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TÜRKİYE: .KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN BAZI 
NÂDİR TÜRKÇE YAZMALAR

Ramazan Şeşen

Bu çalışmada, Türkiye kütüphanelerindeki nâdir ve literatüre geç-
memiş yazmalar üzerinde çakşırken tesbit edebildiğimiz bazı türkçe yaz-
maların muhtasar bir fihristi (kataloğu) verilmektedir. Daha önce, bu 
çahşma esnasında tesbit edilen arapça yazmaların fihristinin birinci cil-
di 1975 yılında Beyrut’ta Dâr el-Kitâb el-Cedîd yayınevi tarafından 
neşredilmişti. Arapça yazmaların geri kalan kısmının neşri, yakın-
da aynı yayınevi tarafından tamamlanacaktır. Yine bu -çalışmamız 
esnasında tesbit edilen farsça nâdir yazmalar yakında Şarkiyat Mec- 
mûası’mn VIII. sayısında çıkacaktır. Bu yazmalardan her üç dilde 
tesbit ettiklerimizin tanıtılmasında aynı usûl tâkip edilmiş; müellifleri 
tesbit edilen yazmalar müelliflerinin meşhur isimlerine göre tertiplen-
miştir. Müellifleri belli olmayan eserler son kısımda kendi aralarında yi-
ne alfabetik tertip üzere verilmiştir. Bu çahşmada verilen eserler çeşitli 
kütüphânelere mensup olup, sâdece kütüphânelerin meşhur adlan kısa-
ca zikredilmekle yetinilmiştir. Müellifler, eserler ve nüshalan hakkında 
zarurî bilgiler verilmekle yetinilmiş, çahşmayla ilgisi uzak olan bilgiler 
vermekten kaçınılmıştır. Yazmaların bulunduğu kütüphâneler hakkında 
tafsilâfh bilgi edinmek istiyenler çeşidi kaynaklara ve bilhassa arapça yaz-
malara dâir neşredilen mezkûr cildin başındaki listeye mürâcaat edebi-
lirler.- Müellifler ve eserleri hakkında ya tek bir veya en fazla iki kay-
nak gösterilmekle yetinilmiştir. Bu çahşmada mürâcaat edilen eserler 
Islâm Ansiklopedisi, Keşf el-zunûn ve Zeyli’nin İstanbul neşirleri, Osmanlı 
müellifleri, Târih-coğrafyayazmaları kataloğu, Türkçe dîvânlar kataloğu, F. Ba- 
binger’in Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke adh eseri ve 
bazı makâlelerdir (*).

* Bu eserlerden Islâm Ansiklopedisi (IA ), K eşf el-zunûn (HH.), Osmanlı müel-
lifleri (O M ),  istinsah kelimesi (İst.), hicri kelimesi (h.) şeklinde kısaltılmışlardır.
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Okuyucuların da göreceği gibi, bu mütevâzi çalışmada dil, edebi-
yat, tarih ve diğer konularında epeyce miktarda değerli eserin nüshaları 
araştırıcıların istifâdesine sunulmaktadır. Bu eserler arasında Memlûk-
lar ve Beylikler devirlerine kadar inenler olmakla beraber, gerek tercü-
me, gerek te’lif bakımından II. Murâd devri Türk dilinin yükseliş devri-
nin başlangıcıdır. Bu devirden itibaren Türkçe tercüme ve te’liflere sık 
rastlanmaya başlanmaktadır. Bu mütevâzi çalışmanın araştırıcılara fay-
dalı olması ümidiyle bu konudaki sözlerime son veririm.

1- Abdülkerîm Efendi, Galata Kadısı.

Münşeat (HH, s. 1861).

Baş ı ... Lml J *̂\ı

Tire, Necip Paşa, nr. 373 (117 yaprak, ist. XI. asır).
2- Abdülkerîm Fâhir (Akbaba İmamı’mn talebesi).

Rüsûm el-hatt (Bir mukaddime, yedi bâb üzere tertib edilmiştir.).

Baş : . . .  ı^L-< bi j  j j - j j i

Arkeoloji Müzesi, nr. 1244 (yap. 4 b-40 b, ist. XII. asır).
3- Abdülvahhâb b. Yûsuf b. Ahmed el-Mâdânî.

El-Müntehab f i  ’l-tibb (Çelebi Mehmed’in kütüphânesi için te’lif 
edilmiştir.).
Baş : , . .  JS3» JUJ ) . ,. (̂ jll üjjİ-I

Tire, Necib Paşa, nr. 591 (160 yaprak, ist. 823 h., harekeli nesihle)

4 -Abdullâh Veliyyüddîn el-Burusavî (Osmanlı müellifleri (OM ), III, 
194).

Menâkibü Eşref-zâde Abdullâh el-Rûmî el-lznikî.

Baş ; ... y u.ı L.I ...

Üniversite, Türkçe Yazmalar (TY), nr. 270 (38 yaprak, ist. 1291 
h.).

5- Ahmed Neyli, Mirzâ-zâde (ölm. 1161 h., OM, II, 457).
El-Evfâfi tercemet el-Vefâ (İbn el-Cevzî’nin el-Vefâ f î  fazâüil el-Mus- 
tafâ adh eserinin tercümesi.).



Baş : ... kJüT ju& jw j  ... ûjaİ-1

Kılıç Ali, nr. 738 (195 yaprak, ist. XII. asır).

6- Ahmed Nüzhet Efendi.

Telhîsâtii Koca Râğıp Paşa (Resmî Ahmed Efendi’nin Sefînet el-ru’- 
eıa’sından mühtehabât).

Baş . . . .  r ■ l  İAvl ^ ^ .4  IJ.9-

Selimiye, Bâdî Efendi, nr. 136 (88 yaprak, ist. XII. asır).

7- Âhî, Haşan b. Seyyidî Hâce el-Niğbolî (ölm. 923 h., OM, 11,67). 

-Firâk-nâme (HH Zsß h  11,185).

Baş ; . . .  ı .4̂» ulıf" İr a « a

Arkeoloji, nr. 212 (109 yaprak,, ist. 992 h.).
-Hiisn ü dil (manzum, aynı şekilde mesnevi).

e-
Baş * ...

Koyunoğlu, nr. 13894 (108 yaprak ,ist. X. asır).
Çankırı, nr. 317 (40 yaprak, ist. XI. asır).

8- Ak Fakı-oğlu.
Terceme-i Kâbus-nâme (Yıldırım Bâyezîd’in oğlu Süleyman’ın veziri 
Hamza Beğ namına tercüme edilmiştir.).
Belediye, M. Cevdet, K. 187 (136 yaprak, ist. 1079 h.).
-Başka bir tercüme (tercüme edeni belli değil.).

Baş : ... jul odd ^  . . .  cIaJLU 1< üioi*!

Kastamonu, nr. 496 (60 yaprak, ist. 894 h.).

9- Âlî Efendi, Gelibolulu Mustafâ (ölm. 1008 h., Babinger, s. 126-134). 
Mihr il mâh.

Baş : . . . jZL.c. dille ix .li

Tavşanh, nr. 4644 (35 yaprak, ist. 968 h.).

10-Alî el-Burusavî.
Terceme-i kitâb-i Ebî Bekrel-Râzî f i  ’l-tıbb (31 bâb üzere tertib edil-
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iniştir. I. Mahmud zamanında tercüme edilmiştir. Belki de el-Hâvî 
’ l-şağıRin tercümesi.).

Baş . j a«ı Ll •••

Çorum, nr. 2909 (153 yaprak, ist. XII. asır).
11-Alî b. Abdürrahîm el-Habeşî.

Râfî1 el-ğubûş fîfaz& İl el-hubûş (I. Ahmed zamanında te’lif edilmiş-
tir.).

Baş : ... jU  j  j  j'jÇ»

Fatih, nr. 4360 (240 yaprak, 1021 h., müellif hattıyla).
12- Alî b. îshâk.

Bak ilmine dâir bir kitab (iki cüz üzere tertibedilmiş, II. Murad dev-
rinde te’lif edilmiştir.).
Baş : c.S k  ,_j)l t$j!l iıai-1

Tire, nr. 259/4 (yap. 165 b-206 a, ist. 1136 h.).
13-Alî el-Kâtib.

Sefer-nâme be-cânib-i Rûm (Hicrî XI. asırda Mısırd’dan İstanbul’a 
yaptığı seyahatin hikâyesi. Zamanındaki Mısır tarihi bakımından 
mühim.).
Koyunoğlu, nr. 13 373 (88 yaprak, XII. asır, başı ve sonu eksik).

