.hı

şad

O'dur din-i Ahmed'de rasih-i kadem
A'na devlet-i Alımedi oldı zamm
N'ola taht eger bulsa sadr-ı rahib
Ki pabii.s-ı şah oldı A'na nasib
Ser-efrazdur

tacı

kim da'ima

İtaka A'na zıll-i per-hüma

Cenabi'ye yüz sürdi halk-ı cihan
O mürşidden el aldı ba'is-i künan

(1)

Gani-zade'nin ayrıca, "Beyzavi Tefsiri" üzerine tama,ınlanmamış bir
yesi, "R~sale-i Kalemiyye"si ve 800 beyitlik "Miraciyye"si vardır.

haşi

_Sefc.tik Dergisi

Varub kabr-i Eyyı.ib'a itdi dü'a
Alem-dar~ı Hazret'den aldı liva
Kuşandı kilıç

A'na

anda

Hurşid-var

maşrık oldı revak-:ı

mezar

O tig-i murassa ki şahanedür
Zafer mürgine ab ile danedür
Çekildi rikab-ı şem'a bir semend
Ki reşk eyler A'na sipihr-i bülencl
Süvar oldı farmanda rüzgar
Esed üzre hurşid-i ralışende-var
Bir şahbazdur cevheri renk-dar
Hernan zılline vardı sandı şikar
Çü deprendi nerre-şir bile
Zemin ü zernan oldı pür-velvele
Çıkub. çerhe aviiz-ı zerrine-i kı.is
Mehabetden itdi güneş hak-pı.is

İrişdi Sirafil'e bang-i nefir

Dem-i
Bihar-ı

sı.ir

ahya.'dan

sipah

oldı

habir

oldı cünbiş-künan

Revan-ı ebraha-yı gurruş-künan

Veziran dana-dil-i hüş-yar
Önünce semend-i sa'adet-süvar
. A'nun her biri Rüstem-i dastan
Vezir adına lik Hüsrev-nişan
Süleyman ki Sultan-ı mümtaz idi
Ömründe A.saf'la dem-saz idi
Bu Şah-ı cihan eylesün ser-veri
Ki yanmda var nice A.saf'leri
Solaklar çekildi olub cilve-ger
Zer-i üsküf Güneş sorgıcı şu'leler
Açılmış kumaş-ı münakkaş

A'na sim-i

nakş-ı

o yol
karanfildür ol

Olub her biri şekl-i simin-teber
Teber sesleri halka tezkir ider
(F.: 13)
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zer-endude tae
Ki her biri ister Güneş'den harae

Revan-ı şatıran

O tae

oldı şem'-i fanus-ı

zafer

Çıkar pirehenden ziya sarima ~er

Eser, 46/b varak'ta, "Hatimet-i Kitab"
ermektedir :

faslı

ile.

şu şekilde

sona

Hüdcl virsün ol Şah'a ömr.:i diraz
Nice feth ile eylesün ser-firaz ..
Ki her feth-i Şahi müyesser ohı ·
Bu Şah-name içre
muhasser
ola'
.
'
Kıl u b

Nadiri bunda feth-i kelam ·
Sultan ola vesselam

Dü'a-guy-ı

ŞERH-İ

DİV AN -1

Kayıt nurnanisı

Cild ebadı
Yazi ebadı
Sayfa sayısı
Hattı

:
:·
.. :
:

HA FIZ'
23988
22 X 15
17x 9,5
418

-: Nesih

Kahverengi deri cild içerisinde bulunan mensur bir eserdir. Bir
hayli yıpranmıştır.
Metin
yazılmıştır.

başlıkları kırmızı,

Her sayfada 25

metin

kısımları

da siyah mürekkeple

.satır.bulun:maktadır..

1/b varak'ta :
"Fihriste-i Haza'l-kitab"
başlığı altında

:

Gazel
ı

İy fürüğ

2

Saki
3

..

";

S e tc.u.k- Dergi s i
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Sofi
4

Sakiya
5

Dil
6

Revnak
7

.. v.s. şeklinde «Flhrist•• kısmı bulunmaktadır.
3/b varak'ta .da :
"Şerh-i .Hafız

Sudi Rahimehullah"

ifadesi ve onun
maktadır : ·

altında

yer alan

Besınele

ile esere

şöyle başlan-·

"Ela-ya eyyühe saki edir ke'sen ve navilha
Ki aşk asan nemüd evvel veli üftad müşkilha

bu mısra' Yezid
beyt-i sanisidir. Asıl

Bin Mu'aviye'nin bahr-i hezec'den
kıt'a

bir kıt'asının

böyledür :

Enel mesmuin ma indi bi~tiryaki velaraki
Edir ke'sen navilha ela-ya eyyühe's-saki
Hoca Hafız gazelinün kafiyelerine muvafık olmagıçün iki ınıs
takdim ü ·te'hir idüb tazmin tarikiyle divanınun evvelinde
.irad eyle:ı,niş. Bu dhetdendür ki, şu'ara Hoca'ya ta'riz eylemişlerdür."
ra'ını

Eser, 208/b varak'a kadar devam etmektedir.· Bunu takibeden
sayfalı;ı.r lwpmuş ve kaybolmuştur. Dolayısiyle, noksandır.

ş ERH -İ

D İ VA N

çE-İ

. ;Kayıt- ımınarası
Cild ebadı
Yazı ebadı

Sayfa
Hattı

sayısı

:
:
:
:

F E'.Rİ Ş TE
13959
19 X 14
15 x :ı o
190

: Nesih

' .. · -Kahverengi m ukavva cild -içerisinde bulunan mensur bir· eserdir. Çok· a'z yıpranniıştır~

Metin başlıkları kırmızı, metin kısımları siyah mürekkeple yaHer sayfada 21 satır bulunmaktadır.

zılmıştır.

1/a-b, 2/a-b, 3/a-b, 4/a-b varaklar'ın sağ, sol ve alt köşeleri
- muhtemelen güve yemesi neticesinde - yırtılmıştır. Adı geçen bu
varaklar'da, Farsça manzum kısımlar bulunmaktadır.
Esere, 5/b varak'ta Besınele ile başlanmakta «Hamdele ve Salvele,'yi takiben metin kısmına geçilmektedir.
20/b varak'tan bir

kısmı

nakl edelim :

"lyaz sığınmak, miyan orta ma'nalarına, mihr güneŞ, şaz nadir
ma'nasma, meh kalbe dirler, mihrihan iki s m· ıie miy'artında olan
a~akaya dirler. Mihr mürşid-i kamil'e dirler. Zira anların kulubları
ruşenturur.

Zillet horluk u kötülük, melaz

sığınacak

yer

ma'nalarına.

Egerçi h u tarik-i sülukda ben bi-çareden ·bir sürç-i kadem sadır
olursa, sen beni mu'aheze itmeyüb afv eyle. Çünki, cihanda rahmet
lutfundan özge melaz u melCa yokdur."
Eser, 95/a varak'ta

şu şekilde

sona

arınektedir

" ... Hakk-Te'ala'nun rahmeti şol kimesnen·ün ruhu üzerine olsun, ki bu nasihatleri ol kimse çok okuya."
"Şerh-i

Divançe-i Ferişte", Yusuf Efendi nı~ı.mıyle bilinen Kağız~
manlı V aiz Yusuf Efendi'ye aittir. Molla Cami'nin "Lüccetü'I..:Esrar"
kasidesine yazdığı şerhinin mukaddimesinde:
"Şerh-i

Kaside-i Tantaraniyye, Şerh-i Ruz-name-i Şeyh Vefa
birlikte Şerh-i Divançe-i Ferişte adlı eserlerinin de olduğunu .."
zlkretmektedir

'(!).

Eser, Mustafa Bin Ali Efendi
hinde istinsah olunmuştur.

(1)

Kağızmani

lle

tarafından

H. 12431 M. 1827 tari-

Vaiz Yusuf :E:fendi, «Şerh-i Lüccetli'I-Esrar» Hamidiye Kütüphanesi, Yazma Eserler Bölümü. (Fazla bi~gi ~çin· bkz: Bursalı Mehrtıed Tahir Efendi, "Osmanlı Müellifleri" cild: I - Yusuf .Efendi maddesi -)
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Ş: E R H - İ

F E R İ Ş T E

Kayıt numarası

Cild

: 24055
: 20,5 X 15,5
: 15 X 10

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

: 194

Hattı

: Sülüs·

Kahverengi mukavva cild içerisinde bulunan mensur hir eserdir.

