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Fenadan Bekaya İp Atmak : 
Fatih Sultan Mehıned'in Özel 
Kütüphanesindeki Tasavvuf Eserleri 

Mehmet Arıkan 

Arş. Gör., istanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bilim Tarihi Bölümü. 

I. ilim ve İştiyak 

Mekteb-i devlette aliDJŞ Ruh-ı Kudsidensebak 

Ma'rifet dersinde söz korkutb-ı aktab üstüne 

Ahmed Paşa (Fatih' e yazdığı medhiyeden) 

Bursalı Hocazade Muslihuddin Efendi (ö. 893l1488), zengin bir tüccar olan ba

basının yolundan gitmeyip ilim yolunu seçtiği için babası tarafından dışlandı. 

Buna Emir Sultan'ın halifelerinden Veli Şemseddin bile engel olamadı. Fatih 

Sultan Mehmed ile karşılaşana kadar ömrü fakr u zaruret içinde geçse de o 

çalışmaktan yılınadı ve Şerhu'I-meva/.:'ıfı ezberleyecek derecede okudu. Sultan 

Fatih'in ilme rağbetini gören ulema İstanbul'a koşuştururken Hocazade'nin 

yola çıkabilmesi için kendi hizmetçisinden borç alması gerekti. İstanbul'a gi

rerken, sadrazam Mahmud Paşa ile karşılaştı ve sultanın Edirne'ye doğru se

fere çıktığını öğrendi. Mahmud Paşa, Hocazade'yi .seferdeki Sultan'ın yanına 

davet etti. Hocazade, bahtının .döndüğü o gün, Sultan'ın yanına girip selam 

verdiğinde onu, bir tarafında Molla Zeyrek (ö. 90311497-98 [?]), diğer tarafında 

Seydi Ali (ö. 86o/ı456) olduğu halde, ilmi bir meseleyi tartışırlarken buldu ve 

kendi de o tartışmaya dahil oldu.1 

1 Taşköprülüzade, eş-Şekôiku'n -nıı'môniyyeftU/emôi'd-devleti'l·osmôniyye, s . 77. 
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Bu küçük örneğin de gösterdiği gibi Fatih Sultan Mehmed, hem yaşadığı dö

nemde hem de daha sonra sadece ülkeler fetbeden büyük bir fatih olarak 

değil aynı zamanda büyük bir entelektüel olarak da tanınmıştır. Onun ilme 

olan merakını hem klasik kaynaklarda hem de modern çalışmalarda görmek 

mümkündür.2 Nitekim klasik kaynaklardan öğrendiğimize göre, Sultan Fatih, 

ilme duyduğu merakı yanında bizzat ilmi tartışmalara iştirak etti} Eser telifi 

konusunda alimiere konu teklifi, kitap telifi siparişi yaparak pek çok önemli 

eserin yazılmasını sağladı, böylece dönemindeki ilınl tartışmalara da yön ver

di. Bu tespitin daha somut bir şekilde anlaşılması için farklı ilim dallarından 

birkaç örnek vermek yerinde olacaktır. 

İlk örnek olarak ed-Diirretii'l-fallire'nin klasik kaynaklarda geçen yazım öykü

sü verilebilir. Taşköprülüzade'nin (ö. 968/ı56ı) Şekaik'ta aktardığına göre Sul

tan Fatih, hakikat ilimleri üzerine serd-i kelam eden üç taifenin; kelamcılar, 

sfıfiler ve felsefecilerin varltk hakkındaki görüşlerinin muhakeme edilmesini 

istedi, Fenarizade Ali Çelebi'den (ö. 903/1497), Molla Canu'den (ö. 898/1492) 

başkasının altından kalkaınayacağı cevabını alınca Molla Canu'ye hediyelerle 

birlikte bir elçi göndererek bu muhakemeyi yapmasını istedi. Molla Cami de 

ed-Dürretii'ljahire adlı eserini yazıp Sultan Fatih' e yolladı; ancak eser Sultan'ın 

vefatından sonra İstanbul'a ulaşabildi.4 

Felsefe-kelam konularına ilişkin olarak, çokça bilinen bir örnek, Hocazade ile 

Alaeddin Ali et-Tlısi'den (ö. 887/1482), Gazzali'nin (ö. 505/ım) Tehdfiit'ünün mu

hakemesini yapmalannı istemesidir. Bu çokça bilinen misalden başka, Seyyid 

Şerif el-Cürcani'nin (ö. 8ı6/1413) Şerhu'l-mevakıf ve Hikmetü'l-ayn Haşiyesi'ndeki 

"Evren' in merkezi" hakkındaki görüşlerini alimlerden değerlendirmelerini is

temesi gösteıilebilir.s Sultan'ın bu meraklı isteği sonucunda dönemin on beş 

alimi on beş risale kaleme alıp kendisine sundu.6 Bununla merakı dinmeyen 

Fatih, Horasan bölgesinden İstanbul'a göç eden Ebu İ~hak en-Neyrizi'den (ö. 

ı Sultan Fatih'in ilme ve kitapiara olan ilgisini etraflıca ele alan güncel bir çalışma içiıi bkz. 

Erünsal, ''Fatih Sultan Mehmed: Entelektüel Bir Sultanın Portresi, ilgi Duyduğu Konular, Ki

taplar ve Kurduğu Kütüphaneler", s. 63-94. 

3 Taşköprülüzade, Şeköik, s. 74-75. 

4 Taşköprülüzade, Şeköik, s. 159-160. Fatih ile Molla Cami arasındaki ilişki için eser listesinde yer 

alan 20. Maddedeki yazma esere bk. 

S Tartışma konusunun Hocazade Muslihuddin Efendi'nin risalesi üzerinden ayrıntılı inceleme~i 

için bkz. Fazlıoğlu, "Evren'in Bir Merkezi Va r Mıdı r? Hocazade'nin Onte-Geometrik Bir Araş

tırması", s. 271-302. 

6 Yazma eser kütüphanelerinde birkaç nüshası bulunan mecmuanın o dönem sarayda bulunan 

yazması Süleymaniye K tp. Ayasofya 2350'de kayıtlı olan nüshadır. 

60 ~ Osmanlı'da Ilm-i Tasavvuf 



884/1479) de konuyu inceleyen bir kitap yazmasını istedi; o da daha önce so

runu ele alan on beş risaleyi değerlenditip kendi görüşlerini ortaya koyduğu 

Takriru'l-hakk fi'l-merkez adlı eseri vücuda getirdi.7 

Fıkıh alanında ilgi duyduğu meselelere güzel bir örnek ise Molla Büsrev'den 

yazmasını istediği fıkıh usulü risalesidir.8 Molla Büsrev'in risale girişinde 

verdiği bilgiye göre Sultan "edebi/manevi ilimleri bitirip akli ilimierin ince

liklerinde en yüksek mertebelere ulaşınca, Şer'i hükümlerin hakikatlerine 

vakıf olmak ve tafsili delillerin fer'i meseleleri nasıl ifade ettiğini öğrenmek 

iste[miş], bu nedenle içtihadın anlamının açıklanmasını talep et[miş], Kur'an 

ve Sünnet'ten ibare, işaret, delalet ve iktiza yoluyla şer'! hükümlerin istinbat 

şekline dair örneklerin aniatılmasını emret[miştir]."9 Yine temelde fıkıh usu

lü kaynaklı olmakla beraber, başka pek çok ilimle bağlantılı bir mesele olan 

"mukaddimat-ı erba'a" tartışmalannı10 başlatan kişi bizzat Fatih Sultan Meh
med'dir.U 

Sultan Fatih'in farklı ilim daUanna olan merakını ve ilmi üretime bilvesile 

katkısını yukandaki misaller açıkça gösterir. Bu örneklerde dikkati çeken bir 

ortak nokta vardır ki o da Sultan Fatih'in ilgisini eelbeden konulann pratik 

meselelerden çok teorik problemlere ilişkin olmasıdır. İleride bu yazı bağla

mında tas~vvuf eserleri listelendiğinde, teorik konulara ilgisinin bir örneği de 
orada görülecektir. 

IL Kitap ile Yaşamak 

Fatih döneminin meşhur alimlerinden, Musannifek lakabıyla bilinen Şeyh 

Ali b. Mecdüddin el-Bistfuni, Fatih'in isteği üzerine kaleme aldığı mantık eseri 

Farsça Şerh-i Şemsiyye'nin girişinde "bakıyye-i faniyye" kavramının yani Eani

lerin yok olmalanndan sonra bu dünyada kalıcı olacak eserlerin iki suretle 

beka kazandığını ifade eder. Bunlardan biri tasnif ve telif, diğeri ise talim ve 

tedristir. Birinci su ret hakkında da şu meşhur beyti nakleder: 

7 Tokrlru'/-hokk.ft'/-merkez'in Fatih'e sunulan nüshası Süleymaniye Ktp. Ayasofya 2391'de bu
lunmaktadır. 

8 Bu risalenin incelemesi ve tercümesi için bkz. Özer, "Molla Hüsrev'in Fatih'e Sunduğu Fıkıh 

Usotü Risalesinin Tahlil ve Tercümesi", s. 45-70. 

9 Özer, "Molla Hüsrev'in Fatih'e Sunduğu Fıkı h Usülü Risalesinin Tahlil ve Tercümesi", s. 55. 

10 Tartışmanı n içeriği ve etrafında oluşan literatür için bkz. Köksal, "islam Hukuk Felsefesinde 
Fiilierin Ahlakiliği Meselesi-Mukaddimat-ı Erbaa'ya Giriş-", s. 1·43. 