14-Attâr (H. Ritter, Attar mad., İA,II, 7-12).
Terceme-i Vuslat-nâme (Tercüme eden belli değil.).

Baş : ... jlU. djl Ia-I

Kastomonu, nr. 252 (61 yaprak, ist. 1056 h.).
15-Avfî, Muhammed b. Muhammed (F. Köprülü, Avfî mad., İA, II, 

21-23).
Terceme-i Cevâmi1 el-hikâyât ve lavâmie el-rivâyât (Tercüme eden zikre-
dilmiyor. HH, s.540 ta çeşitli tercümeleri zikredilir. Ayasofya, nr. 
3167 de eserin başka bir tercümesi daha vardır. Bu tercümeye Sa-
lih b. Celâl başlamış, Lutfullâh b. Muhammed b. Bahâeddîn, Rüs- 
tem Paşa’mn emriyle tamamlamıştır.).
Baş : ... JULİj L Jj I j

Haşan Hüsnî, nr. 720 (308 yaprak, ist. 946 h.).
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16- Ayn-i Alî (OM,111,286; Babinger, s.140-142).
- Risâle-i kavârıîn-i Âl-i Osmâtı ve hulâsa-i mezâmîn-i defter-i dîvân. 
Arkeoloji Müzesi, nr. 501 (79 yaprak, hicri 1049 da İskender b. Ib- 
râhîm el-Bosnavî tarafından istinsah edilmiştir.).
Râşid Efendi, nr. 1393/1 (yap. 1 b-50 b, ist. XI. asır).
Koyunoğlu, nr. 13 554/2 (yap. 28 b-41 b, isti XI. asır).

-Vazîfe-hârân-ı merâtib-i bendegân-ı Âl-i Osman.

Râşid Efendi, nr. 1393/2 (yap. 51 b-73 b, ist. XI. asır). 
Koyunoğlu, nr. 13 554/2 (yap. 28 b-41 b, XI. asır).

17- ‘Ayn el-Kuzât el-Hemedânî (GAL, 5.1,756).
Terceme-i ¿¡jibdet el-haka'ik (Tercüme eden zikredilmiyor.)

Baş . lw"Mil 1 1)

Manisa, nr. 1303 (151 yaprak; ist. 955 h.).
18- Bakî Efendi el-Şâir (ölm. 1008 h., F. Köprülü, Bâkî mad., £4,11, 

243-253).

Terceme-i Kitâb el-iHâm bi aHâmi Beled Allâh el-harâm.
Baş : . . j d o j J i  L.5CİJ\ J.»- 5̂Jî\ üı J-l

Kütahya, Vahid Paşa, nr.2610 (226 yaprak, ist. 1006 h.).

19-Baldır-zâde, Mehmed (ölm. 1060 h., Babinger, s. 191-192).
Zeylü Şakâ’ik el-nucmâniyye

Baş tgL* j  jjjiiL ’ oa-

Muğla, Hoca Mustafa, nr. 535/3 (yap. 18 b-80 b, ist.1059 h.).

20- Bedî'î (Kânûnî devrinde yaşamıştır. ).
Varka ve Gülşâh (mesnevi).

Baş : . . . j T ujjjI oÂ \ı jTi b

Arkeoloji Müzesi, nr. 1020 (202 yaprak, ist. X. asır).

21- Ca'fer 'tyânî, Peçuylu (Tameşvar zâbit-i emvâl-ı sultanîsi, Babin-
ger, s. 122-123).
Zjibdet el-nasayih ve cumdet el-tavârîh (te’lif tarihi 1003 h.).



378 RAM AZAN ŞEŞEN

Bâş • ■ ■ • I >a*) L! ■ • • J_jl j * j  jjt"

Koyunoğlu, nr. 13 422 (111 yaprak, ist. XI. asır).

22- Celâl-zâde, Koca Nişancı Mustafâ b. Celdek (ölm. 975 h., OM,III, 
37; Babinger, s. 102-105).
Müteferrikât ez-Kânûn-nâme-i Celâl-zâde 

Baş i . • • <3jJLjjy* j l i  »ij j

Selimiyye, Medrese Kitablan, nr. 409 (yap. 1 b-37 b, XII. asır).

23- Celâl-zâde Sâlih Bey (ölm. 973 h.).

Süleymân-nâme (Selîmnâme, te’lif tarihi 933 h.).

Baş c ... y  r̂* j  *

Koyunoğlu, nr. 13 288 (63 yaprak, ist. 978 h., tashih görmüş). 
Koyunoğlu, nr. 13 288 (63 yaprak, ist. 978 h., tashih görmüş). 
-Târîh-i Mısr (946 h. ye kadar).

Baş . * ^  j
Manisa, nr. 5067 (400 yaprak kadar, ist. X . asır).

24-El-Dâcî, Ahmed b. İbrâhim {OM,II, 171-172; Babinger, s.410). 
-El-Şifâfî ehâdîs el-Mustafâ{Ebû Nu'aym el-îsfahânî’nin el-Tıbb el- 
-nebevî adh eserinin tercümesi. Bk. GriZ,S.I,617).

Baş I 1*ll—_}> kİ •• y

Kadı-zâde Mehmed, nr. 349 (107 yaprak, ist. 994 h., harekeli ne-
sihle) .
-Câmi‘ el-fâris (el-fürs) (Farsça-Türkçe bir lügat. Ayrıca bk. OM, 
II, 261 not 1).

Baş ;... j l j  1̂-5j  jb :  j  u*L-y

Koyunoğlu, nr. 13 622 (135 yaprak, ist. 905 h.).

25- Derviş b. Lutfî.
Terceme-i Risâle-i Şeyh Garsüddînfî îlm el-hisâb (Bazı ilavelerle II. Se-
lim adına hocası Ğarsüddîn’in eserini Farsça’dan tercüme etmiştir.).



Baş? -..clyl l jj L* -*a~

Tavşanlı, nr.4641 (95 yaprak, ist. 982 h.).
Köprülü, nr. 936 (146 yaprak, ist. XI. asır).

26- Ebu T-Kâsım el-Nîsâbûrî.

Terceme-i tıbb el-nebevî (tercüme eden belli değil.).

Baş i ■  ̂ l jLj  y •••

Kastomonu, nr. 1045/2 (yap. 63 b-74 a, ist. 976 h.).

27- Elvân-ı Şîrâzî.
Gülşen-i envâr-ı hakâ'ik.

Baş : jii-j t ^

Nuruosmâniye, nr. 4890 (yap. 353 b-422 b, ist. XII. asır).

28- Emîrî.
Mir'ât el-ebrâr (mesnevi).

Baş i ••«ıjAı! iJ-u- jL» djU.y jE'tJ

Nuruosmâniye, nr. 2584 (yap. 34 b-76 a, ist. XI. asır).

29- Fenâ’î (Acaba OM, 1,14; te bahsedilen ve 1115 h. de ölen Fenâ’î Mus-
tafâ Efendi mi?).
Terceme-i Târîh-i mülûk-i Acem ti- Alî Şîr Nevâ'î (Aslı için bk. HH, 
s. 307).

Baş : ...-uı 1*1 tShT j a*-

- Çankırı, nr. 548/2 (40 yaprak, ist. X. asır).
-Başka bir tercüme (Tercüme eden zikredilmiyor.).

Baş : \jrJ* s ^

Fatih, nr. 4056 (yap. 728 b-742 b, ist. X. asır).

30- Ferîdûn Bey, Ahmed (Krackovsky, Feridun Bey mad., ÎA, IV, 569- 
-570; Babinger, s.106-108).
Müzhet el-esrâr ve 'l-ehyâr f î  ahbâri ahvâli Sigetvar (Ayrıca bk. Tarih
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-Coğrafya yazmaları katalogu, s. 115;H .G. Yurdaydın, Sigetvernâme- 
ler, llâhiyat Fakültesi Dergisi, 1,124-130; HH f̂ eyli, 11,636).

Bsş . *ı jl>l ^ * s —
Koyunoğlu, nr. 1465 (170 yaprak, ist. 997 h.).

31- Gazzî-zâde, Ahmed b. Abdüllatîf (ölm. 1216 h., OM, 1,138). 
Hulâsat el-vefoyâl (Bursa vefayâü hakkında).
Orhangazi, nr. 1016 (23 yaprak, müellif hattiyla).

32- El-Hâcc Abbâs Vesîm (ölm. 1175 h., OM,III,242).
Mehc el-bülûğfî şerhi fîc -i Ulûğ.