Kısmen yıpranmıştır~

Metin

başlıkları kir.inızı

v:e metin

kısımilati;

siyah

mürekl.ı::eple

ya-

zılmıştır.

1/a varak'ta :
"Şerh-i Ferişte"

ismi yazılı olan esere 1/b vexak'ta Besınele ile girilmekte, «Hamdele ve Salveıe,'yi takiben riıetin kısmina geçilmektedir.
80/b ve 81/a varak'ta. bulunan bir

kısmı

nakl edelim

~

" ... Abdullah Bin Ömer CR.A.J Hazret-i Resul-i Ekrem CS.A.V.J 'den rivayet eyleyüb liuyurmışlar: ·
Her kim ki, kalbi bu taharet-i kamile ile tahir ola, ol kalb Beytuilah olur.
Ve bir gayri mevzi'de

buyurmışlar

:

Ve enne'l-mesacide Iiliahi fela ted'u ma'-Allahi ehaden .(1}.
Ve ehl-i işaret bu Ayet-i Kerime'nün batınında taharet batını
fehm eylediler. Nite kim zahirinden mesacid zab.iri fehm eylec~iler
ve Hazret-i Mustafa CA.S.J buyurmışlar : .·
Kalbü'I-mü'min Beytullah.
Ve bir gayri mevzi'de buyurmılşar :
Kalbü'l-mü'min Arşullah."
Şeı:-h-i Ferişte,

97/a varak'ta :

"İy Ferişte, egerçi örnr-i azizün nıu'avenet idüb uzar ise, anun
kelam menzilinden amel ide ide elbetde ber-hurdar olub,_ kan~ı dile
irersün. f. .. J "
(1)

Anlamı

: "Mescidler Allah'a aittir. Allah'la beraber

nız." şeklindedir.

başkasıni' çağırmayı

SelÇuk Dergisi
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şeklinde bitmektedir. Ancak, kitap
sah tarihi de belli değildir.

noksandır.

Bu itibarla istin·

ŞERH-İ MUHAMMRDİYYE

Kayi.t numarası
Cild ebadı
Yazı ebadı·

Sayfa

sayısı

:
:
:
:

23901.
23 :ıç 15,5
17 :X; 9,5
836

·: Divani ·

·Jiattı

Siyah deri cild içerisinde bulunan mensur bir eserdir. Çok-az··
yıpranmıştır.

Metin

başlıkları kırmızı,

metin

kısımları

da 'siyah mürekl,{eple

yazıımıştır.

Baştan

15, sondan 16 sayfa hiÇ

yazılmamıştır; bo~t'iır.

Sayfalar tek şeritli, kırmızı renkli cedveller içindedir; Her sayf:::tda 21 satır bulunmaktadır.
3/b varak ile 6/a varak

arasında

"Fihrist,.'i

vardır.

11/a ·varak'ta :.
"Şerh-i

Muhammediyye İsma'il Hakkı kaddese sırrahu"

ifadesi görülmektedir.
Eserde :
"Namazın

adediri. beş olmada: hikmet".
rühani vü cismani"
"Fazilet-i Ayete'l-Kürsi"
"Mebhas-i hutbe"
"Mebhas-i Cum'a"
"Taharet-i hakiki"
"Tahkik-i nür u rüh u akl"
.
"Kalbün sekiz yüzi olub, her biri biı~ :fiazret'e nazır idügi"
"Alem-i melek ü melekütun sırrııi vücüd-ı insanda oldugı"
"Haccü'l-veda" ·
"Beyan-ı Süre-i İhlas"
"Vefatü'n-Nebiyyi SalJallahü Aleyh"
"Mebhas-i vaz'-ı tarih"
"Beyan-ı Şeyh-i Ekber"
"Mi'rac-ı

Önder Göçgün
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"Akl üç kısımdır"
"Mebhas-i aşk u mahabbet"
"Vefat-ı Ebii.-Bekr..:i Sıddik"
"Vefat-ı Ömerü'I-Faruk"
"Vefat-ı Osman-ı Zinnureyn"
"Vefat-ı Ali Radiyallahü-Anh"
"Vefat-ı Hasanü'l-Hüseyn"
.. v.s. gibi

balıisiere

Eser, 399/b varak'ta

yer verilmektedir.
y~r

alan dua

faslı

ve :._

"1105" <M. 1693)

tarihi ile son

bulmaktadır.

ŞURÜT-1

MANZÜM-1 RÜMİ

Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı. ebadı

Sayfa .sa,yıs1
Hattı

Kahverengi deri cild içerisinde

: 23982
: 22,5 X 16 .
: 16 X 9,5

: 6
: Nesih

bulunan maıizum bir eserdir.

Kısmen yıpranmıştır.

Metin

metin kısımları da siyah mürekkeple
Metin harekelidir. Her satırda 2 mısra yan yana, ı beyit
ederler. Her sayfada ortamalama 15 beyit bulunmaktadır. Ta80 . (se~se:n> beyittir.
başlıkları kırmızı,

yazılmıştır.
teşkil
mamı

Sayfaları

Yalnız,

tek şeritli · ve kırmızı renkli cedveller içine alınmıştır.
1/b v:ara:k çift şeritli,: kırmızı renkli cedvel içindedir.

Şurut~ı Manzum-ı.·Rumi; içinde Subha-i Sıbyan, Kitab-ı Şükr-na
me, Risale-i Yusuf, Tertib-i Ulum, Risale-i Sofi, Risale-i Aka'id-i Manzum adını taşıyan manzum eserlerin yer aldığı cildin 5. kısmında
bulunmaktadır.

Vezni:
Fa'ilatün 1 Fa:ilatün 1 Fa'ilatün 1 Fa'ilün'dür.
Esere, 1/b -\ı'arak'ta -:

Selçuk Dergisi
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"Haza Kitabu
ismi ve onun
vele»'den sonra :
"Sebeb-i
kısmında

Şurut-ı Manzunı-ı
arasındaki Besınele

nazm-ı

Rumi"
ile girilerek, «Hamdele ve Sal-

kitab''

:

İbtida kılmaklıga

Eylesün alemierin

budur sebeb nazm-ı kitab
ruhını ol Hakk-ı inüstetab.

Fazıl

u allame müfti-i Rumi vü şam-ı ecma'in
İsmi A'nın Şems-i din Monla Fenari'dir yakin
Kendi mahdum-zadesiyçün bk.risale eylemiş
Bilmege erkanı salatı hoş makale eylemiş
Birisi alimierin itmiş anı terceme
kim bir gerek ola benim ferzendime

Dimemiş

Ben za'ife bir işaret. oldı kim nazm eyleyem
Mübtediye olnıagiçün ol gerek Türkçe diyem
Lik buyruk tutmakiyçün nazmma kıldım şuru'
Olsun eyyamın muvafık Şems ile ola tulu'
Hatırın şem'ini

pür-nur eylesün ol La-yezal
Rabberia naks u zeval

İrınesiri ceıri'iyyetine

denilmektedir.
Eser, abdest ve· namazda dikkat edilecek hususlara
.faziletlerine temas etmektedir.
2/a varak'ta yer alan,

"Bab-ı

erkanü's-salat''

fasımı

veı

onlann

nakl edelim:

Altıdur farzı namazın işidüb bulgıl

felah
Örüturmak okumak Kur'an · ve Tekbir-i iftitah
Son oturmak secde kılmak hem: rüku itmek ternam
Biri olmasa namazın batıl olur vesselam ·
3/a varak'taki,

"Bab-ı

sünenü'I-vuzu' "da da :

Abdest almakhgm anla ki on'dur sünneti
it ri'ayet olmak istersen Resul'ün ümmeti
Mazmaza misvak u istinşak u dahi gasl-i yed
İtmek istlnca arıtmak şartı şart olma.z adecJ:

Önder Göçgün
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Mesh · itnıek başına boynu ile ·kulakların
Besınele tehlil vü itmek sakalın barmakların
Uca dek her uzvunun gasilni tekrar eylemok
Almak istinca içün taş ana benzer ya kesek
denilmektedir.
Eser, "Hatimetü'l-kitab"

faslı

ile :

Hamdiliilah işbu şirin terceme oldu ternam .
M:ustafa Hazretleri'nin riihına olsun selam
Hakk-Te'ala fazlı ile rahmet eyleye A'na ·
. Kim bu nazm iden garibi bir dü'a ile ana.
Ey Hüdavend-i Kerim Sen'sen kerem kıl kamuya
Biz yazuklu kulları liitf eyle yakın~ tarnuya
şeklinde

sona ermektedir.