11 Mukaddimat-ı erbaa literatürünün Fatih'in merakıyla oluşmaya başlaması için bkz. Köksal, 

"islam Hukuk Felsefesinde Fiilierin AhlakTtiği Meselesi -Mukaddimat·ı Erbaa'ya Giriş-", s. 2, 6. 
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o~ ~L:..<JIJ ~ r-W' 
~I_,JI Jl)-4 !.b~ _y 
İlim bir avdır yazmaksa onun bağı 

Sağlam iplerle bağla avladıklannıı2 

İlme iştiyakı olan birinin, o dönem için bilgi üretiminin ve aktanınının belki 

de tek kalıcı vasıtası kitaplada ziyadesiyle haşır neşir olması kaçınılmazdır. 

Daha önce zikredilen örnekler, aynı zamanda Sultan Fatih'in kitaplara duy

duğu ilginin de birer ifadesidir. Zira biresere tercüme, şerh ya da haşiye yazıl
masını emretmek yahut da bir kitapta geçen ince bir meselenin tartışılmasını 

isteınek elbette kitaplarm derinlemesine mütalaası sonucunda gerçekleşebi

lir. Tarihi kayıtlarda Sultan Fatih'in sarayında bazı kitaplan okuttuğunaıJ veya 

medreseleri ziyaret edip hocaların bir kitap üzerinden ders takrirlerini takip 

ettiğine14 dair rivayetler vardır. Burada ise çalışmamızm sahasına giren nüsha

lardan biri hakkında verilecek yazma kültürüne ilişkin bilgiler, temsil değeri 
yüksek bir misal olacaknr. 

Topkapı Sarayı Müzesi III. Ahmed Koleksiyonu'nda I4II nurnarada kayıtlı 

mecmua,'5 Kemaleddin Abdurrezzak el-Kaşani'nin (ö. 736/1335) Istılaltôtu's-su

fiyye'si ve İbn Sina'nın (ö. 428/ı037) el-İşdrdt ve't-tenbfhtlt'ından oluşmaktadır. 

Bu mecmuanın ilginç olan tarafı ise istinsah tarihi ve istinsah yeridir. Zira 

nüshanın istinsahı Fatih'in Bosna seferi sırasındaı6 23 Ramazan 867/II Haziran 

1463 Muhammed b .. Hacı es-Seferihisari taranndan Bosna'da tamamlanmış
tır. ı7 Bu da Sultan Fatih'in kitaplar la olan alakasının savaş zamanlannda bile 

devam ettiğine işaret etmektedir. 

Bunun yanında, Sehi Bey'in (ö. 955/ı548) Heşt Belıişt'te naklettiği, Molla Lutfi 

(ö. 900/1495) ile Sultan Fatih arasında geçen bir diyalog, onun zaman zaman 

bizzat ki.itüphaneye gidip araştırınalar yapnğını göstermektedir. ıs 

12 Musannifek, Şerh-i Şemsiyye, Ayasofya 2557, vr. 3b (Müellif JV:ı kelimesi yerine yt:..<.ıı keli
mesini kullanmıştır. 

13 Erünsal, "Fatih Sultan Mehmed: Entelektüel Sir Sul ta nın Portresi, ilgi Duyduğu Konular, Ki-
taplar ve Kurduğu Kütüphaneler", s. 68-69. 

14 Taşköprülüzade, Şekiiik, s. 60-61. 

15 Bu mecmua, bir tasavvuf eserini de içerdiği için aşağıdaki listeye alınmıştır. B k. 2. madde. 

16 Mart. ayının sonlarında Bosna seferine çıkan Sultan Fatih, o senenin yazını seferde, 1463-1464 
kışını ise başkentte geçirmişti. Babinger, Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı, s.195-203. 

17 Ferağ kaydı: c.i"'l> .:;. ~ ~ı ~~ -4 Js- fl..üll <.Ş _r<ll .1ıı 0 y-ı ;._,-:ll y (\·;Jı :}: 
C:;'<.:..... t::fJI; ıJ .1Jt.J.l .JL.;vJ ,y .:;.~1) ..:..J~ ıJ ~ı (JL! c....y. "-!':/) ıJ ..ş) .. a .... -4_;..-Jl 

-.Jiilİ) ;.;;._) 

18 Edirneli Sehi, Tezkire-i Sehi, s. 41. 
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Fatih Sultan Mehmed'in kitaplada olan bağına son ve çarpıcı bir örnek ola

rak, istinsah ettiği bir yazma nüshasından söz edilebilir. Sultan II. Bayezici'in 

sarayda bulunan yazmalannın, bugün elimizde bulunan ve 909/ı503-1504 yı

lında Hayreddin Hızır el-Atfıfi (ö. 948/ı541) tarafından hazırlanan listesinde 

Tajsflu'd-deviivlni'l-arabiyye ve'l-kiitübi'l-maıızCtme bi'l-arabiyye ve kiitiibi'l-lıutab 

ve'l-l .. :ütübi'l-müsecce'a ve kütübi'l-eınsal ve kiitiibi't-teressüli ve'l-inşa'i ve's-siyakati 

ve'l-erkiim ve kütübi ilmi'l-aruz ve ilmi'l-kavafi ve'ş-şi'ri ve'l-mu'aımıu1 başlığı al

tında isimlerini saydığı kitaplardan19 Mecmıl'atiin fi'n-nevadir ve'l-feviiid ismiyle 

kaydettiği biryazmanın Sultan Fatih hattıyla olduğu belirtilmektedir.20 

Bu yazının mütevazı iddiası ve ulaşınaya çalışt1ğı netice bağlammda Sultan 

Fatih'in entelektüel ilgisinin hangi ilim dallanna, hangi konulara ve hangi ki

taplara yoğunlaştığı elbette istinsahmı ve telifini istediği eserlerin tespitiyle 

yani özel kütüphanesinin ortaya çılanasıyla mümkün olacaktır. Bu yazıda bu

nun imkılııı ile ilgili küçük bir örnek sunulacaktır. 

III. Fatih Sultan Mehmed'in Özel Kütüphanesi 

Yukanda ilme ve kitaplara merakından kısaca söz edilen Sultan Fatih'in hu

sus! kütüp~anesinde bulunan kitaplar yerli ve yabancı bir hayli araştırmacı

nın ilgisini çekiniş, üzerine bir dizi çalışma yayınlanmıştır.U Bu çalışmalara 

biz de doğrudan nüshalara odaklanarak ve yazmalan tarayarak katkı sunma

ya çalıştık. Aşağıda aynntısını vereceğimiz araştırma sonunda, belirli ölçütle

ri haiz 211 yazma esere ulaşabildik. Fatih'in kütüphanesinde elbette şimdiye 

kadar tarafimızca tespit edilmiş iki yüz küsur eser değil, bunlardan çok daha 

fazlası mevcuttu. Hatta Hıtih'in ilme ve kirapiara olan ilgisi düşünüldüğün

de, oğlu Sultan II. Bayezici'in sarayında muhafaza edilen ve Ati'ıfi tarafından 

hazırlanan listesi bugün elimizde olan22 kitaplarm büyük bölümünün sahibi 

19 Macaristan ilimler Akademisi Török F.S9, vr. ıoo•-ıı2• (s. 204-228) arası. 

20 "ol} ~U, ..)G:- -'--->' ( __,~ )1 ;.,..ö.ö.ll .)\..k.L..JI ..!:.;,; ..UI}.iJI) ;.>l_fll .J ..,_ .,...$." Török F.S9, vr. 107• 

(s. 218). 

21 Bu çalışmaların bir kaçına işaret etmek yerinde olacaktır: Baykan, "Fatih Sultan Mehmed'in 

Hususi Kütüphanesi ve Kitabları", s.77-79; Erünsal, "Fatih Sultan Mehmed'in ilgi Duyduğu Ki

taplar ve Kütüphanesi", s. 1-9; Erünsal, "Fatih Sultan Mehmed: Entelektüel Bir Sultanı n Port

resi, ilgi Duyduğu Konular, Kitaplar ve Kurduğu Kütüphaneler", s. 63-94; Grekçe kitapları için 

Raby, "Mehmed the Conqueror's Greek Scriptorium", s.15-34. 

22 Sultan ll. Bayezid'in sarayda bulunan kütüphanesinin listesini sarayda bir dönem hocalık da 

yapmış olan Hayreddin Hızır el-Atüfı (ö. 948/1S41) 909/1503-1504 yılında hazırlamıştı r. liste şu 

an Macaristan Bilimler Akademisi Kütüphanesinde Török F.S9'da bulunmaktadı r. Liste için bkz. 

Erünsal, "The Catalogue of Bayezid ll's Palace Library"; Maroth, "The Library of Bayezid ll". 
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olduğunu rahatlıkla iddia edebiliriz. Zira o dönemde bir saray kütüphane

sinin sadece sultan için istinsah edilen ya da ona ithaf edilen yazmalardan 

kurulu olduğunu düşünmek son derece yanlıştır. Kuşkusuz bu kütüphanenin 

içinde satın alınmış yahut hediye edilmiş yazmalar da bulunuyordu. Ancak 

bunların birbirinden ayırt edilerek tespiti -vefatından sonraya tarihleneoler 

hariç- maalesef imkansızdır. "Sultan Fatih'in şahsi kütüphanesi" dediğimizde, 

bu muğlak kavramın neye işaret ettiğinin anlaşılabilmesi için, ifadenin kav

ramşal çerçevesini vermek yerinde olacaktır. 

"Sultan Fatih'in kütüphanesi" dendiğinde onun iki kütüphanesinden bahse

dilebilir. Bunlardan ilki, satın alınan, kendisine miras kalan, fetbedilen bölge

lerden ganimet alınan ve benzeri şekillerde Sultan Fatih'in mülkiyetine giren 

kitaplardan müteşekkil "büyük/genel kütüphane", diğeri de özellikle ilgi duy

duğu konularda yeni kopyasını istediği ya da telili için alimleri teşvik ettiği 

kitaplardan oluşan "küçük/özel/şahsi kütüphane" dir. 