Başı ••• a*> ht j

Hamidiye, nr. 858 (292 yaprak, XII. asır).
Tavşanlı, nr. 1673 (232 yaprak, ist. XII. asır).

33- El-Hâcc Ahmed b. Osman.
Risâle-i aruz-

Baş ■ ••• o«ı*ı *«11* tcl— j aIc ^

Üniversite, TY, nr. 3075 (9 yaprak, ist. 1162 h.).

34-Hâcî Ahmed b. Seyyidî el-Bağavî
Terceme-i cavârif el-ma'ârif (Kâtib Çelebi’ye göre bu eseri el-Ârifî 
Türkçe’ye çevirmiştir. HH, s. 1177).
Râşid Efendi, nr. 1073 (390 yaprak, ist. X. asır, harekeli nesihle).

35- El-Hâcî Atmaca el-Kâtib oğlu Muhyiddîn Muhammed.
-.Mecma' el-kavffid f i  ’ l-hisâb ve ’ l-erkâm (HH, s. 1603. II. Bâyezîd’e 
takdim edilmiştir.).
Koyunoğlu, nr. 14016 (138 yaprak, ist. 908 h.).
Afyon, nr. 17219 (116 yaprak, ist. jb j f - 0 ‘
Kadı-zâde Mehmed, nr. 337 (te’lif 899 h., 243 yaprak, ist. 995 h.). 
Belediye, M. Cevdet, K. 20 (yap. 1 b-236 a, ist. XI. asır. yap. 236 
a -292 a arası hesap ve siyâkate dâir bir mecmua), 336 (199 yap, 
921 h.).
Tercemet el-fasl el-sâdise '■aşara f î  beyân el-hata>eyn min Miftâh -i kunûz 
ve misbâh-i rumûz li-Hayreddîn Beğ b. İbrâhîm (eserin ash Farsça). 

-Hâlet Efendi, nr. 221/4 (yap. 314 b —  317 a, ist. XI. asır).



36- Hâcî Bektâş Velî.
Makâlât.
Manisa, nr. 3536/3 (yap. 58 a-87 b, ist. 827 h.).

37- Hâce-i Ahrâr Ubeydullâh Tâşkendî.
-Terceme-i Fıkarât-ı Hâce Ubeydullâh (mütercim zikredilmiyor).

Baş : ■ • . ^  tJj’ l aj^Ia»*

Üniversite, TY., nr. 6479 (yap. 11 a-57 a, ist. XII. asır). 
-Terceme-i risâleteyn (Babası için yazdığı iki risâlenin tercümesi, 
mütercim zikredilmiyor.).

Baş . y  Ll aa a ^ J y ı  a^-

Üniversite, TY, nr. 6479 (yap. 1 b-7 b, ist. XII. asır).
-Terceme-i Şerh-i RubâH-i Ebi 5l-Hayr.

Baş: a a a a *j U' *a.

Üniversite, TY, nr. 6479 (yap. 7 b-11 a, ist. XII. asır).

38-Hâce-i İshâk (Ishâk Hocası) Ahmed el-Burusavî (ölm. 1120 h., 
OM, I, 232).
Risâle f i  ’ l-camel bi 5l-rubc el-mukantarât 

Baş • .aaaaj Ll aaaol_^^—̂ ^*• ** i tL— cicili

Kastamonu, nr. 790/1 (yap. 1 b-53 b, te’lif 1102 b., ist. XII. asır).

39- Hâlis Ibrâhîm Pasarofçavî (ölm. 1160 h., OM, I, 296).
1 Mecmcf el-emşâl (Farsça atasözleri ve deyimler hakkında mufassal 
bir eser. Te’lif 1143 h.).
Esad Efendi, nr. 3208 (419 yaprak, ist. 1188 h.).

40- Haşan b. Huseyn b. Tmâd el-Karahisârî (OM, I, 273 not 1 de). 
Şâmil el-luğa (Farsça-Türkçe, satır aralarında).

Baş : ... (.j! £  lj ^ Ic  j l „ ^  ac j  s a » -j aj-
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Üniversite- TY, nr. 3609 (131 yaprak, ist. 953 h.).



41-Hevâ’ î (OM, II, 487-488).
Dîvân.
Muğla, Hoca Mustafa, nr. 444 (25 yaprak).

42- Hilâli (ölm. 953 veya 983 h., OM, II, 486).
Dîvân (HH, s. 820).

Baş i • • • K  l-i/y j 3***

Hacı Mahmud, nr. 3298/3 (yap. 41 a-60 a, ist. XI. asır).

43- [Sultan] Hüseyn-i Baykara b. Mansûr (Beveridge, Hüseyin Mirza 
mad., İA, IV/I, 645-646).
Şiikr-nâme (Münâcât).

Baş . * ^ j

Arkeoloji Müzesi, nr. 257 (7 yaprak, ist. X . asır).

44- Hüseyn Hüsnî b. el-Hâcc Salih el-Bosnavî .
Terceme-i Âdâb el-vizâre li’l-Mâverdî (Aslı için bk. GAL, S. I, 668).

Baş : . . .  (dj<Jl ¿*11» ¿İri ¿jjcs Celi»

Esad Efendi, nr. 1857 (74 yaprak, ist. 1238 h.).

45- Hüseyn el-Mansûr el-Ma'denî el-Amâsî (Lâmi'î’den sonra yaşa-
mıştır.).

Menâkib el-ebrâr (Nefefıât el-üns’ün muhtasar tercümesi.).

Baş t . .. dtjıjl# «1*0 L.1 ...¿rtlLJl ĵj

Muğla, Hoca Mustafa, nr. 492 (223 yaprak, ist. 1077 h.).
46- Ibn Kemâl (î. Parmaksızoğlu, Kemal Paşa-zâde mad., İA, VI, 

561-566).
-DakâHk el-hakâ’ik (Farsça’da ıS harfinin kullamşlan hakkında).

Baş * .. o. ¿hlh!^ * y

Hüsrev Paşa, nr. 515/1 (yap. 1 b-116 b, ist. 981 h.).
-Kemâliyye f i  ’ l-tıbb.
Tire, nr. 259/6 (yap. 366 a-374 b, ist. 1137 h.).
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47- İbrahim (?).
Gazavât-ı Bosna tarihi (1149-1152 yıllan arasındaki Bosna gazala- 
lanndan bahseder. Te’lif tarihi 1154 h., ihtiva ettiği malûmatın 
çoğu Ömer Efendi el-Bosnavî’nin mecmuasından alınmıştır.).

Baş î . . . 4i Î Â *

Kastamonu Müzesi, nr. 203 (52 yaprak, ist. 1154 h.).
48- İbrahim Aksarâyî.

Dîvân.

Baş ı . . .  -ı>-l

Koyunoğlu, nr. 13 818 (yap. 12 a-40 b, ist. 1046 h.).
49-İbrahim Hakkı Erzurûmî (ölm. 1186 h., OM, I, 33).

Sülûk-nâme (Nakşibendiyye tarikatı hakkında).

Baş . ... ı̂A.ıi.fli jjjli

Reşid Efendi, nr. 396 (yap. 1 b-156 a, ist. XIII. asır).

50- îsâ Efendi (ölm. 1059 h., OM, III, 226).
Müfredât-ı Îsâ Ef. f i  5l-tıbbb.

Baş ı ... ) js   ̂ o j ».

Tavşardı, nr. 2708 (561 yaprak, ist. 1227 h.).

51-İsmâ'îl (?).
Câriye-nâme.

Baş : . . .

Koyunoğlu, nr. 12 092 (yap. 89 b-114 b, ist. XI. asır).

52- Îsmâ'îl el-Ankaravî el-Mevlevî (ölm. 1041 h., OM, II, 24-25).
-Cenah el-ervâh.

Baş . . . .

Halet Efendi, nr. 221/3 (yap. 280 b-313 a, ist. XI. asır). 
-Miftâh-i Mesnevi.
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Halet Efendi, nr. 221/2 (yap. 180 a-279 b, ist. 1024 h., başı eksik). 
-Şerhu kasîdeli tbn el-Fâriz (el-Tâ'iyyet el-kubrâ şerhi).

Baş : . . .  jû- ) jfü _y_ -*-! U ...lâ*) 1/Ij* ıS-ÜI ûuid

Halet Efendi, nr. 221/1 (yap. 1 b-179 b, ist. 1025 h., müellif hattı).

53-İsmâ'îl Hakkı Burusavî (ölm. 1136 h., OM,1,28-33).
Silsilet el-tarîkat el-Celvetiyye.