Şurut-ı Manzum-ı
fından,

Rumi, Muhammed Bin

H. 1271 1 M. 1'854 tarihinde istinsah
T. A R İ F - İ
Kayıt numarası

Cild

ebadı

,Yazı ebadı

Sayfa

ş

İsa

El-Erzurumi tara-

olunmuştur.

AM

.

: 24063
: 19 x 11,5
: 13,5.x 5,5
: 72

sayısı

Hattı

: Nesih

Kahverengi m ukavva cild . içerisinde bulunan mensur bir eserdir. Çok az yıpranmıştır.
Metin

başlıkları kırmızı

ve metin

kısımları

siyah

pıürekkeple

yazılmıştır.

. 1/a varak'ta :
"Ta'rif-i
Efendi"

Şam

u

Vasf-ı

Cami'-i

Em~viyye

an-te'lifat-i Abdülgani

kaydı bulunan esere, 1/b varak'ta ·Besmele ile girilmekte, «Hamdele ve Salvele» 'yi taldben :

"Emma ba'd :

Selçuk Dergisi

Bu menzil, ab u gül'de kesh-F safa iden. sahib-i dil'e ·gün gibi zahirdür ki, mebde~i evvEH Azze ve Celle Hazretleri mücella-yı vücud
ve mazhar-ı .acJbi't-tertibi'ş~şühud'da sıfat-ı mütekabile. ile mücella
tdüb, bu ma'na-yı ra'na-yı dil-nüvaz'da işaret kıldı.".
denilmektedir.
Eser, Bolu'ya bağlı Gerede kasal;ıası hall;rından olaJ1 ve 16. yüzbulunan Kadı Abdülgani Efendi'ye aittir. Adı geçen
bu eserini, Şam'qa «kadı naibi» iken yazmış ve Padişah'a sunmuştur.
yılda yaşamış

ayrı

Tarif-i Şam, asrı:iiın dil özelliklerini aksettinnesi
bir önem taşımaktadır ...

bakiınından

da

Abdülgani Efendi: eserini muhtelif hikayelerle, beyitlerle cazip
bir hale getirmiştir;
Kitap, Rifa:t İUn Hasah Hüseyin Efe:O:di tarafindan H. 12801 M.
1863 tarihinde istinsah olunmuştur.
T A ·R İ H - İ

V AK I D

Kayıt numarası

Cild

eba~:lı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı.

clır.

t

: 24042
: 31 X 20
: 26 X 15
: 398
: Talik ve Divani

Kahverengi mukavva cild içerisinde bulunan mensur bir eserÇok az yıpranmıştır.

Metin başlıkları kırriuzı ve metin kısımları da siyah mürekkepSayfalar; kırmızı renkli .v'e 1/b, 2/a varaklar'da Çift,
iliğerlerinde tek şeritli cedveller içine alınmıştır. Bazı. bölümleri harekelidir~ .
..
. . ~· .. ,
IEJe

yazılmıştır.

Vakıdi

Tarihi'nin, 3. ve 4. cildierini ihtiva eden bir

Her sayfada, 27 (yirmi yedi)
rak .hjç yazılmamış haldedi.r.

satır bulunmaktadır.

nüshasıdır.

·sonra 4 va-

Esere, 1/b varak'ta :
;' 1 Tarih~i. Vakıdi

...:..,.

Cild~i

başlığı altında Besınele

yi takiben :

salis" .·

ile

başlanmakta,

«Hamdele

ve Salve~e,.'

Önder Göçgün

203:

"Emma ba'd :
Ebu Abdullah Muhammed İbn-i Ömer Vakıdi CR.AJ , böylece rivayet idüb dir ki :
Hicret-i Nebeviyye Aleyhi efdalü't-tahiyyatuıt yigirmi sekiz salinde Remle Camiinde hikayet eyledi. Yunus İbn-i Abdi'l-A'la'dan,
Yunus'dur bize haber virdi. Musa İbnA Amir Rifa'a Bin Kays'dan ol
dahi haber virir. Süleyıılan Bin Avn'dan ol dahi ceddi Abdülaziz
İbn-i Salim'den ol dahi Tahir İbn-i Sa'd · et~'İ'a'ib'den rivayet idüb
dir ki :
Hakk-Sübhane ve Te'ala Azze ve Celle bilad-ı Şami Ebu Ubeyde 'ilın-i Cerri\:6.. ve .flaıid İbn-i Velid yediyle feth tdüb, arz-i-Mısri ve
İskendiriyye'yi dahi Amr İbn-i As vasatatiyle· zamime~i memalik·i·
İslam itdükde ol havalide olan ~kura ye- kasabfı.t ve medayin_ ve b~lad
ehalisi umuman muti ve munkad olub bu haber--i meserret-eserden ..
reside-i sern-i Ömer oldukda, feth-i bilad ve tesbir-i ibad üzre muradları olmak ile Ebu Ubeyde'ye riiektub yazub derununda tahrir
eyledik ki : Bismillahirrahinanirrahim, Abdullah Ömer ilm~i Hattab
eı:nirü'l-mü'mininden Şam canibi. ser-askeri Ebu Ubeyde Amir İbn-i
Cerrah'a, Hakk- Sübhanehu ve Te'ala Hazretleri'ne Hamd lül sena .
ve .Resuli ve Peygamberi Muhammed Mustafa (S.A.v:ı Hazretleri'~ ·
ne- salat lvel. selam. Amma senden sonra ma'luın ola ki, kefere-i le'im ve abede-i asnam kıtalinde bezl-i- tab-i tüvan idüb ve bizzat dü- ·
rüşüb tab ü zahmet çeküb. eelil-i cebbarun ve vahidü'l-kahharun rı
z&sma ba'is iş~- müsara'at ve mübaderet eyledün. Yevm-i- Kıyamet',
de ve .. Huzur-ı İzzet'de bulacak arnel-i salibi takdim idüb, mefruzatı
edada bir gün te'enni ve te'hir itmeden Peygamber'ün sünnetini ikaın_e ·ve fi'llahi Hakk cihadiyle mücahede eyledin. Hakk - Sübhami ve .
Te'ala bizden ve senden kabul ve makamımızı civar-ı Resul idüb bize ve sana ·mağfi~et eyleye. İşbu mektubum size. vusul ·ve kıra'At it-. ·
dükde, Iyaz İbn-i Ganem el-Fihriyye sancak virüb ve bir mikdar as~.
ker~ techiz idüb, anunla bile arz-ı Rebi'a ve Diyar-ı Bekr'.e ~önder.
Bari-Te'ala'dan reca ve temenna iderem ki, bilad-i mezkuri anlarun
yediyle girifte-i. pençe-i asakir-i mansur ola. Vesselamü-aleyk ve ala ·
cemi'il müslimin ve ·Rahmetullahi ve berekatühü/'
denilmektedir.
Eser, 194/b varak'ta

şu şekilde

sona ermektedir. :

"Temmeti'l-fütuh bi-hamdillahi'l-meliki'r-rauf . vesselatü . vesselamü ala Nebiyyihi Muhammed ve aHi alihi ve evladibi ·ve ashabihi
ecma'in.

S e 1ç u k

204'

D er g is i

Et-tahrlru hazihi'l-kitab.
Fi sene :. 1246 CM. 1830)"
TKN BİH Ü'L- G'AFİLİN
Kayıt. numarası.

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı

:
:
:
:
:

23926
29 x 19.
2o,x l l
394
Talik

Kahverengi mukavva. cilçl içerisinde bulunan mensur bir e3erdir. Hiç. yıpranmamıştır.
Metin

başlıkları kırmızı

yazılmİştır.

Her sayfada 29

ve metin

kısımları

da· siyah mürekkeple

satır bulunmaktadır.