Büyük/genel kütüphanenin içerisinde neler olduğunu anlayabilmek için, 

yukarıda zikredilen, Atufi'nin listesinden başka başvurabileceğimiz bir diğer 

kaynak da arşivlerde bulunan, Sultan Fatih'in kendi kurduğu Semaniye Med

reselerine vakfettiği kitapların listesidir. Bugün elimizde bulunan ve farklı ta

rihlerde hazırlanmış iki adet listede onun Semaniye Medreselerine, hoca ve 

talebelerin İstifadesi için vakfettiği kitapları görebiliriz.23 Ancak bizim bu ça

lışmada ortaya çıkaımaya çalıştığımız şeyin, Fatih'in entelektüel ilgisi olduğu 

düşünüldüğünde, daha fazla dikkate alınması gereken kitapların ikinci grupta 

yer alan küçük/özel/şahsi kütüphane olduğu açıktır. Zira ~aha önce de vurgu

landığı gibi ilk grupta hangisinin kendisine ait olduğunu kesin olarak tespit 

edemediğimiz kitaplar bulunurken ikinci grupta, kesin olarak Fatih' e ·ait olan, 

istinsah ya da ith af yoluyla ilgisini açıkça bize gösteren eserleri görürüz. 

Küçük/özel kütüphanesinde bulunan eserlerin ne gibi özellikler taşıdığına ge

linecek olursa; bunları da iki ana grupta toplamak mümkündür: (ı) istinsah 

eser! er, (2) İtlwf eser! er. 

ı- İstinsah eserler: Bu grupta bulunan yazmalar, Fatih'in yaşadığı dö

nemden daha önce telif edilmiş eserlerin yeniden üretilmesiyle 

oluşmuşlardır. Örneğin İbn Sina'nın (ö. 428/1037) İşiirat'ı,24 Abdülka-

23 TSA, D.9559; BOA, D.HMH.SFTH.d No:21941-b. ismail Erünsal, bu listeler hakkında bir dizi 

çalışma yayınlamıştır. Erünsa(. Türk Kütüphaneleri Tarihi ll, s.219-226; Erünsal, "Fatih Camii 

Kütüphanesi'ne Ait En Eski Müstakil Kata log", s.659-664 ve ekler. 

24 Ayasofya 2382'de kayıtlı nüshanın tıpkıbasımı, metnin tercümesiyle birlikte Türkiye Yazma 

Eserler Kurumu tarafından yayınlanmıştır. 
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hir el-Cürcani'nin (ö. 471/1078-79) Delailü'l-i'ciiz'ı25 ya da Nasirüddin 

et-Tusi'nin (ö. 672fı274) Tahrlru UsQii'l-hendese ve'l-hisiib'ı26 gibi ki

taplar bu gruba girmektedir. Bu eserlerin, Fatih için istinsah edilen 

nüshalannın başında görülen "sultanın mütalaası için" ya da "sul

tanın kütüphanesi için"27 ifadeleri yanında, yazma derkenarlarında 

modem anlamdaki edisyon-kritik/tahkik faaliyetlerine benzer bazı 

işlemlerin yapılmış olması, Fatih'in hem dah~ okunaklı hem de içe

rik olarak daha sağlıklı nüsha talebinden kaynaklanmış olmalıdır. 

2- İthaf eserler: Bu grupta bulunan yazmalar da Fatih'in tahtta bulun

duğu dönemde yaşayan yazarlar tarafından kaleme alınıp ona ithaf 

edilmiş eserlerden oluşmaktadır. lthaf eserlerin içerik incelemesi 

yapıldığı takdirde, yazmalann temelde iki alt gruba ayrıldığı görüle

cektir. Bunlar (a) bizzat Sultan'ın talebi ya da emriyle kaleme alınıp 

ithaf edilenler ve (b) müellif tarafından, bir talep ya da emir olmaksı

zın tamamlanıp Sultan'a ithaf edilenler. Şüphesiz bu iki alt gruptan 

bizim için birinci dereceden önemi haiz olanlar ilk srradakilerdir. 

III. ı. Yazmaların Tespiti 

Yukarıda istinş_ah ve ithaf eserler olarak ikiye ayırdığımız yazmaların tespi

tinde hangi kriteriere göre seçim yapıldığının da burada açıkça belirtilmesi 

gerekmektedir. İstinsah eserlerin genelde başlarında, nadiren de ferağ kayıt

larında28 bulunan "sultanın mütalaası için", "sultanın kütüphanesi için" gibi 

ifadelerin muhakkak bulunması şartı aranmıştır. Zira aynı dönemde sarayda 

yer alan hattat, müzehhip ve mücellitler gibi yazmanın değişik unsurlarıyla 

ilgilenen sanatkarlar Mahmud Paşa gibi devletin üst kademesinde bulunan 

başkalan için de benzer sanat üslubuna sahip nüshalar üretmişlerdir.29 Do

layısıyla Fatih' e aidiyet noktasında kesinliğe ulaşabilmek için, istinsah tarihi 

itibanyla dönemsel uygunluk taşıyan ve son derece sanatlı zahriyesi bulunan 

25 Köprülü Kütüphanesi-l 1419'da bulunan nüshanın tıpkıbasımı, tercümesiyle birlikte Türkiye 
Yazma Eserler Kurumu Tarafından yayınlanmıştır. 

26 Millet Kütüphanesi Feyzullah Efendi 1359'da yer alan nüshanın tıpkıbasımı Türkiye Yazma 
Eserler Kurumu Tarafından yapılmıştır. 

27 Bu ifade örneklerinin farklı varyasyonları için aşağıdaki kitap Listesine bk. 

28 Örneğin Topkapı Sarayı Müzesi lll. Ahmed 3437'deki Levômi'u'/-ejkôr ismini taşıyan Meta/i' 

şerh inde, "sultanın mütalaası için" ifadesi eserin sonunda yer almaktadır. 

29 Örneğin Ayasofya 1874'te bulunan nüsha, Fatih yazmalarıyla sanat üslubu itibarıyla benzerlik 
göstermesine rağmen, zahriyedeki madalyonda Mahmud Paşa için istinsah edildiği bilgisi yer 
almaktadır. 

Osmanlı'da Um-i Tasavvuf ~ 65 



bir yazma da olsa, eğer başka karineler yok ise Fatih'in isminin zikredilmediği 

hiçbir eser listeye alınmamıştır. 

İthaf eserlerde ise yazmalann genelde dibace kısımlannda bulunan ancak 

herhangi bir yerinde de karşımıza çıkabilen3°, Hitih'e ithafın kesin olarak an

laşılabildiği yazma nüshalar listeye alınmıştır. 

Bahsi geçen yazmalar dünyanın pek çok farklı yerine dağılmış vaziyette olsa

lar da çoğunluğu Türkiye'de olmak üzere belli başlı kütüphanelerde bulun

maktadrrlar. Bu çalışma bağlamında, Türkiye içinde Ayasofya, Turhan Valide 

Sultan, Şehzade Mehmed koleksiyonlan ya da Nuruosmaniye Kütüphanesi 

gibi saraydan çıkan kitaplarla kurulmuş koleksiyonlardaki eserlerin pek çoğu

nun hem girişleri, hem sonlan görüldü. Bunun dışında yine Süleymaniye Kü

tüphanesi bünyesindeki koleksiyonlarda istinsah yılı belli olan nüshalardan 

Fatih dönemine denk düşenler incelendi. Yurt dışındaki kütüphanelerden, 

kataloğu yapılmış olaniann pek çoğunun kataloglan tarandı. Aynca döneme 

dair veya ilgili dönemdeki bir eseri/kişiyi temel alan kitaplar ve tezlerden ula

şabildiklerimiz incelendi. 

Şimdiye kadar tespit edilebilen ın eserden istinsah kategorisinde bulunanlar, 

zaten Fatih'in kütüphanesine aidiyetleri kesin olduğu için doğrudan listeye 

alındı. İthaf kategorisinde yer alan eserlerde ise kitabın Atılfi'nin listesinde 

bulunmasına dikkat edildi. Nüsha seçiminde ise yazma zahriyesinde Atılfi'nin 

düştüğü, eser hakkında bilgi veren kayıt31 ve Sultan II. Bayezid'in mührü bu

lunan nüshalar tercih edildi. Zira bu nüshalar Sultan II. Bayezid döneminde 

kesin olarak saray kütüphanesinde bulunuyordu. 

Şimdiye değin tespit edilebilen yazmalar göz önünde bul undurulduğunda ki

taplann konulanna göre sayılan ve dağılımlan şöyle oluşmaktadır: 

30 Örneğin Ayasofya 23SO'de bulunan, yön ve merkez konularının işlendiği mecmuada Fatih'in 

ismi ilk defa 30. yapraleta geçmektedir. Ayasofya 2284'te yer alan ve Ebu lshak en-Neyrizi'nin 

kaleme aldığı Tahkiku hakikat/'I-ilm'de eserin girişinde Al-i Osman'dan bir padişaha a~ıfvar

ken isim açıkça söylenmemiş, ancak ferağ kaydında yer alan telif tarihi 881/1477 göz önünde 

bulundurulduğu nda, eserin Fatih' e ith af edildiği ortaya çıkmıştır. Bir diğer örnek için aşağıda
ki listede yer alan 20. maddeye bk. 

31 Süheyl Ünver, Ayasofya 981'de bulunan Şerhu Muhtasari'I-Müntehô nüshasının başında yer 

alan bilgi notunun yanına düşülmüş başka bir -hatalı- kayda binaen, Sultan ll. Bayezid'in 

kütüphanesinde yer alan kitapların başında bulunan bu bilgi notlarının bizzat Sultan ll. 