Baş : . . .  ¿1 Ujlcl <2.JJİ îLL. tS1

Manisa, nr. 1536/1 (yap. 1 a-63 b, ist. 1137 h.).
Yusuf Ağa, nr. 601 (102 yaprak, ist. 1138 h.).
Tire, Necîb Paşa, nr. 328/1 (yap. 1 b-118 a, ist. 1207 h.).

54-Kânî (?).
Münşeât (Resmî birçok vesikayı ihtiva eder.).

Baş . ... AıjL. cJp

Tire, Necîb Paşa, nr. 398 (162 yaprak, ist. XII. asır).

55- Karaçelebi-zâde Abdül'azîz Efendî (ölm. 1068 h., OM, 111,120-121; 
Babinger, s. 204-206).
-Mir'ât el-safâ (HH, s. 1648).
Tire, Necîb Paşa, nr. 634 (78 yaprak, XI. asır).
-Ravzat el-ebrâr.
Tire, Necîb Paşa, nr. 634 (510 yaprak, ist. XI. asır). 
-Süleymân-nâme.

Baş 1 ■ • ■ <01 b I

Tire, Necîb Paşa, nr. 643 (209 yaprak, ist. XI. asır).
Muğla, Hoca Mustafa, nr. 472 (216 yaprak, ist. XII. asır). 
-Terceme-i Siyer el-Kâzarûnî

Baş i •••

Manisa, nr. 5041 (150 yaprak kadar, ist. 1088 h.).

56- Kasım b. ctsâ el-Akhisârî (ölm. 967 h., OM, 1,18).
Merıâkib-i Şeyh Mecdiiddîrı İsa Akhisârî (ölm. 937 h., HH, s.1842).



Baş : . . .  Jjl tiUj a»,j

Akhisar, Zeynel-zâde, nr. 1793 (109 yaprak, ist. 1243 h.).

57- Kâsım b. Mahmûd el-Karahisârî.
Irşâd el-miirîd ila ’l-murâdfî tercemeti Mirşâd el-Hbâd tuhfet el-Sultân Mu- 
râd (Necin el-Dâye’nin eserinin tercümesidir. 825 h.de II. Murâd’a 
ithaf edilmiştir. HH, s. 1655).

Baş : . . .¿ 'I j  Jjl j  ¿-¡.V-'j ■Aa‘

Süleymaniye, Yusuf Ağa, nr. 272 (130 yaprak, ist. 960 h.), 
Üniversite, TY, nr. 599 (237 yaprak, ist. 1029 h.).

57a-Kâtib ‘Alâ’üddîn el-Türkî.
Murşid el-muhâsibîn (HH, s. 1655).

Baş i . . .  yj j L  I ,

Çorum, nr. 3076 (70 ya.prak, ist. 917 h.).
57b-Kâtib el-Hâcc ‘Ab Ednâ.

Ahbar el-yemânî (el-Bark el-yemâtıfnin tercümesi).

Baş : ... j j  oaV a*j

Reisülküttâb nr. 632 (te’b f 1064 h., Mısır valisi Hacı Ahmed Paşa 
için tercüme edilmiştir. 320 yaprak, ist. XII. asır).

58- Kâtib Muhyîddîn Gelibolulu.
Terceme-i merıâkib-i Evhadiiddîn el-Kirmânî (Müellifi Sa'deddîn el-Ha- 
mavî).
Koyunoğlu, nr. 13 289 (129 yaprak, ist. XI. asır, baştan bir yap-
rak, sondan bir miktar eksik. Eserin asb Nâfiz Paşa, nr. 1199 ve 
Edirne Sehmiye, nr. 2140 da bulunmaktadır.).

59- Kayğusuz Abdal {OM, 1,144).
Pend-nâme.

Baş : ... ,j^lc JUj j  Jjo  Va JJj «.LT” jui U 

Arkeoloji Müzesi, nr. 959 (38 yaprak, ist. 1250 h.).

60- Lâmi'î, Mahmûd b. Osman (ölm. 938 h., Abdülkâdir Karahan, Lâ- 
micî mad., İA,VII, 10-15).

Tarih Enstitüsü Dergisi : F. - 25

BAZI NADİR TÜRKÇE YAZM ALAR 385 i



386 RAM AZAN ŞEŞEN

-Dil-i pemâtıe (Şeyh Ahmed el-Buhârî el-Nakşbendî ve I. Selîm ad- 
lanna kaleme alınmıştır.). . .

Baş i ••• djl

Trabzon, nr. 494 (150 yaprak, ıst. XI. asır).
-Giil-i sad berg

Baş . . • • i——• ̂ n*î* 4î

Diyarbakır, nr. A.2244 (yap. 1 b-36 b, ist. 936 h.).
-Hüsn ü dil ve sıfat-ı akl-i kâmil.

Baş : lailj r- j  ıJLi- u - V  İLLA» 4U1 Lal

Erzurum, nr. 24 064 (214 yaprak, 948 h. de Gelibulu’da istinsah edil-
miştir.).
-LatâHf. .

Baş i •«. •¿jh j

Üniversite, TY, nr. 3814 (yap. 153 b-292 a, ist. 1Î 14 h.)
-Şeref el-insârı (te’lif 944 h.).
Çankırı, nr. 191 (150 yaprak, ist. 990 h.) .
- Veys-i râmîn.

Baş ı • • • dji a* L & _ . vjUtf  ̂ d* *

Tavşanh, nr. 4932 (227 yaprak, ist. XI. asır). .
61- Le’âlî (Belki de OM, 11,495 te zikredilen Lâlî Dede Aydînî olabihr.). 

Dîvân.

Baş : ... l ıjji* «¿U ¿jt* <Sjy*

Hacı Mahmud, nr. 3298 (yap. 41 b-103 a, hamişte, ist. XI. asır).

62-La‘lî-zâde, Abdullah Efendi (Bk. O M,1,159).
Tarîkat-ı Bayrâmiyye’ den tâ’ife-i Melâmiyye' nin anane-i ir âdetleri hak-
kında... . -

Baş : .. • jS-b.1

. Pertev Paşa, nr. 493 (yap. 59 b-147 a, ist. 1206 h.).
Üniversite, TY, nr. 3263 (35 yaprak, ist. 1231 h.).
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63-Mahmûd b. Abdullah b. Mahmûd el-Bağdâdî (Babinger, s. 
243-244)
Risale f i  ’l-tasavvuf (Vezir Mustafa Paşa’ya takdim edilmiş olup 
bir mukaddime ve bir hatimeden ibarettir.).

BaŞ : ... Af j  aj\i çŞ Jjl Af

Üniversite, TY, nr. 1864 (63 yaprak, ist. XI. asır).

64- Mahmûd b. Edhem Amasyavî (OM, 1,160).
Giilşen-i inşâ (HH, s. 1505, II. Bâyezîd devrinde te’lif edilmiştir.). 
Muğla, Hoca Mustafa, nr. 800 (125 yaprak, ist. XI. asır, baş : ... jUj»
ıS^J ■**)•

Zile, nr. 1009 (83 yaprak, ist. 975 h., baş : ...u 'bîj, ısb-îj ^L—b Af).

65- Mahmûd b. Muhammed b. Dilşâd (OM,III,-139-140). ’
Terceme-i Harîdet el-caca‘ib li-lbn el-Verdî. •

Baş: ... iydl J,tı jk , ts-dl •ûıai-l

Tire, Necîb Paşa, nr. 625 (243 yaprak, ist. 1004 h.).

66- Mahmûd el-Vardârî.
Bahr el-mesâHlfi ’1-farâ‘iz (HH feyli, 1,166).

Baş . . . .  1mfj I *1*1 ... \ Jjr I ¿il!

Tavşanlı, nr. 641 (229 yaprak, ist. 1036 h.).

67- Mektûbî îbrâhım Efendi.
- Rûh el-taHik.

T T  K  Kütüphanesi, Esad Fuâd Tugay kitaplanndan.

68- Mirim Çelebi, Muhammed b. Mahmûd b. Kadı-zâde el-Rûmî (ölm. 
931 h., OM, III, 298).
M  es â" il der ahkâm-i nücûm.

Baş : ... J j  ^  .••Aıjf uç». 4*) j

Üniversite, TY, nr. 6544 (yap.. 120 b-151 b, ist.. 1106 h;).



69- Muhammed Âşık el-Hanefî.
Terceme-i Ahbâru Mekke li-l-Ezrakî.