Esere; 1/b varak'ta Besmele: ve onun altında yer alan;
ellifini; ya:t:ılışını, tercüme: sebebini gösteren :

adını,

mü-

" ... el-fakihü'l-Semerkandi rahimullah hazretlerinün te'lif-f şe
riflerl olan Tenbihü'I~Gafiliiı nam-ı kitab; meva'ız ü nasayih babın
da gayet de müfid' ü riafi olmagın Iisan~ı Arabi'de mahir olmayan
müslümanların intifa-yı ecelli içün Türki ibaret ile terceme olunması·
layık u cedirü b8/is-i hayr-ı kesir olduğuna bina'en ba'zı fuzalanun
tercemesine şüru'' idüb evvelünden babü's~salat'a dek terceme itdükleriiıde itmamına ömr vefa itmeyüb merhum oldukda, sonra kutbü'I-arifin ve gavsü'I~kamilin Hazret-i Aziz, sahib-i temyiz. es~Seyyid
Maıimudü'I-Ermevi eı~Nakşibendi Allahü-Te'aia işbu kemine- · vü
kemter ü bende-i alıkarları olan Ebubelrr Bin Yusufü'r-Rehayi gaferallah'a terceme-i mezburenün itmam ü ikmali içün işaret-j aÜyye
buyurmagın elhamdülillah himmet-i aliyyeleri berekatında tevfik-i
Bari kılub, bende-i mezburlan babü's-salavdtü'I-hamse'den ahir kitaba dek terceme-i itmam itdiler. Müiıtefi' olan müslümaiılardari
mercud'ur ki, işbu hakir-i sahib-i taksiri hayr dü'a ile yad ideler ve
dahi aslıab-ı ulüvv-i hem-var, bab-ı lutf u kerem olan fuzala-yı zemanenün eltaf-ı arnimleründen me'mtildür ki, sehv ü hatasına muttali olurlar ise, damen-i afv ile mestiır buyurub ıslahına sa'y. ü ihtimam ideler vü bu kitabda müretteb olan ebvab toksaiı üç babdır ki,
bu makamda icmale lnJ zikr olundu." ·
·
şeklindeki

ifade ile girilmektedir.

Daha sonra devamla

205
ı

."El-Babü'I-evvel

Fi İlıHis u terki'r-riya"

•••
"EI-Babü's-salis

ı

Fi Azabi'I-kabr"

ı

"EI-Babü'I-hamise
Fi

Sıfatü'n-nar"

.. v.s. diye, «Fihrist>>

kısmına

geçilmektedir.

4/a varak'ta, en altta:
"Vakıf-name-i
başlığı altında

mergiib"
ve Besmele!den sonra mensur bir

duayı

takiben:

Hakk ;ile vakf~ı sahih işbu ·kitab
Bula anunla ta. :ki nefsim valideynim ·.çok sevab
Oldı liitf-ı

beyti

bulunmaktadır.

Kitap, 197/b varak'ta :
" ... Elhamdülillahi 'Fabbi'l-alemin vesselatü vesselamü ala Muhammedin ve ala alihi vesahbihi ecma'in.
Fi 22

şehr-i Şevval

sene Hamsin ü .elf11

denilerak sona ermektedir.
Bu suretle eserin, H. 1050. senesi

Şevval ayının

22'sinde <M 1640)

yazıldığı anlaşılmaktadır ..

TERCEME-İ
Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa
Hattı
Yeşil

dir.

sayısı

HADIS
: 15454
: 22,5 X 16
. : 15 X 8
: 39

: Nesih

renkli mukavva cild içerisinde bulunan

Kısmen yıpranmıştır.

maıızum

bir eser-

S· e 1 çuk'

·206

Metin
le

başlıkları kırmızı

D~

r g i si

ve metin

kısımları

da.

siy~h

mürekkep-

yazılmıştır.

İçinde daha başka eserlerin de yer aldığı cildin 3. kısmında 102/b ile 121/b varaklar arasında - bulunmaktadır.

Her satırda 2 mısra yan yana 1 beyit teşkil etmek üzere; her sayfada 17 beyit vaı::dır. Beyit sayısı, bazen 16'ya, 15.'e,)3'.e ye·h.a.tt!l ıı'e
kadar düşm.:-ktedir.
Tamamı

469 (dört yüz

altmış

dokuz} beyittir.

Esere, 102/b varak'ta :
"Haza Terceme-i Hadis Halveti Muhyi"

başlığı altında v~ Bes~eie Üe girilmekte, «Hamdele ve Salvele,'yi takiben :
·
Kim ki hıfz eyler ise lurk alıbar ·
Fukaha ile haşr ide Gaffar
Böyle

buyurdı

Şevkle

Hazret,.i Server
okuyub idün ezber

Kimisin yazmışım mesabihden
Nur-ı efzundur mesabihden
Yüz Hadis oldu cümlesi anun
Her birisi gıdasıdur canun
Nice şerh eyledi ise şurrah
Terceme oldı feth idüb. fettah
. Yazdılar gerçi nice ehl,.i kemal
Lik her biri oldı bir rehe dal
Her birinde konuldı bir lezzet
Benzemez birbirine ~i-minnet
Güne güne olurs~ ni'metler
Bulunur dürlü dürlü lezzetler
Şöyle cehd itdi Hahreti Muhyi
Bil ki krrk yazmış ola bir muti

Nüktedan olan anlar. ani .hernan
Ne kadar nükte oldı anda nihan

Önde.r· Göçgütı
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Ne belagat ne fesahat oldı ayAn
olundı 8tJ1.da beyan

·:Ne_ m(;}'i;\ni.

.. : Her Had~s'in yazıld-ı şerhi ternam
Ekser beyitle olub itmam
Her kişinün damagı anı tuymaz
Tuyan ~~~a: ki. buyıııa toym.az
Her kimin ki damagı fasid ola
Tuymaz ·anı cihaiı egErrçi tola
Almışarn

Gelüben

Ravza-i Nübüvvet'den
l\1ürüvvetden

gülşen-i

Gülistan Risalet'ün gülidür
Ehl-i irfan kulübu bülbülidür
Andeli'lı oldun ise ol güle ·ger
Çeşni.-i

can ile eyle ana nazar

Yadigar· eylemiŞem ehl-i dile
Okıdukca haki.ri ala dile
Diye kim · rahmet eylesü:n · Bari
Gösterib C~nnet_ içre di.darı
Hem~civar
Muğtenim

·eyleye Resuı·ile
eyleye_ vusül ile

Çt\r~ı yar le1- eyleye hem-dem
AI-i ashab ile giçüre dem

Cümle mü'minler

ile

anı riıuhi.b

İde bağ-ı Cinan içinde nasi.b

Diyelüni cümle bu söze amin
Lütf ile icabet ide ohuyan
denilmektedir.
Eserin, 16. yüzyılın sonlarında ve ı 7. yüzyılın bac;larında yaşa·
mış olan (ölümü : H. ıoı4/ M. 1605) Halveti tarikatının Gülşeni kolu şeyhlerinden, Edirne'li Muhammed Muhyiddin Gülşeni Efendi'ye ait olduğunu sanıyoruz (1).
(1)

Fazla bilgi için bkn :
Bursalı Mehmed Tahir,

"Osmanlı

Müellifleri" cild: I

208

Eserde, bir hayli müstensih hatası ve vezin zorlaması görülmektedir. (Bunları, «metin tRmiri» yoluyle kısmen göndermeye çalıştık.>
Terceme-i Hadis, 121/b varak'ta,
şekilde sona errnektedir :

"Dü'a-yı

Münacat"

İlahi' Fahr-i ·Alem hürmetiyçün
Hem İbrahim Halil'ün milletiyçün

Dü'aya açilan eller hakkıyçün
Seni tekrar iden diller hakkıyçün
Ayın

bedri günin sadru hakkıyçün
İlahi Adem ü Havva hakkıyçün
Musibet oduna

yanmışlar

içün

İçüb aşkun şerabm kanmışlar

içün

Okundı

hatm-i Kur'an Barek-Allah
Nefesler da'ima affa kümüllah

Atamıza anamıza

Hüdaya
Günahun afv idüb Rabbim Te'ala

Dahi Sen hocamıza rahmet eyle
o dünyada malı:amın Cennet eyle
Şefi'

ola A'na · Mahşer~de Ahmed
Revser'den Muhammed

İçüre Ha:vz-ı

Civar eyle habibürt Mustafa'ya
Kabul eyle keremden bu dü'aya
İy

Kerim lül Kadir lül Perverdigar
Lutfun irişdür bize leyl lül nehar
İlahi hayr hem dahi ·hocamıza
Cennet içre arz idüb göster bize

Ya İlahi Padişahımıza dahi
Saltanat tahtında eyle her-karar
Asker-i İslam'a da'im ııusret it
İylesünler a'dalarm irtkisar
Bu dü'alar irmek içün Hazret'e
Okıyalum can lül dilden Fatiha

faslı

ile

şu

Önder Göçgün
TERCEME-İ

KİMYA-YI

Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

2ö9

sayısı

Hattı

:
:
:
:
:

SAADET

23929
28,5 X 17,5
21 X 12
410
Talik

Kahverengi mukavva cild içerisinde bulunan mensur bir eserdir. Çok az yıpranmıştır.
Metin

başlıkları kırmızı

ve metin

kısımları

siyah mürekkeple ya-

zılmıştır.