Bayezid'e ait olduğunu kabul etmiştir. Fakat hem Atiifı'nin kendi eserlerinin başındaki aynı 

kayıtlar, hem de listenin başında yer atan (Török F-59 s. 6-7) "Kaniinu'd-defter ve şeviizzuhii" 

başlıklı açıklamalar göz önünde bulundurulursa, bu bilgi notlarının Atllfı'nin eliyle yazıldığı 

ortaya çıkmaktadır. Süheyt Ünver'in iddiası için bk. "ikinci Seli me Kadar Osmanlı Hükümdar

tarının Hususi Kütüphaneleri Hakkında", s. 310. 
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Fatih'in şahsi kütüphanesinde bulunan tasawuf eserlerinin listesine geçme

den önce son olarak, sultanın özel olarak ilgilendiği metinlerden ve tasawu

fa ilgisinden söz etmek yerinde olacaknr. Yukanda seçme kriterleri belirtilen 

yazmalar incelendiğinde, bazı metinlerin istinsah nüshalannın ya da Fatih' e 

ithaf edilmiş bazı çalışmalann sayıca fazla olduğu görülmüştür. Bu bağlamda 

İstinsah ve ithaf grubundaki yazmalardan Fatih'in özel ilgisinin olduğu metin

lere şunlar örnek verilebilir: 

ı- ei-İşarat ve't-tenblhat: İbn Sina'nın ei-İşarat ve't-tenbihat'ından 4 farklı 

nüsha, Tusi'nin Şerhu'l-İşarat'ından, el-Hilli'nin bu şerheyazdığı ha

şiyeden birer nüsha ve Kutbüddin er-Razi'nin el-Muhdkemat beyne 

şerhayi'l-İşarat'ından iki nüsha, 

ı- Hiddyetü'l-hikme: Toplam dört farklı nüshada, dört farklı şarihin yaz

dığı, biri mükerrer olmak üzere beş Hidayetü'l-hikme şerhive Kıldiza

de er-Rumi'nin telif ettiği bir Hidayetü'l-hikme Htişiyesi, 

3- Hikmetü'l-işrak: Şihabüddin es-Sühreverdi'nin Hikmetü'l-işrak'ının 4 

farklı nüshası, 

4- Metali'u'l-envar: Bir Farsça tercüme, iki farklı şerh, bu şerbin bir ter

cümesi, bu şer he yazılmış bir başiye ve bu haşiyeye yazılmış iki farklı 

başiyeden oluşan yedi farklı nüsha bulunmaktadır. 

III. z. Fatih'in Özel Kütüphanesinde Yer Alan TasavvufEserleri 

Fatih'in yukarıda örnekleri verilen, genel olarak teorik ilimiere duydu~ ilginin 

yanında yazının konusu bağlamında tasawufa olan ilgisinden de bahsetmek 

gerekmektedir. Zaten aşağıda istinsah ve ithaf eserlerin dökümü verildiğinde 

ilgisinin nerede yoğunlaştığı tebarüz edeceğinden burada bir misal vermek 

yeterli olacaktır. Kendi döneminin meşhur ve velud alimlerinden Musannifek 

Şeyh Ali b. Mecdüddin el-Bistami eş-Şahrıidi (ö. 8751I470), Fatih'in isteğiyle 

kaleme aldığı Hallu'r-rumuz ve keşfu'l-kımfız adlı eserinin girişinde sultanın bu 

ilgisinden açıkça söz eder.32 Musannifek'in bildirdiğine göre Fatih'in genel ola

rak bütün ilimi erde, özellikle de tasawuf ilminde geniş bir birikimi vardı.33 

32 Kitabın kısa bir tanıtımı ve Fatih'in kütüphanesinde yer alan nüshası için eser listesindeki 7. 
maddeye bkz. 

33 ~ı_,...\JıJ.:J:.')Wlö J.J·-".:; JJ....., .~ }-=:.~\) J\:ıJ~L!J.I( J.k.~Jt.: J...s-tJs-( }.Jiıj IJ.JI.YI~" 
"~ 'Y }IJ ~1 ._pi _;;w oLu J (Musannifek, "Hallu'r-rumüz ve keşfu'l-kunüz", Ayasofya 1772, 
vr. 4•) 
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Fatih'in özel kütüphanesinde bulunan yazma eserlerle alakah verilen genel 

çerçeveden sonra, bu çerçevedeki istinsa/1 ve itl1aj ölçütlerine uyan tasavvufa 

dair eserler şöyle sıralanabilir:34 

ı- Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi Veliyüddin Efendi Koleksiyonu No: 

1726 

Esraru'ş-şui1Udi'l-hasıl min Jetlıi'l-vücıid ismini taşıyan ve müellifi meçhul eser 

bir Miftahu'l-gayb şerh id ir. Şarih eserin kısa girişinde Miftah üzerirıe ilk şerhin 

Molla Fenari (ö. 834/ı431) tarafından yazıldığını ancak onun şerhinin içerisin

de ana memin dereedilmemiş olduğunu, kendisinin metni de içeren bir şerh 

yazanların ilki olacağını ve bu şerhini Fatih Sulrarı Mehmed'e hediye olarak 

sunduğunu belirtir. 265 yapraklık şerhirı istinsah tarihi, yeri ve müstensihi bel

li değildir.35 

2- Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi No: 414 

Şeyh Ahmed el-İlahi'nin Mevacidü'z-zevk ismini verdiği Farsça Miftcihu'l~gayb 
şerhidir. Eserin bu nüshası müellifin müsvedde nüshasıdır. Şarih el-İlahi, yaz

ma zahriyesinde verdiği bilgiye göre Miftahu'l-gayb'ı Fatih Sultan Me_hmed'in 

emri üzerine şerh etmiştir. Son da yer alan ferağ kaydında şer hi, Edremit dışın

daki bir dağın altında, akarsu kenarında yer alan, bir mescid ve çilehaneleriyle 

birlikte inşa ettiği ve "Daru's-safa" denilen zaviyede, halvete girdiği bir sırada 

Ramazan ayında bitirilmiştir. Bu kaydın hemen üzerinde eserin yazımına dü

şülen tarih beyti de (.>4-i ~ju .)1.;..;..;. ) ~t .>t..!.S' f. ).) .:r-' cl:ıi.o J. ..... <.;i) 
hesaba katılırsa şerhin Ramazan 88o/Ocak 1476 tarihinde tamamlandığı orta

ya çıkmaktadır. 

3- Nuruosmaniye Kütüphanesi No: 2653 

227 yapraklık bu mecmuada dört eser: (ı) İbnSina'nın el-İşarat ve't-tenbihat'ı 

(ıb-56b), (2) Gazzill'nin (ö. 505/ıııı) Tehafütü'l-felasife'si (57b-124a), (3) Şihabüd

din Sühreverdi'nin (ö. 587lı191) Hikmetü'l-işrak'ı (125a-ı8ıa), (4) Sadreddin Ko

nevi'nin Miftdhu'l-gayb'ı (ı82b-227b) bulunmaktadır. Cörık veya sığır dili denen 

yazma eser türünün örneklerinden olan, uzunlamasına yazılmış bu nüsha 

Fatih'in entelektüel ilgilerini göstermesi açısından önemlidir. Zira yazma kül-

34 Listede verilen nüshaların yazma kültürüne ilişkin özellikleri yanında, pek çoğu henüz bir ça

lışmaya konu olmadığı için eser içeriği hakkında da bazı genel bilgiler verilmiştir. 

35 Betül Güçlü, istinsah tarihi olarak 913/1507 ve müstensih olarak Muhammed b. Said ei-Kaşani 

ismini veriyor ise de nüshada bu bilgilere rastlanmamıştır. Bk. Güçlü, "Sadreddin Konevi'nin 

Miftahu'l-gayb Adlı Eserinin Şerhleri Bağlamında Tesirleri", s. 114. 
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türünün hakim olduğu matbaa öncesi dönemde çok okunan ve kişinin sürekli 

yarunda bulundurduğu yazmalar, taşıma kolaylığından dolayı cönk şeklinde 

yazılmaktaydı ve genellikle tek bir eserden değil pek çok farklı eserden oluşan 

birer mecmua şeklinde tertip edilmekteydi. Dolayısıyla bu nüshanın "Fatih' in 

cönkü" olduğu ve farklı düşünce ekollerinden eserleri topladığı düşünüldü

ğünde, onun nazariyara olan merakı ortaya çıkmaktadır. Yazma içerisinde yer 

alan her eserin başındaki madalyonlarda kitap ve müellif hakkında bilginin 

yaru sır~ Fatih'in mütalaası için istinsah edildiğini belirten kayıtlar yer almak

tadır. Ayrıca Tehdfü t'ün sonunda yer alan ferağ kaydında Recep 869/Mart 1465 

tarihi, Hikmetü'l-işrdk'ın sonundaki itmam kaydında Şevval 869/Mayıs 1465 

tarihi ve müstensih adı (Hamid el-Isfahani), Miftah'ın sonunda ise sadece yıl 

bilgisi (869/ı465) yer almaktadır. 

4- Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu No: 1657 

Kemaleddin Abdürrezzak el-Kaşani'nin Istıldhdtu's-siifiyye'6 adlı eserinin Far

sça tercümesidir. Eser içerisinde isınini zikretmeyen mü tercim dibacede hem 

bu tercüme hem de Miftahu'I-gayb tercümesi (bkz. madde 19) hakkında önemli 

bilgiler vermektedir. Mütercimin aktardığına göre Fatih, Miftdhu'l-gayb'ı Far

sça'ya tercüme ettirrnek istediğinde tahkik ve tedkik ehli alimler içinden ken

disini seçmiş ve mü tercim -haddi olmasa da- padişahın buyruğuna uymuştur. 

Daha sonra mütercim, ilm-i tevhid dediği bu ilmi öğrenebilmenin, ıstılahiarı

nı bilmeksizin mümkün olamayacağını düşünmüş, binlerce yönü bulunan bu 

ıstılahiann tercüme edilmesini vacip görmüş ve Istıldhdtu's-sGfiyye'yi de tercü

me etmeye karar vermiştir. Her iki tercümeyi de Fatih'e sunmuştur.37 

5- Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu No: 1692 

Sadreddin Muhammed b. İshak el-Konevi'nin (ö. 673/1274) Tebsıratu'l-mübtedi 

ve Tezkiretü'l-müntelıi adlı Farsça eseridir. 66 yapraklık yazma nüsharun başın

da iki adet madalyon yer almaktadır. Bunlardan birinde kitabın, Fatih'in mü

talaası için iilinsah edildiğini belirten açıklamalar~~~ Jl.k.L. W\.k.. r-.r.) 