Baş : U ... ıS-dl ¿ui-l

Manisa, tır. 6380 (200 yaprak, ist. 1011 h.).

70-Muhammed Efendi (Abdullah el-Kırîmî’nin talebelerinden). 
Risâlefî Hlm el-hatf.

Baş i ... r>U' 3

Belediye, M.Gevdet, K. 450 (20 yaprak, ist. 1086 h.).
Arkeoloji Müzesi, nr. 473 (10 yaprak, ist. 1255 h.).

71- Muhammed b. Ahmed.
Terceme-i Menâkib-i Alî b. Ebî Tâlib (müellif Şeyh Ömer ?).

Baş . . .. ■■¡jj.ı

Burdur, nr. 1050 (353 yaprak, ist. 1227 h.).

72- Muhammed b. Baydur.
Terceme-i Kitâb-ı Ebî Nasr b. Tâhir b. Muhammed. el-Serahsî (tasavvu-
fa dâir, eserin aslı bilinmiyor.).

Baş . ...  ̂ l ^UJC Jjl

Manisa, nr. 6886 (140 yaprak, ist. 863 h.).

73- Muhammed b. Kâtib Sinan el-Muvakkit (OM, 111,301).
Risâle f î  rubc el-mukantarât.

Baş t . .. j  &

Carullah Ef., nr. 1473 (yap. 13 b-27 b, ist. XI. asır).
Üniversite, TY, nr. 1824 (yap. 120 b-140 b, ist. 1047 h.).

74- Muhammed b. Muhammed el-Edirnevî (ölm. 1050 h., Babainger, 
s.182-184).
Nuhbet el-tavârîh ve ’ l-ahbâr (IV. Murad devrinde, 1039 h. de te’lif 
edilmiştir. HH, s. 1939).

Baş: ... 3
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Râşid Efendi, nr. 943 (329 yaprak, ist. XII. asır).
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75- Muhammed b. Yûnus el-Dervâzî.
Kavs-nâme.

Baş : j  jbjb j jr

Arkeoloji Müzesi, nr. 1582 (37 yaprak, İst. 1070 h.).

76- Muhammed Mekkî.
Menâkib-i şeyh Muhammed Murâd el-Buhâri (Hüseyn Lâzikî rivaye-
tiyle) .

Baş r ...<!>

Murad Buharı, nr. 256 (yap. 1 a-43 b, İst. 1126 h.).
76a-Muhammed b. Mustafa.

Tercemet el-felâhat el-tâmme (müel:Ebû Zekeriyyâ Yahya b. Muham-
med b. Ahmed el-'Avvâm).

Baş c ...^)^j ¿lıl I &j 2 j  L*I ...

Üniversite, TY, nr. 1691 (225 yaprak, İst. 18 Şaban 998 h. de mü-
tercim tarafından).

77- Muhammed Mîrek el-Nakşbendî el-Taşkendî.
Şehrî ve gülî (der-hall-i ba'zı ebyât-ı müşkile ve rübâiyyât ve mu- 
kattcât-ı kâmile-i şuearâ-i mütekaddime ve fiızalây-i müteahhirîn.).

Baş : ...Jtf- ĵcl tS-cÂÂU» cŞ~y jui U

Râşid Efendi, nr. 588/2 (yap. 56 a-98 a, ist. 1089 h.).

78- Muhammed Münşî (Seyyid) .
Fetih-nâme-i Mora.

Baş : . .. j.lcI j}^*y

Türk ve Islâm Eserleri, nr. 2179 (yap. 1 b-15 b, ist. 883 h. de müel-
lif hattıyla.).

79- Muhammed Râşid b. Abdullâh el-Gürcî el-Hanefî el-Kâdirî. 
Mecmûc el-aklâm (Eski alfabelere dâir.).

Baş c • ■ j  jfoy  «̂1*1 ...

Arkeoloji Müzesi, nr. 475 (28 yaprak, ist. XII. asır, son kısımları 
arapça).
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80- Muhammed Rızâ Efendi, Nakîb el-Eşrâf (ölm. 1169 h., OM,III,58). 
El-Sebc el-seyyâr f î  ahbâri mülûk el-Tatar (I. Mahmud devrinde te’lif 
edilmiş Kırım hanları tarihidir.).

Baş r ■ • s'j IjJjl fjk** -*** ...
Râğıp Paşa, nr. 1016 (179 yaprak, İst. 1176 h.).
Arkeoloji Müzesi, nr. 461 (127 yaprak, İst. XII.. asır).

81- Mürîdı Aydînî (OM, 11,415).
Mansûr-nâme-i Hallâc (Derviş Niyâzî’nin Mansûr-nâme’sine na-
ziredir.) .

Baş : . . .  jt> j -  Jjl jjî». jTjUjJ j l  Jj<
Arkeoloji Müzesi, nr. 255 (102 yaprak, XII. asır).

82- Mûsâ Sadri.
Menâkib-i Sadruddîn .el-Konavî (0AÎ,III,191).

Baş î • a • ¿5*** yı
Belediye, M. Cevdet, K. 454 (13 yaprak, ist. XIII. asır).

83- Mustafâ b. Abdullâh.
Târîh el-Seyyid el-Hâcc Mûsâ b. el-Seyyid Haşan. (Sultan Mustafa za-
manında Eğridir taraflarında yazilmıştır. O bölgenin tarihi bakı-
mından önemlidir.). . *

Baş : ...tUU Jjl

Tavşanh, nr. 3054 (177 yaprak, ist: XII. asır).

84- Mustafâ b. Alî el-Muvakkit fi’ l-Câmi el-hâkânî el-Seİîmî (ölm. 956 
h. den sonra, OM, III, 300-301).
Tuhfet el-zamân ve harîdet el-acyân (coğrafya ye hey’ete dâir, HH, s. 
366).

Baş i ....lL>l 1 ..,uıl ¿Lc u.ı j  ...

Nuruosmâniyye, nr. 2993 (228 yaprak, XII. asır, tashih edilmiş). 

84a- Nahifi.
Tercemet el-Nehc el-meslûk fîsiyâset el-mulûk (müellifi ‘Abdurrahmân 
b. Naşr el-Şeyzerî. I. Abdülhamîd için tercüme edilmiştir.)



BaŞ ■ ••• j  ^ İd l J ¿U<* C j . . .

Tire, Necib Paşa nr. 357 (205 yaprak, mütercimin hattıyla).

85-Naşîruddîn el-Tûsî (ölm. 672 h .)..
-Terceme-i bâk-nâme-i pâdişâhî (mütercim zikredilmiyor. Sultân Ya‘- 
kûb b. Devlethân için tercüme edilmiştir.).

Baş ; ■ •. J j

Manisâ, nr. 1860/1 (l b-30 b, ist. X . asır).
Koyunoğlu, nr. 12 067 (1 b-29 b, İst. X . asır).

„ Bağdadh Vehbi, nr. 1408 (42 yaprak, ist. 1203 h.).
-Terceme-i tensuh-nâme-i ilhânî (Beylerbeyi Karacabey namına ter-
cüme edilmiştir.)

Baş : j  jJT Jji Jj.ı Ul ...

Lâleli, nr. 2044/4 (56 a-66 a, ist. 1035 h.). ,

86- Nasûh b. Îsrâ’îl. .
Menâkib el-cârifîn ve kerâmât el-kâmilîn min el-evliyâ... (40 bâb üzre ter- 
tibedilmiş olup her bâbta bir şeyhten bahseder.).
Üniversite, TY, nr. 558 (yap. 162 a-217 a, ist. 980 h.). ,

87-Nazmî-zâde Murtazâ (ölm. 1134 h., Babinger, s. 250-253)1
Câmic el-envâr fî menakib eî-ebrâr (Eserin 1092 de tamamlanan ikinci 
tahrîri).

: - Koyunoğlu, nr. 13 629 (120 yaprak, ist. 1092 h.)."
Arkeoloji Müzesi, nr. 440 (107 yaprak, ist. 1092 h.).
Köprülü, nr. 253 (100 yaprak, ist.. XII. asır).

88- Nesîmî (Abdülbâkı Gölpmarh, Nesîmî mad., İA, IX, 206-207).
, Dîvân.
Muğla, Hoca Mustafa, rir. 427/2 (yap. 28b-97a, ist. 895h.). 
-Mukaddimet el-hakâHk (ilm-i hurûfa dâir)

Baş : ... *¿1» J.MJİ4İC ^  Jls

Manisa nr. 1143 (yap. 31b-84a, ist. 963 h.).