Her sayfada 19 satır bulunmaktadır. Kitap, imam Muhammed
Gazali'nin "Kiınya-yı Sa'adet" isimli eserinin Arabça'dan Türkçe'ye
yapılmış bir tercümesidir.
Esere, 1/b varak'ta :
"Terceme-i

Kimya-yı

Sa'adet"

ismi ve onun altında yer alan
dele ve Salvele» 'den sonra
"Emına

ba'd

Besınele

ile

başlanmakta,

«Ham-

ı

Eser-i ulvi'den ve ittisaiat-ı evza'-ı faleki'den mukadderü'l-umfı.r
ve'l-ef'al ve maklebü'l-kulfı.b ve'l-ahval takdiriyle bir eseri vaz'-ı
vaki' oldu ki, bu za'if ü nahife mu'cib-i hıdmet melik-i mülfı.kü'l-üme
rai'l-izam melce-i has ü am naşirü'I-adl ü ihsan basitü'l-emn ve'leman ... "
diye, eser kendisine ithaf olunan Sultan Kasım Bin İsfendiyar
Han'ın sıfatları sayılmaktadır.

56/a varak'ta yer alan "Abdest

faslı" 'nı

örnek olarak verelim:

"Bilgit ki, vuzfı.'da altı nesne kerahiyyetdür. Biri söz söylemeh
ve elin yüze katı urmak ve elin yaş iken silkmek ve ol su ki afitabede dükene ışınmış ola. Anunla taharet itmek ve suyu çok dökmek
ve a'za-yı mefrfı.zayı üçden ziyade yumak amma yüzi toz konmamağ içün kurutmak ve yaş komak eser-i ibadet ziyade zahir olmağ
içün ikisin dahi nakl itmişlerdür ve ikisine dahi ruhsat virilmişdür.
Çünki, niyyet bu ola, ikisi dahi faziletdür ve taş kabdan taharet it
rnek evladur ve tevazu'a yakınrakdur."
Eser, 205/b varak'ta
(F.: 14)

şöyle

sona ermektedir :

'

216

-

Selçuk

,.

,

-ı

Dergisı

" .. bunca biri haram dinar ala ve bir ayrıgadahi vire. Ta cemi'anun zernanında ola ve Kıyamet.de cemi'isin andan taleb ideler
ve anun menfaati bir ayruga dahi irişe; _bu gafletün İslamsızlıgınun
niltayeti olur vesselam.
ısı

Hatime

ı

Velhamdülillahi Rabbi'I-alemin ve Sallallahu ala Seyyidine
hammed ve alihi ecma'in.

~u

Rükn-i sani mu'amelatdan ternam oldı. Bundan sonra rük~-i sa~
lls ge!iser. Erkan-ı mu'amelat tarik-i din'den cümle-i kitab-ı Kimyayı Sa'adet'den akabat-ı tarik-i din beyanında ki, ana mühlikat dirler. İnşaallahü- Te' ala ve Hakk-Te'ala şugl-ı dü ciltanı tevfıki
müheyya k'ılıvirsün ve ol kimseye ki ihlas ile dü'a-yı hayr kıla_. Katib hakkında ve sahib-i kitab hakkında ve mütercim hakkında cemi' mü'minler bununla amel kılmak tevfikin rüzi lulsun. ·

ile

Bi Muhammed! ve Alih'l-ahyar
Temmet:
Fi- sene : 969"
Böylece eserin, H. 969 1 M. 1561 tarihinde istinsah. edildiği

aıııı:ı.~

şılmaktadır.

Bu eserin bir yazma nüshası da, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi'nde 234 nurnarada kayıtlı bulunmaktadır.
Adı geçen bu nüsha; nefis tezhibli, miklebli, şemseli',. koyu kahverengi _cildli, 28 X 18 ebadında ve 665 (altı yüz altmış beş) varak
o:!.up, hattı Nesih'dir. Baş tarafında- ayrıca ;,Fihrist,'i vardır, Sayfaları tek şeritli ve kırmızı renkli cedveller içine alınmıştır. Her sayfada 19 satır bulunmaktadır.

Agah Sırrı Levent'den satın alınmıştır.

TERCEME-İ

TUHFETÜ'S- SALAVAT

Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa
Hattı

sayısı

: 24066

: 16,5 X 10
: 11,5 X 5,5
: 242

: Sülüs
'

Tezhibli, kahverengi deri cild içerisinde
eserdir. Kısmen yıpranmıştır.

-'

bulunan mensur bir

.ö n cl er G ö ç g ü ıı
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ve metin kısımları. siyah mürekkeple
Her sayfada 18 satır bulunmaktadır. Sayfalar tek şeritli
ve siyah renkli cedveller içine alınmıştır.
Metin

başlıkları kırmızı

yazılmıştır.

1/a varak'ta :
"Terceme-i Tuhfetü's-Salavat"
ismi yazılı olan esere, 1/b varak'ta
«,Hamdele ve Salvele» 'yi takiben

Besınele

i'le ·, başlanmakta,

"Emma ba.'d a
Bu risale kU:dretü'l-nıüzekkirin üsvetü'l-va'izin Mevlana ve MevIa'n-nasıhin Hüseyn Bin Ali el-Kaşifi el-Hakln Hazretleri'nün Tuhfetü's-Salavat'ından ( .. J terceme olun u b, bir mukaddime ve on iki
fasl ve bir hatime üzre tertib ohinmuşdur."
denilmektedir.
103/a ve 103/b
lim:

vaı:ak'ta

bulunan

«Kırksekizinci fasl»ı

nakl ede-

"... Ömer Bin Abdullah es-Semerkandi Rahimullah Kitab-ı Ravki :

zü'l-Ciı,lis'de .buyurmışdur
'

-

'

Belh'de bir bazer-gan vardı. Vefat itdi. İki oglı kaldı .. Cem'i te:rekini iki kardaş üleşdiler. Hazret-i Resiii (S.A.V.l 'ün mübarek şa'
·:ratındaii üç kıl kalmışdi. Birer aldılar. Bir kılı kaldı. Büyük kardaş
'dicÜ.ki :1\:J?.ı yolalum. Küçük kardaŞ didi ki: Ol mübarek k~ll kesmek,
edebden ·:paricdür. Büyük kardaş didi ki: Çün kesmege razı degülsert; ·~ahi· 11].1Ikabelesinde bir mikdar nesne vit. Küçük b:ardaş ayıt
dı : Gel imdi mübarek kıllarun üçün dahi bana virı cümle mal ü müx~vvet senün olsun. Büyük kardaş razı olub cümle mali :ne varsa
.tasarruf idüb, mübarek kılları küçük kardaşa virdi. Sahib-i sa'adet
oC kİlları p&kize-i Hakk'a koynunda götürüb gah Ü bi-gah çıkaruh
lmkub. 'vü ·yÜzine, gözlerine ·sü:rlilı, da'im ~alavAt virircii. Cok zernan
geçmedi ki, büyük kardaşun mali telef ohnagla nakbet teveccüh itdi ve enva' belalara mübtala oldı ve küçügin hali halef olmagla eyü
olub, devlet lel yüz tutdı."
·
Eser,. 120/b varak'ta :
"Tarih-i Terceme-i Tubfetü's-Salavat"
başlığı altında şu şekilde

sona

arınektedir

··

"Temam · oldı risale .haindülillah·
İrüşdi didi ki Hakk'dan inayet

Selçuk Dergisi
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Ümidim Rabb-i izzet'den budur kim .
ide ol Hatm-i risalet

Şefa'at

Anunçün burtm itmamına tarih ·
Denildi ya- Nebiyyallah şefa'at
Bihamdillahi-Te' ala Cemazie'l-evvel
sene

ı

1056"

Böylece eserin, H. ıo56 1 M. ı646 tarihinde yazıldığı anlaşılmak
Kitap, ı 7. yüzyıl Anadolu Türkçesi'nin dil hı.isusiyetıerini aksettirmesi bakımından da, ayrıca önem taşımaktadır.
tadır.