(..:.:.bL .11 b Jl>- .)l_r 0! ~ JlkL ~1 Jül>-J bulunurken, diğerinde 
eser ve müellifi. hakkında bilgi yer almaktadır. İkinci madalyonda müellif ismi 

36 Eserin Arapça orijinalinin neşri için bkz. lstılahatu's-sufiyye, Kemaleddin Abdürrezzak b. 

Ebü'l-Ganaim Muhammed el-Kaşani, thk. Muhammed Kemal ibrahim Ca'fer, (Kahire],1981. 

37 Mikail Bayram lstı/ôhôt tecüme.sini hatalı olarak Şerh-i lstılôhôt-ı M!ftôhu'l-gayb adıyla zik

retmekte ve Molla ilahi'ye nispet etmekte, M!ftôhu'/-gayb tercümesini ise Ahi Evren'e nispet 

etmektedir. Bayram, "Sultan Fatih'de Sadruddin Konevi ve Ahi Evren Hayranlığı", s. 13-14. An

cak görüldüğü üzere her ikisinin mütercimi de aynı kişidir ve kimliği ne yazık ki belli değildir. 
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olarak Nasiruddin el-Beyzavi yazılmıştır. Bu ifadeler eserin Konevi'ye aidiyeti

nin günümüzdeki gibi o dönem de tartışmalı olduğunu göstermesi açısından 

önemlidir. 38 

6- Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu NQ.: 1765 

Hakimüddin Huvan olarak da bilinen Muhammed b. Ali en-Namus el-Huvan 

el-Feryfımedi'nin (8./1.4.yy) Farsça Kitabu'l-hikmeti'l-ed'iye ve'l-mev'ıza li'l-ümme 

adlı eseridir.39 Müellifi.n adına dönemin kitabet ve inşa kitaplarında rasUan

makla birlikte hakkında bilgi yoktur. Feryfımecü eserini hemşehrisi olan İl

hanlı veziri Hace Alaüddin Muhammed' e (ö. 742/ı341) ithaf etmiştir. 219 yap

raktan oluşan nüshanın islinsahı15 Rebiulevvel 86ı/ 8 Şubat 1457 Salı günü, 

Ahmed b. Abdullah el-Hicazi eliyle tamamlanmışnr. İki kısımdan oluşan 

kitabın temel konusu adından da anlaşılacağı ü.zere duadır. Birirıci kısımda 

(ıb-45b) duanın tanımı, slgası, icabetin anlamı, türleri, duanın adabı gibi ilmi 

meseleler on üç babda işlenmiştir. "el-Mebarusü'l-ameliyye" başlığını taşıyan 

ikinci kısımda ise (45b-219a) on bab altında aylara, günlere, farklı durumlara 

göre okunacak dualar ya da büyük alimierin ve velilerin ömek dualan gibi 

duanın pratik yönüişlenmiştir. Nüshanın Fatih'in kütüphanesi için iilinsah 

edildiği, zahriyede bulunan madalyonun içindeki 0~1 ö /'Wl "-il? r-" ./' 
0l,b.L. ,0~1 ı:.;. 0~1 ı:.;. 0t.b.Lll 'r--"~1 ._,.,ı.;.J .!llL. ,~IJ y _rll ~)l..JI 
"LP.T 'ıJ.rl6.l1 ~~ .JTJ ~. ~l,b.L. J <~..<1. JW 1\ıı .ıL.:. 0\.;.:. .)\/'ı:.;. ..~.....s! ifa

desinden anlaşılmaktadır. 

7- Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu No: 1772 

Musannifek lakabıyla tanınmış Şeyh Ali b. Mecdüddin el-Bistc1ml eş-Şclhrfı

di'nin (ö. 875/1.470) Hallu'r-rumüz ve Keşfu'l-kunuz adlı eseridir. MüeUifin diba

cede belirttiğine göre Fatih Sultan Mehmed, Şihabüddin es-Sühreverdi'nin 

(ö. 587/II91) el-Kelimatu'z-zevJ...-iyye ya da Risaletü'l-ebriic diye bilinen kısa eserini 

okumuş ve remizli ifadelerinin yoğunluğundan dolayı, Musannifek'ten eseri 

şerhetmesini istemiştir. Musannifek de metnin şerbinden önce on matlahdan 

oluşan uzunca bir giriş yazmış, şerhte yeri geldikçe bu matlablara atıflar yap

mıştır. Bu on matiab ın tasavvufun temel konu ve kavramlannı içennesi önem

lidir. Zira Musannifek, bir filozofun yazdığı ve felsefi içeriğe sahip bir metni 

tasavvuf perspektifinden incelemiş gözükmektedir. Bu da S übreverdi'nin işrak 

38 Mikail Bayram metnin Ahi Evren'e ait olduğu iddiasıyla eseri Türkçe'ye tercüme edip yayınla

mıştır: Bayram, Ahi Evren: Tasawuji Düşüncenin Esas/af/, haz. Mikail Bayram, Ankara, 1995. 

39 Eser ve müellif hakkında kısa bilgi için bkz. "Kitabu'l-Hikme fi'l-ed'iye", Mecelle-i Yôdigôr. 48-
49 (1949), s. 124-131. 

Osmanlı'da Ilm-i Tasavvuf ~ '71 



felsefesinin Osmanlı coğrafyasında nasıl anlaşıldığını gösterınesi bakımından 

dikkate değerdir.4° Yazmanın ferağ kaydına göre Musannifek eserin telifini 

866 yılının Zilkade ayında/Ağustos 1462 Edirne'de tamamlamıştır. 

8- Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu No: 1781 

Fatih'in kütüphanesinde yer alan kitaplardan olduğunu dibacesindeki ithaf 

kaydından anladığımız ed-Dairetu'l-muhammediyye ve's-safahatul-kudsiyye is

mini.taşıyan 63 yapraklık bu eserin müellifi tespit edilememiştir. Müellif ese

rin girişinde üç isme özellikle atıf yapmaktadır. Bunlar sırasıyla Ebu'I-Abbas 

Ahmed b. Ali el-Buni (ö. 622/1225), Abdürrezzak el-Kaşani ve Davfıd-i Kay

sen'dir (ö. 751/1550). On üç fasıldan oluşan eserde sembolik anlatımlar çokça 

bulunmakta ve ağırlıklı olarak hakikat-ı Muhammediye fikrirıe ve vahdet-i 

vücudçu öğelere yer verilmektedir. Nüsha sonunda istinsah tarihini, yerini ve 

müstensihin adını belirten bir kayıt bulunmamaktadır. 

9- Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu No: 1821 

Ebü'l-Kasım Abdülkerim b. Hevazin el-Kuşeyri'nin (ö. 465/r072) meşhur eseri 

er-Risale'ye ait bir nüshadır. 268 yapraktan oluşan nüsha sondan eksiktir. Elli 

altı babdan oluşan eserin yirmi sekizinci babı olan İrade Babı başlığına kadar 

gelmektedir. Nüshanın Fatih için iStinsah edildiğini göSteren, Me ml ük tarzında 

yazılmış ve süslenmiş zahriyede ~_r.Jı ri.Alı ~ı? r' J. c.? ~ı a.lL.. J ,y J) ~ı) 
(~ı o~ .:>~ ..:r.ı ~_r.Jı rlAlı j.i. 01>- ..LJ. c.? -"""Uı ifadesi yer almaktadır ki 

övgü ifadeleri de Memlüklülerin kullandıklan tarzı yansıtmaktadır. 

ıo- Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu No: 1930 

Sadreddin Muhammed b. İshak el-Konevi'nin (ö. 673/ı274) Miftahu'l-gayb adlı 

eseridir. Yazmanın zahriye sayfalarından birinde kitabın Fatih'in müralaası 

için hazırl~dığını belirtenc:-6:. 't Wll) 1iıı t.iJ>. '~~~ 0\.kLJI Wlb.. r' .r.) 
J~ ~ı .J..l.:,:. .)\..>. ~ı.l"" ı:.ılk.L..Jı J. l.ıl>- ..LJ. ı:.ılk.L..Jı 'r-.-JIJ y _,Jı J~ C'Ls; 
(.._<ı.. J ci~\.:.:. ibare, diğerinde ise eser ismini ve müellifi belirten ifadeler yer 

almaktadır. 141 yapraklık yazmanın iilinsahı 872 Muharremi/ı467 AğuSl:osu 

başlarında Yusuf b. İlyas eliyle tamamlanmıştır.41 

40 işraki felsefenin Osmanlı dünyasındaki algılanışı için bkz. ıvıustakim Ancı, "Osmanlı ilim 
Dünyasında işraki Bir Zümreden Söz Etmek Mümkün Mü? Osmanlı Ulemasının işrakilik 
Tasawuru Üzerine Bir Tahlil", Nazariyat, 4/3 (Ekim 2018), s. 1-48. 

41 Bu nüshanın tıpkı basımı ve tercümesi Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından 
yapılmıştır. Konevi, Miftahu'l-gayb/Tasawuf metafiziği (çeviri-tıpkıbasım), haz. Ekrem De
mirli, istanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014. 
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II- Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu No: 1931 

175 yapraklık yazma bir Miftdhu'l-Gayb Şerhi'dir. Miftcihu'l-gayb ve şerhleri 

hakkında bilgi veren kimi kaynaklarda ve bir nüshasında42 Ahmed b. Ab

dullah el-Kırıml'ye (ö. 879/1474) nispet edilse de43 eserietini listeleyen klasik 

kaynaklar Kırımı'nin Miftcih şer hi olduğundan bahsetmemektedirler. Yalnızca 

Sekkakl'nin dil ilimlerine dair Miftiihu'l-ulam'una bir haşiyesi olduğunu zik

retmektedirler. Şarih dibacede Fatih Sultan Mehmed'in kendisinden Miftci

hu'l-gayb'a memzfıc bir şerh yazmasını istediğini belirtir. Yine dibacede Molla 

Fenari'nin şerbinden övgüyle söz eden şarih, eserinin pek çok yerinde Misbci

hu'l-iins'ten alıntılar yapmaktadır. 

12- Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu No: 1932 

Kutbüddinzade diye bilinen Muhammed b. Kutbüddin Muhammed el-İz

niki'nin (ö. 885/ı480) Fethu Miftdhi'l-gayb adını verdiği Miftdhu'l-gayb şerhi

dir. el-İznikl eserin girişinde Fatih Sultan Mehmed'in kendisinden Mifta

hu'l-gayb'daki zor kısımların kolaylaştınlması, fazlaııkların giderilmesi ve 

Molla Fenari'nin Misbcih'ının özünü banndıracak veciz bir şerh yazmasını 

istediğini, bunun üzerine kendisinin bu şerhi yazdığım belirtir. 338 varaldık 

nüshanın ferağ kaydına göre yazma müellifin müsveddesinden Cemaziyelahir 

874/Aralık 1469' da temize çekilmiştir ve der kenarlardaki tashih ve ilaveler de 

Kutbüddinzade'ye aittir. 

13- Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu No: ıııı 

Daha çok tarihçi kimliğiyle tanınan Şükrullah b. Ahmed'in (ö. 868/1464'ten 

sonra) Menhecü'r-reşcid adlı Farsça eseridir. Müellifin girişteki beyanına göre, 

864/1460 yılında, Enisü'l-cirifin, Şerh-i Kaslde-i Emdli, Behcetu't-tevcirih44 adlı 

eserlerinin telifini tamamladıktan sonra bu eseri yazmaya başlamış ve on iki 
bab, yetmiş üç fasılda yüz lark beş ilimden bahsetmiştir. Yazmanın başında, 

bu kitabı telif ederken yararlanılan elli sekiz kitabın isimleri ve kitabın konu

lannın aynnnlı bir fihristi bulunmaktadır. S onda ise eserde bahis konusu olan 

yüz kırk beş ilmin isimleri sıralanmaktadır. Menhecü'r-reşcid temel itibarıyla 

bütün dini ilimlerden bahsetmekte ise de Sultan II. Bayezici'in saray kütüp·-

42 Süleymaniye Kütüphanesi HaletEfendi Koleksiyonu No: 284. 

43 Ergin, "Sadraddin ai·Qunawi ve Eserleri", s.70·71; Güçlü, "Sadreddin Konevi'nin Mifta· 

hu'l·gayb Ad h Eserinin Şerhleri Bağlamında Tesirleri", s.112; Gürer, "NazariTasawuf Geleneği· 

nin El Kitabı", s.417; 

44 Yazma nüshada Muhcetu't-tevi'irih şeklinde kaydedilmiştir. vr. 6b. 
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hanesindeki Arufi'nin (ö. 948/ı541) tasnifinde "meşayıh ilmi" kitaplan arasında 

yer almaktadır. Bu da bize eserin o dönemde tasawufkitaplan arasında sayıl

dığını ya da en azından konu itibanyla tasawufa daha yakın telakki edildiğini 

göstermektedir. 

14- Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu No: 2127 

Atfıfi'nin yazma zahriyesine düştüğü notta (.y C.'JJ \lı a...:. j ..Jji t) ~ ô~ 
J.J..a:li .J:i) tasavvufkonulu Hamse-i Hüseynf olduğunu belirttiği 200 yaprak

lık bir yazmadır. Tasawufkavramlanna ilişkin sorduğu sorular Gülşen-i Rciz'ın 

yazılmasına sebep olan Emir (Mir) Rüknüddin Hüseyn el-Gfıri el-Herevi'nin 

(ö. 729/ı329'dan sonra) beş eserinden müteşekkildir. Bunlar sırasıyla (I) Nüz

hetü'l-ervah (ıb-77b), (2) Zadü'l-müsôfirln (78b-ı2ob), (3) Kenzu'r-rumıiz (mb-I50a), 

(4) Genename (PencGenc) (151b-ı59a) ve (5) Sintime (ı6ob-2ooa)'dir. Zahriyesinde 

Fatih'in kütüphanesi için yazıldığına dair ifadeleri içeren 0\..,b.L a.ily. ('""" )) 

,~\.,bL ~iJ ..__(L. JW 1iıı ..ıl> 0\..>. .)\_r 0lkL t.f.l ~ 0\..,b.L Ll-~1 0U\..>. 'LI-~1 
(~Wl y J ~ ~i bir madalyon bulunan nüshanın iSl:insahı 878 yılı Zilkade ayı 
sonlannda/1474 Nisan ayı ortalannda tamamlanmıştır. 

15- Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu No: 2266 

Seyyid Şerif el-Cürcani'nin (8ı6/1413) Risale fi beyani merdtibi'l-mevcüddt ya da 

Risdletü'l-vücüd adını taşıyan ve felsefi, kelam1 ve irfaru perspektiflerden varlık 

mertebelerini inceleyen eseridir.45 Zahriyede karşılıklı iki sayfada yer alan ma

dal yonlardan birinde nüshanın Fatih için iilinsah edildiği bilgisi d..Jlk.. ('""" ..1> 
~iJ ci)l..> 1iıı ~ 0\..>. .)\_r t.f. ~ 0\.kL.JI 'r--"~1 J>-.11 ~ ,~\ıl 0\.kL.JI 

(~<lı, diğerinde ise eser ve müellifbilgisi yer almaktadır. Küçük hadmli bir 

risale olmasına karşın büyük harflerle yazıldığı için 39 yapraklık bir nüshadır. 

Bu risale Fatih için iki defa iilimalı edilmiştir.46 

ı6- Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Koleksiyonu No: 3130 

175 yapraktan oluşan yazma, Feridüddln-i Attar'ın (ö. 6ı8/ı221) Tezkiretü'l-ev

liya adlı eseridir. Zahriye sayfasında bulunan madalyon içinde eser ve müellifi 

hakkında bilgi ve d ua ifadeleri bulunmaktadır. Hemen üstünde altın varakla 

yazılmış kısımda ise nüshanın Fatih Sultan Mehmed'in kütüphanesi için iSlin

salı edildiğini gö§l:eren ifadeler 'r--"i y\.i J .!.ll\... ,~f JJ..çi 0\.kL.JI a.ily. ('""" f.) 

45 Risale hakkında ayrıntılı bir değerlendirme için bk. Altaş, "Varlık, Varlığın Birliği ve Var Olan
ları n Mertebeleri:Cürciini'nin Yaklaşımı", s. 97-129 

46 Diğer nüshası için bkz. bu listede 22. madde. 

74 .~ Osmanlı'da Ilm-i Tasavvuf 



r.:;.l 0L6.LJI ,~ .J \11 ~ 1iı1 ~ ,U;k)UIJ .!.1 _,lll ~ ,~\J y _rll .!.1 _,L. J _,.. 
J}A. .. Js- d...Lıv J)U;. JW 1iı1 .J,_ 01>- ~1./ .)\..6LJ\ r.:;. ~ 0L6.LJI ,.)L6.LJ\ 

<ri/~ ı yer al~aktadır. 

17- Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Koleksiyonu No: 2571M 

Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubi'nin (ö. 671/ı273} et-Tezkire bi-Ah

vali'l-Mevta ve Umuri'l-Ahire adlı eserinin47 304 yapraktan oluşan nüshasıdır. 

Zahriye sayfasında yer alan madalyanda eser hakkında bilgi ve Fatih'in mütala

ası için kopyalandığını belirten ,j-ol.All t Wl J _,...ll..; }1 Jly-4 ö _f .1::!1 y\.::.( 1-L:.) 

Wlb... r) 1»1 .._...) ı.? _,w1 ~ .:r.ı r.:.r. J+.. ~~ 'ı.? .r.Jı ~..t,lı e ı.:.,. ,~~~ 0~ .~-
0~>- ~If' 0L6.LJI r.:;. ..l...s! 0 L6.LJI t Wl ~ JW .i» ı fo ,~1 .)\.!\.;ll J ~ \f 1 0L6.LJI 

(.dJ~ J o~l; rbiJ ci)\>. JW .iiıı b ifadeleri bir arada bulunmaktadır. Burada 

kitabın Süleyman b. İbrahim el-Alevi'ye (ö. 825/ı422) nisbet edilmesi, el-Kurtu

bl'den kitabı icazet siJsilesiyle birlikte rivayet eden kişi olmasından dolayıdır. 

18- Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Koleksiyonu No: 5377 

Üç farklı risaleden oluşan 136 yapraklık bir mecmuadır. İçerisindeki eserler 

sırasıyla (ı) Emir-i Keblr Seyyid Ali Hemedanl'nin (ö. 786/1385) Arapça er-Risd
letu'l-kudsiyye fi esrdri'n-nuktati'l-hissiyye'si48 (ıb-4ıb), (2) Mahmud-ı Şebüs

teri'nin (ö: 720f.ı320) Farsça Hakku'l-yakin fi ma'rifeti Rabbi'l-dlemfn'i (42a-97b), 

(3} Alaeddln el-Kirmani'nin Arapça el-Aşeretü'l-kdmile'sidir. Zahriyede nüsha

nın Fatih'in müt3.laası için iSlinsah edildiğine dair bir kayıt 0L6.LJI W\..k... r.;.} 

~ jll .fr'iJ ı:;..ıJI ..r'\..i 'r->-"...JIJ y _rll U;k)\..... yü .J .!.llL- 't Wl ~ .iiıı ~ ,~\ıl 
JW .i» ı .J,_ .)\.>. .)1 ..r' JJ. 0\>. ~ 0\.k.LJI , 0lk.L.ll r.:;. 0L6.LJI ,tP.). Wl y _; ~ J 

(~ ~iJ ci)\>. J "--(L. yer almaktadır. Ayrıca her risalenin başındaki şemse
lerin içinde eserlerin ve müelliflerin isimlerini veren bilgiler bulunmaktadır. 