89- Ni'metî.
Dâstân-i Edhem ü Hümâ.
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Baş : . . .  jlc I JJ  « . o l  ^  : • ~

Arkeoloji Müzesi, nr. 1180 (yap. 7 b-36 a, ist. XII. asır).

89a-Nusret, Muhammed Nasîr.
Mecmûca-i letâ’if-i hayâl

Baş : .. . y j  „ » ¡ f  ¿fA-' j  x l ; ¡ji

Türk ve Islâm Eserleri Müzesi, nr. 2034 (259 yaprak, ist. 1138 h.)

90- Nücûmî el-‘Aynî, Cemâleddîn Ebû Ca'fer Haşan b. Alî.
Mezâk el-iuşşâkfî Him el-âfâk (8 makale, Sultân Gem b. Mehmed 
Fâtih’e takdim edilmiştir. HH, s. 1645).

Baş : . . .  ¿ 11. jui U ...üU I j  jJ l

İbrahim Efendi, nr. 645 (yap. 1 b-92 a, ist. 1082 h.).

91- Okçu-zâde, Muhammed b. Muhammed (ölm. 1039 h., Babinger, 
s. 117).
Münşeât.

Tire, Necîb Paşa, nr. 372 (177 yaprak, ist. 1205 h.).

92- (Derviş) Omar el-Fu’âdî.
Menâkib-i Şeyh ŞaKbân Efendi el-Kastamonî (I. Ahmed için te’lif edil-
miştir.).

Baş :  i  j  j £  >-x-

Koyunoğlu, nr. 13 907 (1 b-70 b, ist. XI. asır).
Uşşâkî Tekkesi, nr. 35/2 (yap. 24 b-56 b, ist. 1113 h.).

93- Osmân b. Abdülmennâh (Belgrad Dîvâm’nda ikinci tercümân). 
El-Risâlet el-coğrâfiyye (Köprülü. Fâzıl Ahmed Paşa için te’lif edil-
miştir.).

Baş : L 'j  » j j j l  J u

Köprülü II, nr. 175 (370 yaprak, ist. 1165 h.),.



94- Osmân-zâde, Tâib Ahmed Efendi (ölm. 1136 h., OAi,II,116-117. 
Karahan, Osmân-zâde Tâib mad., İA, IX , 453-456):.
-Hadîkat el-mülûk ve ’l-vüzerâ.

Baş : ... ^ 4 x ~ i  Jjl (j'L—) •\x~

Ulucâmi, nr. 5İ46 (yap. 1 b-138 b, ist. 1169 h.).
-Şimâr el-esmâr (Kelîle ve Dimne’nin muhtasar tercümesi.).
Belediye, nr. O; 75-0/2 (s. 6-172, ist. 1217 h.)..

95- Riyâzî Mehmed Efendi (ölm. 1054 h., OM, 11,184; Babinger, s. 177- 
-178).
Düstûr-i Riyâzî der-durûb-i emsâl-i Acem.

Baş i .... vLjro Jjl (j-J—<#

Râşid Efendi, nr. 588/3 (yap. 99 b-158 a, ist. 1089 h.).

96- Rıdvan Paşa-zâde Abdullah Beğ (Babinger, s. 235 not İ ) .
-Târîhu Mısr (Yavuz’un Mısır'ı fethi ile sona erer.).

Baş i ... d jl L j

Beyazıt Umûmî, nr. 9391 (216 yaprak, ist. 1134 h.).
-Terceme-i MüşHl el-ezhâr fi  lacâHb el-aktâr.

Baş ... Jjl L-j •w*

Koyunoğlu, nr. 13 281 (212 yaprak, ist. 1124 h.).

97- Rumûzî, Mustafâ (Babinger, s. 91-92).
Fetih-nâme-i Yemen (Mesnevi tarzında 977 de III. Murâd için te’lif 
edilmiştir.).

Baş i ... a ̂ t  j l  JL

Nevşehir, ur. 33 (207 yaprak, ist. 1000 civarında).

98- Rûşenî.
Divân.

Baş i ...Cjh-h* O
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Arkeoloji Müzesi, nr. 1152 (161 yaprak, ist. 957 h.). -



99- Sabit Alâeddîn!Efendi (ölm. 1124 h:r OM, II, 118-119). '
Dâstân-i Edhem il Hümâ. t .

Baş ; 1

Arkeoloji Müzesi, nr. 1180 (yap. 1 b-6 a, ist, XII. asır).

100-(Şeyh) Safiyyüddîn el-Erdebîlî. - "
Kur'ân-ı KerîrrCdeki bazı âyetlerin tahkik ve-tedkîktne dâir bir risale,-

Baş * ...¿ilil l ¿̂ .1 ... ■

Kastamonu, Dr. 1763 (yap. 169a-173a, işt. 1000. h. lerde)...

101-San Abdullâh b. Muhammed el-Osmânî (ölm. 1071 h., ÖiFaruk 
Akün, Sarı Abdullâh mad., İA, X , 216-220).

-Düstûr el-itışâ.

Esed Efendi, nr. 3332 (347 yaprak, ist. 1081 h.). - '
Üniversite, TY, nr. 1252 (425 yaprak, ist. XI. asır).
-Tedbîr el-nefeteyn ve islâh eİ-niishateyn (siyâsetnâme, HH, s. 381).

Baş : ... j  •¿'««ttl J ji

Arkeoloji Müzesi, nr. 1060 (279 yaprak; ist. XI. asır). : * : 
Üniversite, TY, nr. 2666 (134 yaprak, ist. XI. asır). ..

102- Şeydi Alî Reîs b. Hüseyn (Şerefeddin Turan, Şeydi . Ali Reis nıad., 
İA, X , 528). . .
-Mir'ât-ı kâinât..

Baş ; ... Jjl jl>j{ j  a*“

Üniversite, TY, nr. 1824 (yap.13 a-71 b, ist. 1047 h.).
-Mir'ât el-memâlik.
Kütahya, Vahîd Paşa, nr. 2242 (77 yaprak, ist. 998 h.). .

103-Seyyid Halil.
Tuhfet el-hasîb (Ahvâl-i menâzile dâir! L Ahmed zamanında te’lif 
edilmiştir.)..
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Baş i ... cJ a».yA jıi* ' .......... .

Arkeoloji Müzesi., nr. 391 (47 yaprak, ist. XII. asır).

104- Seyyid Muhammed b. Seyyid Alâeddîn el-Huseynî el-Razavı. 
Kitâb-ı Jîitüvvet.(Hz. Ali’den rivayete göre.).

Baş z ... y  a«} 1*1 ...OtlLMujj

Belediye, M. Cevdet, nr. K. 230 (1 b-47 a, ist. XI.'asır).

105-Seyyid Nizâm-ı Bedahşî.
Menâkib el-Seyyid Alî el-Semerkandî (öİm. 862 h., eser 700 menkıbe 
ihtiva eder.).

Baş :... jMjl UT soi yf} Le. J î  îjc.

Hacı Mahmud, nr. 4603 (114 yaprak, ist. 1082 h., harekeli nesihle). 
İsparta, Halil Hâmid Paşa, nr. 227 (151 yaprak, ist. 1225 h.).

106-Seyyid Osmân Efendi el-Hâşimî..
Tarîk-nâme.

Baş : ... jA c  \j\!o ...

Haşan.Nüsnî, nr. 758 (yap. 1 b-51 a, ist. XII. asır. Yap. 32 b-41 a 
arasında şiirleri, 41 a-51 a arasında İsrâ Sûresi tefsiri vardır.).

107- Sipâhî-zâde, Mehmed b. Alî (ölm. 997 h.).
Evzah el-mesâlik ilâ malnfet el-büldan ve ’ l-memâlik (Ebu ’l-Fidâ’mn 
Takvim el-büldânhmn ilaveli tercümesi. HH, s. 202,468).

Baş : ... o  ¿Vle-ı~* Jj I j f

'Haraccıoğlu, nr. 1218 (155 yaprak, ist. 980 h.).
Askerî Müze, nr. 73 (150 yaprak kadar, ist. X. asır).

108-Şâdî. . . .
Maktel el-Hasanye ’l-Hüseyn (763 h. de Kastomonu’da te’lif edilmiş-
tir.).

Baş : ... J-Eij j i  oL j j I  ûıl

Koyunoğlu, nr. 13 445 (103 yaprak, ist. 974 h., harekeli nesihle).



109-Şâhidî, Ibrâhîm Dede (ölm. 957 _h.).
-Gülşen-i vahdet.

Baş : ... hIo j j  «Jüe *̂l>" .