TERTIB-İ

ULÜM
: 23982
: 22,5x ı6
: ı6 X 9
: ıo
: Sülüs

Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı

Kahverengi deri cild içerisinde
Hiç yıpranmamıştır.

bulunan

manzum ·bir eserdir.

başlıkları kırmızı,

metin kısımları da siyah mürekkeple
Her satırda 2 mısra yan yana ı beyit teşkil ederler ve
ve bu suretle her sayfada ı9 beyit bulunmaktadır. Beyit sayısı, baş
lık bulunan sayfalarda ıa'e, ı 7'ye ve hatta ıs'e kadar düşmektedir.
Sayfalar tek şeritli ve kırmızı renkli cedveller içine alınmıştır.
Metin

yazılmıştır.

Tertib-i UlCı.m; içinde Subha-i Sıbyan, Kitab-ı Şükr-name, Risale-i Yüsuf, Şurut-ı Manzum-ı Rumi, Rü,ale-i Safi adını taşıyan manzum eserlerin yer aldığı kitabın 4. kısmında bulunmaktadır.
Esere,

ı/b

varak'ta :

"Tertib-i Ulüm
ismi ve onun

Hakkı-yı

Erzurümi Kaddese

altında Besınele

ile

şöyle

Sırrahu"

girilmektedir :

Allah adınun avrtiyie eshel
Bu kitabı bed itdüm evvel
Elhamdülillah halk itdi insan
Nefh itdi ruhun bahş itdi iman
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Hem virdi ilmi· hem hilmi ani
Hem akl ü fehm ü nutk u beyanı
Olsun salat ol Peygamber'e hem
Aline her an sahabine her dem
Tertib-i Ulüm, umumiyetle Tertibü'l Ulüm şeklinde bilinmektedir. Ancak, bu yazma nü~hasında onu Farisi terkibi halinde gördük.
Eser, Erzurum'lu İbrahim Hakkı'ya aittir.
İçinde; İlın-i

delalet, İcınal-i alet, Kur'an ve Hat, Ta'rif, Nahiv,
Nazm, Adab, Me'ani, Beyan gibi ilimlerden bahs olunmaktadır.
Vezni:
Müstef'ilatün 1 Müstef'ilatün'dür.
12 bab'dan
yittir.

müteşekkildir.

Eserin

tamamı

126 (yüz yirmi

1/b varak'ta :
Evvelki bab'i ilm-i delalet:
Allah bize iş a;rz eylemişdür
İlın ü amel hein farz eylemişdür
Olmak dilersen kamil efendi
Candan kabiii It bu nush u pendi
itme teehhül kam almadıkça
ulüma bir dalmadıkça

Balır-ı

Hücre güzeldir medrese hoşdur
Ol pür-ilm'dür taşrası boşdur
Bulmak dilersen emn ü selamet .
Gir hücreye kıl .sabr ü kanaat.
Oku yaz anda. kesb ü kemal it
Hem ilm ögren hem gavrine yit
Fevt itme dersi ömr itme zayi
Tut dersi vü devri her 'işe mimi
İlın ile olsun fikr ü hayalin

Ta düzgün ide Hakk cümle halin
Her h~fta
Cum'a vü

beş

gün tahsil idersin
Salı ta'til idersin

altı)

be-
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Her ne okursan ger çoğ ger az
Her bir' kitabı ·sen ders-be-ders yaz
Bunlarla

eğlen

yarana gitme
hiç sohbet itme

Karışma hallı::a

· '2/a ve .2/b varak'ta :·
İkinci bab'ı icmal-i alet

Bil .iJm-i alet ilm-i Arab'dur
Orı. ikidür ol cümle adabdur
İlnı-i lugat'dur bil istibakı
Sani vü salis sarf u iştikakı

İlın-i nahv'dür rabi' bil anı

·. Oldu

beşinci

ilm-i ma'ani

Altıncı

çünld ilm-i beyan'dur
Vaz' u bedi'i de andan nişandpr
Sabi' ü sarnin eş'ara vafi
İlnı-i anız u ilm-i kavafi
Bil ilm-i tasi' inşa-ı nesri
Bil ilm-i aşir inşa-ı şi'ri
.

-

.

.

Hadi aşer'dür bii ilm-i imla
Sani aşer'dür adab-ı ulya
Amma bu yirler kim Er~\lrum',dur
Tertib-i ilm'i başka rüsumdur
denilmektedir.
Kitap, 4/b ve 5/a varaklar'da yer alan "On ikinci bab" ile
kilde sona ermektedir :
On ikinci bab usuldür :
İlın-i usül-i fıkh içre tavzih
Oku vü fehm it tasrih ü telvih

Ulus-i hadis'den nuhbe görürsün
İlın-i hadis'e doğru yürürsün
Bunlarla okut metn-i meşarık
İbn-i Mellk'den seyr it mebarık

şu şe'
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Amil olursun kamil olursun
Hikmetleri hep sende bulursun
Çık

hücreden gel eyle tene~zül
Hem it teehhül kesb it tevekkül
Sen cümle halka rıfk it halim ol
Hüsn-i müdarat ile selim ol·
Dünyayı

sevme alma riyaset :
Hüklrama gitme çekme siyaset
Her halde Hakk'a sen i'timad it
Her işde A'nı canunla yad it
Her emri tefviz it eyle rahat
Teslim ü razı ol bul sa'adet
İlın ü amel'dür-maksiid cihandan
Hem ma'rifet'dür matliib candan

Ta'Iim-i Din'dür çün lübb-i Uı.'at
Din ilmin okut sa'at-bc-sa'at
Tahsil-i ilmin budur tariki
Ehven ü akreb yoldur hakiki
Taliblere bu manzume işdir
Tarihi bin yüz altmışla beş'dir
.Hakkı

bu pedin

hakkdır

muhakkak

İlm ü am el hem tevfik ide Hakk

· Bu suretle eserin, H. 11601 M. 1747'de ve Erzurum'lu

İbrahim

Hakkı tarafından yazıldığına işaret olunmaktadır.

TEZKİRETÜ'L- EVLİY
Kayıt numarası

Cild

ebadı

Yazı ebadı

Sayfa - sayısı
Hattı

A

: 23927
: 30 X 20
: 19,5 X 12
: 384

-: Nesih

Kahverengi mukavva cild içerisinde bulunan mensur bir eserdir. Çok az yıpranmıştır.
Metin

başlıkları kırmızı,

metin

kısımları

siyah mürekkeple· ya.

zılmıŞtir~ ':Her- 'saYfada ı 7--satır bulunmaktadır. . .

Selçuk Dergisi
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1/a varak'ta :
"Menakıb"

ismi ve onun
"200

altında

:

guruş"

kaydı bulunmaktadır.

Esere, 1/b varak'ta :
"Haza Kitabu Tezkiretü'l-Evliya CR.AJ ecma'in"
başlığı

ve onun

altında

yer alan

Besınele

ile :

"Elhamdülillahı

Rabbi'Hilemin. Vesselatü vesselamü pJa seyyi··
dina Muhammedi'n-Nebiyyin ve ala alihi vesahbilıi e.cma'in.
Kur'an'dan ve Hadis'den sonra hiç, evliya ve nıeşayih sözinden
yigrek ve yüksek söz yol{dur. Anunçün ki bunlarun sözi vü işi hal
dilleridür. Hıfz u kal yimişi degildür. Bunlarun sözi. kaynamadandur, temaştıdan vü oynamakdan degildür. Ya'ni, sözü vü edebi bunIcra Tanrı virmişdür; ata vü üstad ögretmiş degildür. Pes veliler vü
meşayihler vü ulemaJar peygaıiıberlerün miras-ı hodlarıdur. Velilerün birincisi Adem Peygamber bedelidür vü birincisi İbrahim Peygamber bedelidür vü birincisi Musa Peygamber bedelidür vü birincisi İsa Peygamber bedelidür vü birincisi Muhammed Mustafa bedelidür CS.AJ. Ca'fer-i Sadık ol velilerün ol Mustafa. milletin ün sultam vü ol Peygamberlik hüccetinün bürhanı, ol gerçek amel kılıcı, ol
hakikatleri bilici, ol velilerün gönlinün diregi, ol Peygamberlik cigerinün yüregi, ol arif ü aşık Ebu Muhammedi Ca'fer-i Sadık CR.AJ
cümle meşayihün söykencegi oldı. Zevk ehlinün piş.,vayı idi,.aşk.eh.:.
linün ögredürdi, hem alemlerün mukaddimiydi, hem zahidlerün mül{erremiydi, hem hakikatiere nazif idi, hem Tefsir ü Kur'an bilmekde bi-nazir idi. Pes her kim Muhammed Mustafa'ya inana vü A'nun
oglanlarma ve sahabel~rine inanmaya, ol kişi Muhammed'e dahi
inanmış olmaz. Zira, .Muhammed'ün kamu yarenierine vü A'na ulaşanlarun dükelisi ululardur vü Tanrı yolın göstericilerdür. Ebu Hanife'ye sordılar kim, Muhammed Mustafa'ya ulaşanlarun kangısı
yigrek ü fazıldur? Eyitdi : .Pirler'de, Ebu Bekir ü Ömer: yigitler'de, Osman ü Ali vü avratlar'da, Ayİşe vü kizlar'da Fatıma CR.A.J
ecma'in."
diye

başlanmaktadır.