Nüsha Fatih için başka eserler de iilinsah etmiş oJan49 ve Sabir diye bilinen 

Ali b. Fetbullah el-Ma'dani tarafından kopyalanmıştır. 

19- Süleymaniye Kütüphanesi Pertev Paşa Koleksiyonu No: 278M 

Sadreddin Konevi'nin Miftdhu'l-gayb adlı eserinin Farsça tercümesidir. Mü

tercim adından bahsetmemektedir ancak daha önce de zikredildiği gibi, Is-

47 Eser hakkında bilgi için bk. Çelebi, "Tezkiretü'l-Kurtubi", s. 602-603. 

48 Hemedani'nin bu eseri yakın zamanda neşredilmiştir. er·Risôletü'l-kudsiyye fi esrôrl'n-nuk
tati'l-hissiyye, Ali b. Şihabüddin Hasan b. Muhammed el-Hüseyni el-Hemedani, thk. Ahmed 
Ferid el-Mezidi, Kahire, 2010/1431. 

49 Aynı müstensihin Sultan Fatih için istinsah ettiği nüshalara örnek olarak Ayasofya 2382 ve 
Ayasofya 2415 verilebilir_ 
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tı/ahatu's-sufiyye tercümesinin girişindeki ifadelerden hem Miftahu'l-gayb'ı 

hem de !Shliihat'ı, Fatih'in i§leği üzerine, aynı kişinin tercüme ettiği anlaşıl

maktadır. 145 varaktan oluşan nüshanın zahriyesinde yer alan madalyanda 

kitabın Fatih'in mij.talaası !çin yazıldığı~ 01..6L ,~'11 0lkL.ll Wlk-. r )) 
(d y• J o~ -4\J ..._<.ı... ..3ıı ..ll,.:. 0b:. ~Iy If ifade edilmektedir. 

20- Süleymaniye Kütüphanesi Süleymaniye Koleksiyonu No: 868 

Mo ll~ Abdurrahman Cami'nin (ö. 898/1492) Levami'ismini verdiği ve İbnü'l-Fa

nz'ın Kaside-i Mlmiyye'sine şerh olarak kaleme aldığı metindir.5° Şerhin içeri

sinde Fatih' e ithaf cümlesine rastlarımamaktadır. Dolayısıyla Molla Cami'nin 

bu şerhini Fatih'in isteğiyle hazırladığı, ya da Fatih' e ithaf ettiğine dair bilgimiz 

yoktur. Ancak Levami'in bu nüshasının başında Molla Cami'nin el yazısıyla on 

bir beyitlik bir manzume yer almaktadır. Bu manzumenin üçüncü beytinde 

bulunan muamma çözüldüğü takdirde Muhammed ismi çıkmakta, yine şiirde 

yer alan Rum ülkesi ve sultan göndermeleriyle birleştirildiğinde manzumenin 

Fatih Sultan Mehmed için yazıldığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Nüshanın istin

sah.ı, sonunda yer alan ferağ kaydına göre 4 Cemaziyelevvel 876/ıo Ekim 1471 

Pazar günü tamamlarımışnr. Bütün bu bilgiler göz önüne alındığında yazma, 

başına bizzat Molla Cami tarafından bir manzume eklenerek Fatih' e gönde

rilmiş olmalıdır. Bu durumda bu nüsha, daha ön~e zikrettiğimiz, dönem kay

naklannda rivayet edilen Fatih ile Molla Cami arasındaki iletişimin somut bir 

örneği haline gelmektedir. 

Şiirin üçüncü beyti bir muarnma beytidir. 

0ljl Jyı <.S Jj4 ~..ı.... ~ }~ Jl c: J 

}j;l.S' J rj.; j).; ı.) c.>~ J._. .r ...l:....<.!ı 

Anlamı: 

Onun mızrağında ikbal pazusunun yardımı vardır. 

Cenk gününde her birini bir yana atması ondandır51 

M uarnmanın çözümü ise şöyledir: 

İlk mısrada geçen "onun mızrağında (rumhunda) yardımı (mededi) vardır" an

lamına gelen ibaredeki mızrak/rumh <c:;) ve yardım/meded (~..ı....) kelimeleri 

birbirine eklendiğinde ~~ J harf grubu elde edilmektedir. İkinci mısradaki 

"her birirıi bir yöne atar" anlamına gelen ibareden ise bu ~~ J kelime grubu-

SO Neşri için bkz. Cami, Levômi'-i Cômi, tsh. Hikmet Al-i Aga, Tahran, 1962. 

sı Beytin anlam çözümünde yardımcı olan kıymetli hoca m Turgay Şafak'a teşekkür ederim. 
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nun her iki ucundaki birer harfi atacağımızı anlamaktayız. İki uç lardaki birer 

harfin atılması durumunda muammada kaStedilen isme ulaşmış oluruz: ~ 
Mehmed. 

21- Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa Koleksiy_onu No: 1240 

20 Zilhicce 869/13AğuStos 1465'te Abdülvasi' b. Hasan el-Lahsavi tarafından 

iStipsahı tamamlanan 440 yapraklık nüsha Müeyyidüddin el-Cendl'nin (ö. 

69ı/1292 [?]) Şerhu Fususi'l-hikem'idir. Zahriyede bulunan madalyonun için

de eser ve müellif bilgisi, üzerinde ise kitabın, Fatih'in okuması için iilinsah 

edildiğille dair kayıt ,~L-.Jı .y ..4_;iı '~~~ Jlb.L.JI_, ~~~ .!illi Wlk,. r .r.) 

.tb:. Jl>. ~ 1 J" ı) \..kLJI ıJ. ı)\.:.:. ~ Jlb.LJI , Jlkl...JI ıJ.I ı) LbLJI ~Ll~ \ll ı).c- J __....a:.ll 
(..iL:.-[ ~Wl J.>- J>l.!i_, ..il.kL .Jıı yer almaktadır. 

22- Topkapı Sarayı Müzesi III. Ahmed Koleksiyonu No: I4II 

Kemaleddin Abdurrezzak el-Kaşani'nin (ö. 736/1335) Istılahiitu's-sufiyye'si ve 

İbn Sina'nın (ö. 428/ı037) el-İşiiriit ve't-tenbfhiit'ından oluşan 249 yapraklık bir 
mecmuadır. Yazmanın içeriği, istinsah tarihi ve yeri F:atih Sultan Mehmed'in 

ilm e olan merakını ve ilgi alanlarını belirleme konusunda önem arzetmekte

dir. Zira yazmanın istinsahı, Fatih Bosna seferinde iken52 23 Ramazan 867/n 

Haziran 1463 Muhammed b. Hacı es-Seferihisari tarafından Bosna'da tamam
lanmıştır. Sultanın seferde bile kitaplarla ve dolayısıyla ilimle iştigal ettiğini 

göstermesi yanında, içerisinde vahdet-i vücudçu tasavvuf ekolünün ve meşşar 

felsefenin temel kitaplarının bulunması Fatih'in entelektüel merakının hangi 

alanlarda yoğunlaştığını belirtınesi bakımından önemlidir. Bunun yanında 

Bosna.seferi sırasında sultanın yanında Musannifek'in bulunması, bu eserleri 
onunla birlikte müzakere etmiş olabileceği ihtimalini doğurmaktadır.53 

23- Topkapı Sarayı Müzesi III. Ahmed Koleksiyonu No: 1417 

Ragıb el-Isfahani'nin (ö. V/Xl. yüzyılın ilk çeyreği) ez-Zerf'a ila mekiirimi'ş-şeri'a 

adlı eserinirı 108 yapraklık nüshasıdır. Zahriyede bulunan madalyanda kitap 

ve müellifisminin yanı sıra eserin Fatih'in okuması için kopya edildiğine dair 

52 Mart ayının sonlarında Bosna seferine çıkan Fatih, o senenin yazını seferde, 1463-1464 kışını 
ise başkentte geçirmişti. Babinger, Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı, s. 195-203. 

53 Dönemin kaynaklarında Bosna kralının ölümüne fetva verdiği ya da bizzat kendi kı lıcıyla öl

dürdüğü nakledilen (Babinger, Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı, s. 200) Musannifek'in Süley

maniye Ktp. Fatih 1439'da bulunan yazmanın sondaki vikaye yapraklarından birine düştüğü 

kayıt, onun gerçekten de seferde bulunduğunu göstermektedir. Yazmanın 97b varağında Mu

sannifek'in hattıyla şu ifadeler yer c; !ır: r~ -ti ;.)1 j1 .._,.....,. J o\... J.) ı:.r:;-- J C::' .;,;..... t::fJ\; J.)" 

67[8]) "D \.ı (_,.bo \; D ci J yılının Receb ayında Edirne'den orduyla birlikte yola çıkıldı.) 
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ifadeleryeralınaktadır.y.i ~~ t~ı.....yh '~r-JI i.Jı,5:._. Jl ~.J..UI yi:S" lh) 

.:ıl.r- ı.J. 01>-~ 0\..hLJI ,~\ll 0LbLJI W\.k... ı-"./. ~ .liıı ~ J ~1)1 r""l.ill 
(.lu 1 .J,.:. 0 \>. 