Tavşanlı, nr. 1124 (yap. 32 b-44 b, ist. XII. asır).
-Tuhfe-i Şâhidî (arûza dâir).

Baş : ... yy Ca)

Esad Efendi, nr. 3664 (yap. 248 b-261 a,ist. XII. asır).

110- Şemseddîn el-Sîvâsî, Ebu 51-Senâ Ahmed (ölm. 1006 h., OM, I, 95). 
-Mir'ât el-ahlâk ve mir kât (meşûk) el-eşvak (HH, s. 1646).

Baş : ...  ̂ îl. . .

Diyarbakır, nr. B. 1884 (164 yaprak, ist. X . asır, harekeli).
-Makd-i hâtır (HH, s. 1973).

Baş: ... joîJI *b>- Jjl aa-

Koyunoğlu, nr. 13 395 (141 yaprak, ist. XII. asır).

111- Şemsî Ahmed Paşa (Babinger, s. 105-106).
Cevâhir el-kelimât (Arapça-Tiirkçe manzum ve muhtasar bir lüğat).

Baş : ... ¿ l* -»-I j ’ ij -u-j aa-

Antalya-Tekelioğlu, nr. 671 (yap. 1 b-59 b, ist. 1056 h.).

112-Şemsî el-Şâir el-Acemî (I. Selîm devri şairlerinden).
Dih mürğ (Kuşların dilinden nasihatler, manzum, HH, s. 762).

Baş . ^>j! oul <i)l

Üniversite, TY; nr. 3814 (s. 123-148, ist. 1114 h.).

113- Şerîf b. Şerîf (Fâtih ve oğlu Bâyezîd devirlerinde yaşamıştır.). - 
Menâkib-i Şeyh Bunhâüeddîn Muhammed b. Muhammed el-Reytıî el-Hü- 
seynî.

Baş : ...JİU. Jjl (j-Lîj j  (_rh— j  âa-

Arkeoloji Müzesi, nr. 1301 (59 yaprak, ist. III. asır).
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114- Şeyhî el-Sîvâsî.
El-Cevheret el-fa’ika f î  fazli Âişe (III. Murad devrinde te’Îif edilmiş-
tir.).

Baş. â ... I U - . . .

Kastamonu, nr. 1302 (255 yaprak, İst. XI. asır).
115- Tâcî-zâde, Cafer Çelebi Amasyavî (ölm. 920 h.,. Babinger, s.49-50). 

Heves-nâme (Mehabbet-nâme, IX . asrın sonunda İstanbul’daki bazı 
yerleri tavsif eder.).
Koyunoğlu, nr. 13 955 (100 yaprak kadar, ist. 899 h.).

116- (Mevlânâ) Vahidî.
Tarîkat-nâme-i Hâce-i Cihan ve Netîce-i Cân (I. Selim devrinde 929 h. 
de te’lif edilmiştir.).
Baş : ... j j l  _ j ! L j *. j  a»-

Üniversite, TY, nr. 9504 (119 yaprak, ist. 1013 h.).
Haşan Hüsnî, nr. 670 (98 yaprak, ist. 1000 h.).

117-Veysî Alaşehrî (ölm. 1037 h., Babinger, s. 152-154).
Hâb-nâme.

. Baş : ... oLijL Jjl U*j.as- csljl ¿¿r 

Muğla, Hoca Mustafa, nr. 535/4 (yap. 83 b-90 b, ist. XI. asır).

118- (Seyyid) Yahyâ Efendi.
Menâkib-i Hâce M. Emîn Tokâdî ve Ahmed Tekdest Cûryânî (Yahyâ Efen- 
di’nin müridlerinden biri tarafından temize çekilmiştir.).

Baş :... J ) j j£  ¿Uljjl y

Üniversite, TY, nr. 6480 (40 yaprak, ist. 1202 h.).

119- Yahyâ b. Bahşî (ölm. 840 h., OM, I, 199),
Menakib el-cevâhir (Emir Sultan M. el-Buhârî’nin menâkibi hakkında, 
te’lif tarihi 932 h., HH, s. 1841 de Îbrâhîm b. Zeyneddîn el-Hâcc 
Kâsım el-Halebî el-Hanefî’ye nisbet edilir.).

Baş : ... J'fy Jjl -Uj Ll •
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Tavşanlı, nr. 3159 (75 yaprak, ist. 1008 K.).
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120-Yûnus Emre (Emrem),

Divân.

Muğla, Hoca Mustafa, nr. 413 (137 yaprak, İst. X.. asır, baştan ve 
sondan eksik.).

.121-Yûsuf b. Kemâl el-Burusavî (OM, III, 309).
Oâmic el-hisâb (Kânûnî devrinde te’lif edilmiştir.).

Baş ; ... J

Tavşanb, nr. 1709/2 (yap. 60 b-156 a, İst. XI. asır).

M ü e l l i f i  T e s b i t  E d i l m e y e n  E s e r l e r :

-Baftâl-nâme.
Arkeoloji Müzesi, nr. 1455 (228 yaprak, 840 Rebîülevvel ayı ba-
şında Hâcî Seyyid b. Emir Kalişmîr tarafindan istinsah edilmiş-
tir.) .
-Câmic el-inşâ ve H-mekâtîb (134 bâb üzere tertibedilmiş tasavvufa 
dâir bir eser.).

Baş ;  ... u j  sjlı»-

Üniversite, TY, nr. 3971 (380 yaprak, ist. IX . asır, başı sonu eksik.). 
-Durûb-i emsâl-i türkiyye (alfebetik olarak tertibedilmiştir.).

Baş : . . .  j î 'j I JLiıl ûj \ <jjl _i!l «_>l;

Üniversite, Farsça Yazmalar, nr. 546 (yap. 116 a-128 b, ist. XI. 
asır.).
-Fütüvvet-nâme.

Baş . ... o * j  l̂oAıt ö f -  J /f

Yusuf Ağa, nr. 10 203 (47 yaprak, ist. 1229 h.).
Başka bir jfütüvvet-nâme.
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S EŞ '" ... 4İÜ- tfl j l  ^LhSİ ÂOlt o^ldl

Arkeoloji Müzesi, nr. 1157 (70 yaprak, ist. XIII. asır). - 
-Ğazavât-ı İfrîkıyye-i Eshâb.

Baş ; ¿jlÎy.-jJİ c j \j j  JL jlj

Arkeoloji Müzesi, nr. 1318.(388, yaprak, Tilimsân’da.lOOl senesi 
Şabân’ı sonunda harekeli bir nesihle istinsah edilmiştir.).

-Osmanh kânûn-nâmeleri:

a) Sûret-i kânân-nâme-i ihtisâb-ı Edime (Edirne kadısı Narluca Muh- 
yîddîn tarafından 907 Zilhiccesi ortalarında tedvin edilmiştir.). 
İnegöl, nr. 230 (yap. 28b-36a, ist. 10000 h. lerde).

b) Kânûn-nâmie- Osmânî ve 'l-örfiyyâtı dîvâni (26 fasl ). .
İnegöl, nr. 230 (yap. 2b-28a, ist. 100 h. lerde).

c) 1011 h. senesinin İ L günü arzedilen arazi kânûn-nâmesi. 
Koyunoğlu, nr. 13 553 (yap. 1 b-39 b, ist. XI. asır).

d) Kavânîn ve.kavâ'id-i Yeniçeriyân (I. Ahmed devrinde 9 bâb üzere 
tertibedilmiştir.).

Baş i .. . j-u ı* x>- VL j

Esad Efendi, nr. 2068 (130 yaprak, ist. XI. asır).
. Veliyyüddîn,nr. 1973 (145-yaprak, ist. XI. asır).

e) Osmanh eyâletleri, sancakları ve buralardaki emirler, timarlı askerler 
. hakkında bir risâle.

Fatih, nr. 3514 (yap. 101 a-112 _b, ist. 1063 h.).
-Kâşif el-kulûb (Safiyyüddîn el-Erdebîlî’nin menâkibinin Farsça’-
dan tercümesi).

Baş i ... u-lJI ¡Ja*j d jjtü  ..-ı j-..^ y  juj 1*1 ...

Aymtâb, rir. 200 (100 yaprak kadar, ist. X . asır).”
Manisa, nr. 1383/1 (yap. 1 a-130 b civarında, ist. IX. asır).



400 RAM AZAN ŞEŞEN

-Mecmû'at el-sanâyic (Eser 39 bâb üzerine, tertibedilmiş olup son 
bâbı düşmüştür. Müellif zamanındaki kimya ve kuyumculuk sa-
natlarından bahseder.).