Daha sonra muhteva ile ilgili çeşitli balıisiere geçiİme~teçlir.

Önder Göçgün
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· · Kitap, 192/a varak'ta :
·'-' ... hadimine itdi her kim ile bakar ise, böyle aşağa bakar didi."
şeklinde tamamlanmamış

olarak nihayete ermektedir.

Bu itibarla müstensihi, istinsah tarihi ve müellifi hakkında bir
bilgiye sahip olanıadık.
Bir başka Tezkiretü'l-Evliya'nın mensur yazma nüshası da. Atatürk Üniversitesi kütüphanesi'nde 4 nurnarada kayıtlıdır. Adı geçen
bu nüsha, Ebu'l~Leys Semerkandi'ye ait olup, H. 985/ M. 1577'de istinsah edilmiş olan bir nüshadan H. 1098/ M. 1686'da tekrar istinsah olunmuştur. 19 X 14 ebadında ve miklebli, :şeniseli, ·mavi renkli
deri cild içerisindedir. Metin başlıkları kırmızı ve metin kısımları siyah mürekkeple yazılmıştır. Tamamı 118 varak olup, harekeli nesih'le kaleme alınmıştır. Her sayfada 15 satır bulunmaktadır.
Eger, Agah Sırrı· Levent'den satın. alınmıştır;
Diger bir mensur yazma Tezkiretü'l-Evliya nüshası da gene Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi'nde, 199 nurnarada kayıtlı bulunmaktadır. Adı geçen bu nüsha 27 X 18,5 ebadındaki kahverengi deri cild
içerisinde olup, metin başlıkları kırmızı, metin kısımları da siyah
mürekkeple yazılmıştır. Yazısı nesih'tir. Her sayfada 13 satır bulunmaktadır. 1/b ve 2/a varaklar'da ayrıca "Fih:rist" yer almaktadır.
Tamamı 376 varak'tır. H. 964/ M. 1556 yılında istinsah olunmuştur.

.

Eser, Agah

Sırrı

.

Levent den

.

satın alınmıştır.

TU H FET Ü'L- MÜ LÜK
: 23885
: 21 X 15,5
Yazı ebadı
: 16 X 10,5
Sayfa sayısı
: 256
Hattı
: Sülüs
Kahverengi deri cildiçerisinde bulunan mensur bir eserdir. Kıs
men .yipranin-ıştır. Bazı sayfaları kopmuş ve daha sonra yapışt~rıl
Kayıt numarası

Cild

ebadı

mıştır.

Cildin 2. kısmında 128/b varak'tan, 152/b varak'a kadar "Pend-i
Attar" isimli manzum eser yer almaktadır (1).
(1)

geçen bu eser Farsça olup, Feridüddin-1 Attar'ın
sidir. Bazı kelimelerin alt ve yan tımıJlar_ına. Türkçe

Adı

ın.eşhur Pend-n~me'

anlamlatı yazJlmi§tır.

S~Jlçuk
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başlıkları kırmızı,

metin kısımları siyah mürekkeple yakelimelerin alt tarafları kırmızı çizgi ile çizilmiştir. Her say~ada 21 satır vardır.
. ..
Metin

zılmış tu:-. Ayrıca, bazı
'.

'

-

· 1/a varak'ta :
Cahilin iz'anı olsa ol kabiU eyler·Hall:k'i
· _J{end\IDü adam s~J,nubdur_ ol yabaııu:ı:ı ah:makı· ·

'·

Alime hizmet eyle ki bulasın ma'rifet
Cahile yar olma'kim nadil,n oluı·sun il,kıbet
?1~

varf!,k:ta ise :

Bu: kitabun ismi Monla Şahidi
Ma'rifet .tahtıııda güya ~ah Jdi

~- ı·

Koyuuna koy .hırz-ı can it goııce-veş
sadrinda · hoşdur Şahidi

Aşıkin

··· . Lütfunu inlüir iderse müdde'i
Şahidi'~e şahid olur Şahidi

r .

Çün suna· cam:..ı ferid~yı delır-i 'd.ün
Şah-ı emir ile birdür Şahidi
İy LatifLkim ki bıfz itse bum ·

Sen ana mülk-i kenıalin Şiı.hidi
«Gazel,'ine yer

verilmiştir.

Esere, 3/b varak'ta bulup.an

:Şesmele
'

ile ve :

"Sipas-i bi-kıyas ü şükr-i bi-milryas ol Hüda-yı Halık-ı cinn ü
nas'a olsun ki, bihar-ı ulüma elfıiz-ı lnelihayı dürer-i me'ani,.yi şerifeye zarf u sadef kıldı..~,;
. .
'
. . . ,.
'
,,

şeklinde

girilmektedir:
rl·.;o:.r:

4/a varak'ta da :

">:.· __.. [;.

-~

'""i•
•• ,

~

emr-i zahit'de mazhar olu b ve ism-i müseıiımaya mutabık
olmak ümidiyle mecmii.' u mü'ellif Tuhfetü'l-MÜlük ile semiyy oldu. ·
Sarraf-ı güher-i saf'a hüner olan ehl-i insaf'dan me'müldür ki; bu·
e-t;.~a::k~ı· perişA~a-·ayn~i ·rızA ile 'naz~r~ı bi-nazirelerin · dırig itnteyeler ... "
·
.

ll...

_ .. ifadel.epne yer: verilm~ktedir..

·.::-Eser; uota:varak'ta yer. ahin ..
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"Kaldı

senden

Şahidi

nev-yadigar; yadigar kelimesi."

ifadesi ve :
"H. 921" CM. 1515)

tarihi ile sona

arınektedir.

TUHFETÜ'Ş- ŞAHiDI

Cild ebadı

: 13946
: 22,5 x 15,5

Yazı ebadı

: J7

Kayıt numarası

Sayfa

sayısı

: Nesih

Hattı

K~hverengi

dir. Çok az
Metin
yazılmıştır.

X

9,5

: 106
Kırması

..
mukavva cild içerisinde bulunan mensur bir:: eser-:.

yıpranmıştır.

başlıkları kırmızı

Her sayfada 19

·ve metin

kısımları

siyah mürekkeple

satır bulunmaktadır.

Tuhfetü'ş-Şahidi,

cildin 2.

kısmında,

içinde Saadet-name adlı eserin de yer aldığı
(57/b - ııo/b varaklar arasında) bulunmaktadır.

Es ere, 57/b varak'ta
S~.lvele••'yi takiben _metin
68/ a varak'tan bir

Besınele
kısmına

kısmı

ile başlanmakta,: «Hamdele ve
geçilmektedir.

nakl edelim

Mef'ul fa'ilat meffı'il fa'ilat
iım ögrenen kişi bulur yÜce makam
Şeha sa'adet atı tutdı cilianı' ser-te~ser
a.ntab-ı tal'atın afaka sttldı nür u fer

Ta

Müstef'ilün :IJ1Üstef'ilün. mij_stef'ilün müstef'ilün
Bahr-i recez'dür salim ü ecza müsemmeİl pür-güher
. SaYfanın yan tarafında dı;ı :
"Şikem lı;:arın, batn ma'nasına; nafe göbek, iniyan kemer,"'klı-·
şali:

büyük

tağ'dur:

·

·

·

··

Sine _göğüs, sadr ma'nasına;. gögüs,. -sine ... ma'ntisma ...İy

dest-gir, iy el tutucu."

kaydı bulunmaktadır.

