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ANADOLU KÜTÜPHANELERİNDEN MÜHİM 
_YAZMA ESERLER . 

(AMASYA) 

Prof. AHMED ATEŞ 

1953 yılı yaz aylarında Amasya'da, şimdi Bayezit Umumi kütüp
hanesi adını taşıyan kütüphanede, çalışmak fırsatını buldum. Osmanlı 
imparatorluğunda şehzadelerin valilik yaptığı ve bir çok medreseleri ile 
meşhur olan, hatta bir zamanlar ou imparatorluğun Oxford'u sayılan 
(bk. İslam Ansiklopedisi, c. 1, s. 394 v. d.) bu şehirde pek mühim yaz
maların· bulunması icap ederdi. Galiba mütemadi zelzeleler ile yangın 
ve sel felaketleri yüzünden, bu ·kitapların mühim bir kısmı tahrip ve 
ziyaa uğramış, birkaç kütüphanenin bakiyyesi de Bayezid Umumi Kü
tüphanesi ismi altında, Müze binasında toplanmıştır. Bundan dolayı bu 
şehirde ümit edilecelc miktar ve keyfiyette yazma eser bulunamamıştır. 
Bununla b~raber yine de oldukça kıymetli sayılabilecek yazma eserlere 
tesadüf edilmiştir ki, bunlar arasında ilim için mühim olanları aşağıda 
tanıtılmağa çalışılacaktır; · 

Şu kadar var ki, bu makalede Amasya kütüphanesine ait olmayan 
birkaç yazmanın da tavsifi verilmiştir. Bunlar· şunlardır: 

1. Başka Anadolu kütüphanelerinde görülmüş, fak~t sayıları az ol
duğu için, ayrıca tanıtılması lüzumsuz görülmeyen yazmalar. 

2. Konya'da Yusuf Ağa kütüphanesine nakledilmiş olan büyük sı1-
fi Şadr al-Din al-1$'.ünavi'nin kütüphanesine ait bir metmua. Bu kütüp
hanedeki mühim yazmaları tanıtmak için yazılmış olan makalemiz (Kon· 
ya kütüphanelerinde arapça ve farsça mühim yazmalar,'1;3elleten, . Sayı 
61, Ankara, 1952, s. 49 v. dd.) kaleme alınırken, bı:ı mecmua da not 
edilmişti. Fakat o zamanlar Prof. Zeki Velidi Toğan'ın bununla bilhas
sa meşgul olduğunun ve yakında hakkında qir makale neşredeceğinin 
duyulması üzerine, anılan makalede bu mecmuanın t~J.tılmasmdan vaz
geçilmişti. Prof. Zeki· Velidi Toğan'ın beklenen makalesi çıkmış ve mec
muanın sonunda bulunan al-Blrüni'nin bir risalesi, naşiri :tarafından hiç
bir şey anlaşılamadığını açıkça gösteren bir şekilde, fotoğrafla . basılmış 
bulunmaktadır (bk. Z. V. Togan, Al-Biruni'nin /fikayat tarlq ahi al
Hind fl istixrlic aZ-Cumr nam risalesi (!). .,jsfô.m tetkikleri Enstitüsü 
Dergisi>nin /. cildine ektir> • İstanbul, 1954). Burada· anılan mecmua 
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ile içinde bulunan çok mühim eserlerin - hemen söyliyelim ki, ha- . 
yatı hakkında çok az şey bilinen Şadr al-Din al-I}:ünavl'nin kendi 
el yazısı ile notları, İbn al-'Arabl'nin ve başkalarının kendi el yazıları 
ile icazeleri v. s. vardır - en basit şekilde bile, birer tavsiflerinin veril
memiş old~ğu gör.ül<:lü. Bu sebeple . bu. mecmua da ayrıca tavsif edil-
:qıeyerek; ·bura:Ya: ilave ;edildi. . _, ·. · ·' .· - .. : · · · - -·. · · · · · · 