24- Topkapı Sarayı Müzesi III. Ahmed Koleksiyonu No: 1569 

522 yapraktan oluşan bu mecmuada İbnü'l-Fanz (ö. 632/1235) Divan' ı (ıb-55a) ve 

iki ayrı cilt şeklinde tertip edilmiş Mizanu'l-akide fi şerhi'l-Kaside ismini taşıyan 

Taiyyetu. İbni'l-Farız (Nazmu's-süluk) şerhi (ı.cildi 56a-3o6b; 2.cildi 307b-522a) bu

lunmaktadır. Yazma eser kültüründe iSl:insah ameliyesinin niteliği açısından 

öneme sahip bu nüsharun Dfvan kısmı 874/ı469-70 yılında, Taiyye Şerhi kıs
mı ise Cemaziyel evvel 876 başlan/ı471 Ekim ortalarında Muhammed b. Yahya 

el-Marini eliyle tamiımlanmıştir. İSl:insahı iki yıl süren bu yazmanın hem zah

riyesinde, 01>- .:ıl.r- ı.J. ~ 0\.kL ~LbLJI o /Wl "-il)-1 ı-"./. d' Jüll ı.J.I 01y..l) 

(~ ~iJ .d J.:ı iiıı .:ılj hem Divan'ın ferağ kaydında, 08.1 iiıı 0 .r. 0\_,<:ı..ıJI f) 
(cl"_,.;. ~iJ dL ..lıı -4i 01.> .)\/' ı.J. ~ 0\.kL 0\,b.LJI ;;.;ı)- hem de Mfza

nu'l-akide'nin sonunda (<)I...L....aJI ~lk.L. iiıı ~f <)LbLJI ö /'Wl "-il)-) yazmanın 
Fatih'in kütüphanesi için kopyalandığını belirten ifadeler yer almaktadır. 

25- Topkapı Sarayı Müzesi Revan Koleksiyonu No: 472 

15. maddedeki Seyyid Şerif el-Cürccini'nin (8ı6/ı413) Risale fi beyani merati
bi'l-mevcudat adını taşıyan ve felsefi, kelami ve irfcini perspektiflerden varlık 

mertebelerini inceleyen eserinin ro yapraklık bir başka nüshasıdır. Reyhani 

hatla kopya edilen yazmaıun zahriyesinde eser ve müellif bilgisinden başka 

ı;üshanın Fatih'in okuması için kopya edildiğine dair ifadeler if W\1... ı-"-~;,> 

jJ;, 'ıf-~1 0lil>) J-ftll 0LbLJI y J o.:ı y:-y. .:ı _,J:-1 Jlj ~) o.:ı y .:ı y. }1 ·0 p { 
ı.J. .ll/ ı.J. ~ 0\..bL ,0LbLJI ı.J. 0LbLJI ı.J.I 0LbLJI ,.:ı_,..>.-y js- Js-.) J..t.JI .liıı 
~ly. ..ı... i i .r->- Js- o Jt.:"T ..:.....;:,(.;) .ıJI..U i..asü ~1 O.) J>" J )yi ..:.Jij '101..> ~ 
(~Wl y .J 0:--T ,.ıJLA...,:. ..:..l.SJ.... bulunmaktadır. 

26- Türk İslam Eserleri Müzesi Yazmaları No: 2031 

Fahreddin-i Irili'nin (688/ı289) Leme'at'ının, dönemin meşhur hattat ve mü

cellidi Gıyas el-Mücellid'in elinden çıkma 71 yapraklık nüshasıdır. Yazmanın 

Fa,tih'in ~tüphanesine aidiyeti, cildin sırt bölgesinde yer alan "-il_;>- ı-";) 

(6J... iiıı ...L6:. 01.> .:ıl/ 0\.kL ı.J. ~ 0\.kL ~\ll 0LbLJI ibaresinden anlaşıl
maktadır.54 

54 Yazma hakkında bilgi ve cilt görseli için bkz. Raby-Tanındı, Turkish Bookbinding in the 15th 
Century, s. 188-189. 
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27- İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı Belediye Yazmalan No: 1219 

Akşemseddin'in (ö. 863/ı459) müridierinden Abdurrah1m Karahisari'nin (ö. 

888/1483'ten sonra) Münyetü'l-ebrar ve gunyetü'l-ahyar adlı Türkçe eseridir. Ka

rahisari eserin girişinde sultanı medhenikten sonra kitabı! Fatih Sultan Meh
med'in İstanbul'u fethettiği tarihte telif ettiğini zikretmekte ve "ümidim var 

ki esbab-ı saadet müsaade kıla, bu risaJ.eye ol şah-ı zarifin ve zat-ı şerifin ve 

unsur-ılatifin mübarek ve dakik nazan dokuna" ifadelerini kullanmaktadır.55 

28- Üsküdar Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kemankeş Koleksiyonu No: 447 

Fatih Devri şairlerinden Cemali'nin (XV: yy) Miftahu'l-ferec ismini taşıyan ta

savvufi içerikli Türkçe mesnevisidir.56 Cemali eserinin 565. beyrinde bu ese

rini Fatih Sultan Mehmed için kaleme aldığinı ifade etmektedir: Am terkib 

eyledün sultan içün/Bunı terkib et Mehemmed Han içün.57 Ulaşabildiğimiz 

yazma nüshalann hiçbirinde Fatih'in kütüphanesinde bulunduğuna dair bir 

karineye rastlanmamıştır. 

29- Üsküdar Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Kemankeş Koleksiyonu No: 502 

İbrahim TennUri'nin (ö. 887/1482) Gülzar-ı Ma'nevi isimli Ttirkçe tasavvufi mes

nevisidir.58 Eserin girişinde, TennUri'nin bu mesnevisini Fatih'e sunduğuna 

dair ifadeleri bulunmaktadır: 

Muhammed han sultan ibn-i sultan 
Murad ibn-i Muhammed nesi-i Osman 
Kitabı ben de ol şah un katına 

Götürdüm tuhfe kıldum hazretine59 

Bu eserin de ulaşabildiğimiz yazma nüshalardan hiçbirinde Fatih'in kütüpha

nesinde bulunduğuna dair bir karlneye rastlanmamıştır. Ancak Arufi'nin ki

tap listesinde bir nüshasuun "Gülzaru'ş-şeyh İbrahim kuddise sirruhu fi't-ta

savvuf' kaydıyla bulunması, II. Bayezid döneminde sarayda bir nüshasının 

bulunduğunu göstermektedir.60 

SS Beni doktora tezinde çalıştığı bu eserden ve yazmadan haberdar eden, eser hakkında ulaştığı 

bilgileri benimle paylaşan Abdullah Taha Orhan'a teşekkür ederim. 

56 Neşri ve nüshaları için bkz. Cemali, Mlftcihü'l-ferec (tenkit/i metin), haz. i. Çetin Derdiyok, 
Adana, 1998. 

57 Cemali, Miftcihu'/-ferec, s. 48. 

58 Neşri ve nüshaları için bkz. Tennüri, ibrahim, G(ifzcir·l Ma' nevi- Giriş-Inceleme· Metin· Sözlük
TipklbOslm, haz. Mustafa Demirel, istanbul, 2005. 

59 TennCı ri, Gülzcir-1 Mo'nevi. s. 6 . 

60 Macaristan Bilimler Akademisi, Török F.S9, vr. 128b (s. 263). 
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Sonuç 

"Fatih' in şahsi kütüphanesi" çalışması henüz devam eden bir çalışma olmakla 

birlikte, sonucunda ulaşmak istediği gaye açıktır: Fatih'e aicliyeti kesin olan 

istinsah ve ithaf tüm eserleri tespit ederek onun ilgi alanlarının nerelerde yo

ğunlaştığını belirlemek. Bu sayede hem ilim camiasında, hem de siyasi sah

nede son derece etkili bir ismin, ilmi hareketliliği ne ölçüde belirlediği ya da 

yönlendirdiği hakkında ipuçlan bulunacaktır. 

Sadece. tasavvuf eserlerine odaklanmış bu çalışmada ise bu gayeye bir neb

ze ulaşılmıştır. Zira yukanda şimdiye kadar tespit edilebilmiş istinsah ve ithaf 

eserler Fatih'in ilgisinin nerelerde yoğunlaştığı hakkında bize bir fikir verebi

lecek sayıdadır. Çıkardığımız sonuçlan şu şekilde sıralayabiliriz: 

ı- Yukanda örnekleri verilen, özel ilgisinin bulunduğu eserlere, ta

savvuf metinlerinden bir metni daha eklemek gerekmektedir. O da 

iki istinsahının yanında, hepsi kendi emriyle yazılıp ithaf edilmiş 

bir Farsça tercüme ve biri Farsça olmak üzere dört farklı şerhi olan 

Miftahu'l-gayb'dır. 

2- Diğer ilimlerd~ olduğu gibi, tasavvuf konusunda da Fatih'in ilgi

sirıi teorik meseleler çekmektedir. Zira şimdiye kadar tespit edebil

diğimiz yirmi dokuz yazmanın yaklaşık üçte ikilik bölümü nazari 

tasavvuf geleneğine ait metinlerdir. 

3- Odak noktası daha da keskinleştirilecek olursa, İbnü'l-Arabl'nin, 

özellikle Sadreddin Konevi üzerinden devam eden ve felsefi siste

me yaklaşan vahdet-i vücfıdçu tasavvuf anlayışı ilginin merke~inde 

oturmakta dır. 

4- Bu da ilgi alanının tespiti üzerine sorduğumuz soruya dair cevabı 

bize vermektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş _dönemlerinden baş

lamak üzere ana damannın, tasavvuf söz konusu olduğunda, Sad

reddin Konevi'den başlayan, Davfıd-i Kayseri ve Molla Fenari üze

rinden devam eden irfani61 çizgide akmasında Fatih'in de rolü vardır. 

Çünkü dönemindeki tasavvuf araştırmalarını Miftahu'l-gayb üzerine 

yoğunlaşnrmış ve bu çizgide eserlerin üretilmesini sağlamıştır. 

61 Osmanlı düşüncesinin irfani karakteri için bkz. Fazlıoğlu, "istanbul'dan Varlık, Var-Olön ve 

Yokluk'a Kadim Bir Nazar"; Ceyhan, "Osmanlı Düşüncesinin Mimarlarından Molla Mehmed 

Fenari ve Şerhu Dibaceti'l-Mesnevi". 
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