-n ergi s i

S e ı çuk
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Eser, 110/a-h varak'ta

şöyle

sona

arınektedir

:

Hisab üzre it bu mısra'dan şümar
Kaldı senden Şahidi nev-yadigar ..

,- ·

Fa'ilatün fa'ilatün fa'ilat ...
Bu kitabı ögren iç ab-ı hayat
Şahidi'ye

her kim eylerse dü'a
Mustafa·.

İde Malışer'de şefa;'at

Okud

anı.

okuyana .yaz. anı .
ya Gani · -

Rahnıetiıile yarlıgagıl

sene·-': :1231 \(M. 1815)
Tuhfetü'ş-ŞAI:ıidi'niı;ı- muhtevasında ve fakat kısmen mensur olan
bir başka nüsha da, Diyarbakır Kütüphanesi'nde "Şahidi Manzumesi" adı altında ve 1548/B nurnarada kayı:tlıdır. Nitekim, adı geçen
bu nüsha da Tuhfetü'ş-Şahidi gibi:

· Fa'ilatün fa'ilatün fa'ilat
Bu kitabı ögren iç ab~ı hayat
· , Şahidi'ye her ·kim .eylerse· dü'a · ·
İde Malışer'de şefa'at Mustafa
şeklinde

nihayete ermektedir.

Şahidi İbrahim nede'ye ait başİra l:>i~ ma:rizum Tuhfe~i Şahidi
da, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi'nde 89 nurnarada ·kayıtlı bulunmaktadır. Adı geçen bu niisha. kahve~engi, tezhibli deri
cild içerisinde olup, hattı talik'tir. 19 x-ıı ebadında ve 20 varak'tır.
Eser, içinde bulunduğu cildiri 27'7/b ile 296/a varakları aras!ndadır.
277/b ile 278/a varaklar tekşeritli, san yaldız çarçeveli ve djğer varaklar, çift şeritli kırmizı ferikli cedv:eller içindedir. Her sayfada ortalama 8 beyit bulunmaktadır.
nüshası

Eser, Agah Sırrı Levent'den ·satın: alınmİştır.

.

_ .

Ayrı- bir mensur Tuhfe-i Şahidi nüshası da, gene Atatürk üniversitesi Kütüphanesi'nde 518 numanid~ :k~yıtii buluİimaktadır_~:Bu
nüsha; siyah, yıpranmış ve 20,5 X 14- eJ::>adındaki deri cildiçerisinde
olup, yazısı Nesih'dir. Sayfaları kırmızı renkli, çift :şeritli cedveller .
içine alınmıştır. Her sayfada 29 satır bulunmaktadır. Metin başlık- ·
ları kırmızİ; . metin insııri:ları da- siyah .mürekkeple yazıimıştır.

1/a varak'ta :
"Haza Kitabu

Şerhü'ş-Şahidi"
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f
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··~..--

-~,..

·

kaydı bulunmaktadır.

Eser, H. 1128 1 M. ı 715 tarihinde istinsah
gibi :

olunmuştur. Di~~r

nüs-

halarında olduğu

Fa'ilatün fa'ilatün fa'ilat
Bu kitabı ögren iç ab-ı hayat
Şahidi'ye

her kim eylerse dü'a
Mustafa

İde Malışer'de şefa'at
mısralarıyle

sona ermektedir.

Bu da, Agah Sırrı Levent'den satın alınmıştır,
Z Ü B D ET Ü 'N - NA SAY i H - N AM E
Kayıt numarası

: 23962

ebadı

: 19 X 12
: 15X 7

Cild

Yazı ebadı

Sayfa

sayısı

Hattı

: 230
Sülüs

Siyah deri cild içerisinde bulunan mensur bir eserdir. Çok az
yıpranmıştır.

Metin
le

başlıkları kırmızı

ve metin

kısımları

da siyah mürekkep-

yazılmıştır.

Her sayfada 15

satır bulunmaktadır.

1/a varak'ta :
''Zübdetü'n-Nasayih-name"
ismi al tın da :
"Uşbu risale-i şerif ve makalat-ı latife'de münderic olan ma'adiıı
ü kava'id ü letayif kangı kitab-ı müstetabdan ahz u cem oldugınun
beyanıdur :

Tefsir-i

Kadı

Tefsir-i

Şeyh-zade

Beyzavi

Ravzatü'l-İslam
Ravzatü'ş-Şüheda

Sahilı-i

Buhari
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Selçuk Dergisi

Silsiletü'z-Zeheb
·Salikü'l-Ebrar:
Sahilı-i

Müslim

Camiü'I-Hikayat
Faza'ilü'l-İslam

Mesnevi-i

Şerif

"
denilmektedir.

·

Esere, 1/b varak'ta Besınele ile başlanmakta, «Hamdele ve Salvele» 'yi takiben metin ksmına geçilm ektedir.
Muhtelif «nazm, ve «hikaye»

parçaları

He de muhteva zengin-

leştirilmiş tir.

24/a-b varak'tan bir

kısmı

nakl edelim :

N az m
Konuldı

halka kanun-ı şer'i ta
Seliitin afaki mer'i tuta

· · _Eger duta burahı Şah-ı cihan
Olur haşr-i devlet-ebed zir-i an
N

e s 'r

"Cem'i ulema-yı din ittifak eylemişler ki, maksud-ı a:sı irsal-i
Resul'de Aleyhimü's-selam inzal-i keyn'deıı oldur ki, ·cümle-i halayık hukuk-ı İlahi'de hukuk-ı İbad'de adi ile ka'im ü da'im olalar. Nite kim, Hakk-Sübhane Tebarek ve Te'ala Kelam-ı: Şerihnde buyurur-:
Lekad erselna rüsülena bi'l-beyyinat ve enzelna ma'ah:umu'l~ki~
tabe ve'l-mizane liyekume'n-nasü bi'l-kıstı.
Ya'ni, tahkik-i rüsuleri irsal itdügi Ayat-ı beyyinat He ve anlara
kitab gönderdügi halk adi ile ka'im olalar. L ,) .. PadişAhaİi adÜ vü
Şehin-şahan akil ki, dünyada tarik-i şer'-i şerif elden ·koynıayub·bey
ne'l-halayık adalet ü istikameti adet eyleyeler. ,Kıyamet, güni HakkTe'ala'nun huzurunda nurdan menahir üzerinde· sağ dinibinde duralar."

Önder Göçgün
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incelediğimiz bu eser, «Tezkireci" lakabı ile de tanınan tarihçi
Cafer !yani Bey'e aittir. "Gazavat-ı Tiryaki Hasan Paşa" adındaki,
H. 10001 M. 1591 tarihinde yazdığı eserinin; askerlik tarihi yönünden dikkate değer olduğu, Bursalı Mehmed Tahir Efendi tarafından
zikredilmektedir (1).

Zübdetü'n-Nasayih-name'nin, Manisa'da Muradiye Kütüphanesi'nde 4 Cdört) bab üzere tertip edilerek ve H. 1003 1 M. 1594 tarihinde yazılmış bulunduğunu, gene Bursalı Mehmed Te,hir Efendi haber
vermektedir (2) .
Elimizdeki nüsha ise, Yahya Bin Zekeriyya Efendi
H. 10231 M. 1614 tarihinde istinsah olunmuştur.
Eser, 112/b ve 113/a-b varaklar'da

şu şekilde

sona ermektedir:

Tarih-i diger
Kemal-i nazm u nesrim kıldım
Yazub anda nice ef'al ü a'mal

inşad

Temamat nush u pend ile müretteb
Kimi anun mufassal kimi icmal
Olub cevher-füriiş ehl-i irfan
Ma'arif sevkme dil oldı dellal
Bi-hamdillah ternam oldı kitabım
Anun tarihi içün idicek fal
Fali kalbe layılı oldı ol dem
Didim tarihin anun hatm-i amal
Nev'-i diger
N azın u 1nesri zade-i tab'ım görüb erbab-ı dil
Didiler tahsin idüb vasfında çok dürlü kelam
Nakl-i Tefsir ü Ehadis vü kerametdür kamu
Cevher-i elfazıma hükmi virirse intizam
Nush u pend ile toludur bu kitab-ı müstetab
Ölürem ola bugün makbul ü cümle has [üJ am
sene
1023 CM. 1614) .
Ketbü'l-hakir Yahya Bin Zekeriyya
(1)
(2)

Osmanlı Müelifleri, cild: 3 "Ca'fer lya.ni Bey" maddesi.
a.g.e., ayn. fasıl.

tarafından

1