Diyarbakır, nr. A. 4236 (132 yaprak, İst. XII. asır).
-Menâkib-i Ebû Eyyûb Hâlid b. %eyd el-Ensârt (Müellif Kanunî dev-
rinde Eyyûb Medresesi müderrislerindendi. HH, s. 1835).

- Üniversite, TY, nr. 6485 (34 yaprak, İst. X . asır).
-Menâkıb-i Hâcî Bektâş Velî.

Baş : ... 4.1cj j* j  j j  £ 2.

Beyazıt Umûmî, nr. 9436 (136 yaprak, İst. 1076 h.).
-Menâkib-i Hz. Mevlânâ (III. Murâd zamanında Abdüllatîf b. Sinan 
Dede el-Mevlevî’nin müridlerinden biri tarafından 99.8 h. de te’lif 
edilmiştir.).

Baş : «iL ¿ıSjr ^  J;

Kastamonu, nr. 1180 (151 yaprak, İst. 1251 h. ).
-Başka bir eser (Bu eserin Şemseddîn Hüseyn Belhî b. Ahmed Hatî- 
bî’ye âit olması muhtemeldir?).

Baş : ... jy  üıoi-l

Hâlet Efendi, nr. 319 (271 yaprak, ist. 1213 h.), mülhak, nr. 50 
(242 yaprak, ist. 1017 h.).
Nuruosmâniye, nr. 2610 (113 yaprak, ist. XI. asır).
Tokat, nr. 4342 (294 yaprak, ist. 1008 h.).

-Menâkib-i. Sultân Bâyezîd el-Şâni (Daha çok Yavuz’dan bahseder.).

Baş : ... U jlüu. t) «_ih.

-Menâkib-i Sünbiil Efendi,.

Askerî Müze, nr. 84 (250 yaprak kadar, ist. XI. asır).
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Baş : .., f'JS ı^U-l <-Jj! «l-u-

Manisa, nr. 1229/2 (yap. 42 b-65 b, ist. XI. asır).

-Menâkib-i Şücâceddîn Sultân Varlığı.

Baş *. ... li*—“4 •‘y  &

Kastamonu, nr. 1591/8 (6 yaprak, ist. XIII. asır).
-Menâkib-i-Şeyh Muhammed Ebi ’l-Vefâ (II. Bâyezîd devrinde Arap-
ça’dan tercüme edilmiştir.).

Baş i • a. p-—-r ^  L«l - - -

Kütahya, Vahîd Paşa, nr. 1542 (yap. 1 a-106 b, ist. IX- asır.). 
Pertevniyalj nr. 417/1 (yap. 1 b-106 b, ist. X. asır).
Bursa Umûmî, nr. 26 134 (83 yaprak, ist. X. asır).
Hamidiyye, nr. 992 (190 yaprak, ist. X. asır).
Üniversite, TY, nr. 6379 (194 yaprak, ist. XI. asır).

-Menbac el-ebhâr f i  riyâz el-ebrâr (Nakşibendiyye tarikatı silsile-nâ- 
mesi).

Baş ı aaa İ̂s j-Aıl

Tavşanh, nr. 4878 (yap. 395 b-452 a, ist. XI. asır).

-Münşeât mecmûalan:

a) Bor, nr. P. 396 (85 yaprak, ist. XI. asır. Dîvânî ve siyâkat hat-
larla yazılmış mektupları ihtiva eder.).

b) Diyarbakır, nr. B. 2042 (yap. 1 b-80 b, ist. XI. asır).

c) Koyunoğlu, nr. 12 224/2 (100 yaprak kadar, ist. XII. asır. Kı- 
nah-zâde’nin mektuplarım ihtivâ eder.).

Tarih Enstitüsü Dergisi : F. - 86
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d) Koyunoğlu, nr. 11 794 (56 yaprak, ist. XII. asır. Nasûh Paşa’- 
mn mektuplamu ihtiva eder.).

e) Koyunoğlu, ıir. 13 727 (76 yaprak, ist. XI. asır).

f) Tire, Necîb Paşa, nr. 369 (548 yaprak, ist. 1100 h. lerde. XV- 
XVII. asırlara âit fermanlar, resmî mektuplar, sakkler, taklîdler 
v.s. resmî mektupları ihtivâ eden kıymetli bir mecmûa.).

g) Ürgüp, nr. 380 (100 yaprak kadar, ist. XI. asır.).

-Risâle f î  Hlm el-hatt (Unvan sahifesinde Ya'kût el-Must'asımî’nin 
olduğu kayıtk. Belki de onun eserinin tercümesi.).

çjtLTj. f  jsa.

Arkeoloji Müzesi, nr. 472 (38 yaprak, ist. XIII. asır).
Köprülü II, nr. 361/1 (yap. 1 b-14 a, ist. XII. asır).

-Başka bir risâle.

Baş ı ... Vjl j

Çorum, nr. 3143/2 (15 yaprak, ist. 1095 h.). «

-Şerhu esmâ Allâh el-husnâ.

Baş i ... _y,

Koyunoğlü, nr. 12 025 (49 yaprak, ist. XI. asır).
-Kitâb-ı TavâHf-i Aşera li-Hâce-i Cihan (Mevlevîler, Bektâşîler, Ed- 
hemîler, Abdallar, Haydarîler, v.s. tarikatların mensuplarının 
Hâce-i Gihân’a sordukları sorular ve cevaplan.).

Baş : . .. vJjlc s J. ı j j j — JiJy> jyyC .

Çorum, nr. 3248 (58 yaprak, ist. XI. asır).
-(Kıt'a min Tercemet el-Kur'ân (... ı/jJlj âyetinden
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ıS-Âl' j* ) âyetinin sonuna kadar. Satır aralarında ter-
cüme) .

Kastamonu (Merdiyye Medresesi), nr. 2378 (50 yaprak kadar, 
ist. 1 Zilhicce 762 h. de).
-'■JJkûd-i ‘ukûl (Arapça atasözlerinin türkçe tercüme ve şerhi).

Baş : ... *k_f' J uî tsj!\ Üj.d-1

Haraccıoğlu nr. 1003 (yap. 1 a-45a, ist. 1123 h.)

-Umûman memâlik-i osmâniyyede vâkî olan'bilâd, kura, kılâ ve mezrealann 
aksâmı, tasarruf âtı, bazı ıstilâhât ve itibârâtı beyânında bir risâle.
Fatih, nr. 3514 (yap. 112 b-138 b, ist. 1063 Ramazan ayı ortaların-
da Silâhdâr-ı Şehriyârî Kenan.Ağa’mn maiyyetindekilerden Mus-
tafâ b. Mustafâ tarafından).

- Vakfiyeler:

a) El-Hâcc Mehmed Ağa b. Haşan b. IsmâHl vakfiyesi.

Koyunoğlu, nr. 13 754 (28 yaprak, ist. 1177 h.).

b) El-Hâcc Osmân b. Muhammed'in Beşiktaş'taki emlâkinin vakfiyesi. 

Koyunoğlu, nr. 11 742 (11 yaprak, ist. 1119 h. de vâkıfin hattıyla).

c) Hüseyn Çelebi b. Mahmûd'un vakfiyesi.

Selimiyye, Medrese Kitapları, nr. 411 (20 yaprak, ist. XIII. asır, 
911 h. tarihli nüshadan nakledilmiştir.).

d) JVecîb Paşa Kütüphanesi Vakfiyesi.

Tire, Necîb Paşa, nr. 1 (33 yaprak, ist. 1244 h.).

e) Ömer Hüsâm Efendi Vakfiyesi.

Atıf Efendi, nr. 2859 (10 yaprak, ist. 1285 h.).

f ) Edime Selimiyye Camii Ve Külliyesi Vakfiyesi.



404 RAM AZAN ŞEŞEN

Selimiye, nr. 141 (67 yaprak, İst. 984 h., Arapçası nr. 140 ta).

g) M. Vahîd Efendi Vakfiyesi.

Atıf Efendi, nr. 2861 (19 yaprak, ist. 1288 h.).

-Zeylii Hadîkat el-mülûk ve ’l-vüzerâ {OM, II, 265 veya III, 48 deki 
eserlerden biri olabilir. Ayrıca, yukarıya, Osmân-zâde Tâib mad-
desine bk.).

Baş : ... ji\)3 3 e.,.‘lal w j

Ulucami, nr. 5146/2 (yap. 139 a-170 .a, ist. 1161 h.).