3. İstanbul kütüphaneletine ait· blrka~ 'yazma da buraya ilave 
edilmiştir. Bunlar daha önce :böyle .bir .. araştırmaya vesile olmuş, fakat 
0 zamanlar görülememiş olan ve Anadolu'da eser yazmış .en eski ve 
en büyük alim I:Iubayş b. İbrahim al- Tifll.s!'ye {bk. Ahmed Ateş, Hic
rz Vl. - Vlll. (Xll,-XIV.) asırlarda Anadolu'da farsça eserler. Tür
kiyat mecmuası, c. VII-VII, cü~ II, İstanbul, 1945, s. 97 v.d.) ait üç ese
rin yazmalarıdır. Bunlardan biri-. Vuciih al-Ku)riin'ın yazmasıdır ki, 
bizzat müellifin kendi el yazısı iledir. · 

· Burada ilave etmeğe hacet yoktur ki, aşağıda verilen . bilgiler, kısa 
zamanlarda yapıhnış olan araştırmalara dayandığı için, ancak nüsha
ların varlığım haber veren kısa notlardan ibarettir. Bu yazmaların mu-· 
him bir kısmı daha derin. ve etraflı araştırmalara ve neşre muhtaç ve 
layıktır.· · . 

Aşağıda. tanıtılmağa çalışılan yazmaların tertibinde dillerinden ve 
müelliflerinin ölüm. tarihleri veya devirlerinden başka bir husfısiyetleririe 
riayet edilmedi. !Mıktarları pek az olduğu için, başka bir tasnif ~lüzum-
suz bir külfetten ibaret kalacaktı. · · · 

I. ARAPÇA ESERİ.ER 
·1. 

Abu 'Abd Allah al-Damağani 

Çok eski Ü'i nüshası aşağıda tav.sif edilecek olan K. al-Vucüh va 'l
na~a'ir, Kur'ğn'da geçen kelimelerin türlü yerlerde ne gibi mamılar al
. dıklarını gö~termek ve. aynı zamanda, içinde buh~ndukları siyaktan is
tifade ederek, manalarını daha· iyi bir şekilde tayin etmek gayesi ile ya
zılmış bir eser_dir. Müellifi oJan Abu 'Abd Allah al-I:lusayn l;>. Mul}.am
med al'."Damağanl'nin hayatı ve, yaşadığı muhit hakkında vazıh. bir bil
gi çıkmamak~adır; C. Brock~lmann, meşhı,ır e~erinde, bu. milel.lifi zaman
ları tayin edilmeyen müellifler a,:rasrnda zikretmiştir (bk~ GAL, Suppl., 
·c. ıi,. ~· 986 nr. 33). Calal al'."Qln al'."Suyüt1 de Kur'an!. ili_mlerin mevzu 
ve inahiyetleriİıd.en . bahseden al~İtf:Jin)nda (Kahire, 1318; c. 1, .s. 1.42), 
<vücuh ve İıeza)ir>den bahsederken, eskiden bu mevzuda Mukatil b. Su
layrntı:n, so~ ~amanlarda ise, İbn al-Cavz!, İbn al- Da~a~anL. es!'!r 



ANADOLU KÜTÜPHANELERİNDEKİ YAZMALAR 143 

yazdı> demekle iktifa· etmiştir. Bundan sonra Katib Çelebi, Kaş/ al
;unün'unda, aynı mevzudaii bahsedip,al-Suyütl'nin yukarıda terceme 
edilen sözü ile İbn al-Cavzl'nin bu husustaki fikirlerini naklederken, 
iki yerde müellifimizin adını zikretmektedir (nşr. M. Ş. Yaltkaya, ve R. 
Bilge, İstanbul, 1943, c. il, s. 2000 ve 2001). Bir de yine al-Damaga
ni'nin yazdığı Şavfr, · az-carüs'' va uns al-nufüs adlı eserden bahsederken 
(bk.· c. 1, s. 1067), onun yalnız ismini vermekle kalmıyor, 478/1085 yı
bnda öldüğünü de ilave ediyor. Bağdadlı 1smail Paşa -(bk. Hadlgat al
'arifln asmii) al-mu'alli/ln va iişiir al-muşannzfln. nşr. R. Bilge ve 1. M. 
K. inal, İstanbul, 1951, c. 1, s. 310), onun hanefi fakihlerinden olup, yu
karıda anılan tarihte öldüğünü ve yukarıda adları geçen iki eserini 
kaydedip, K. al-Vucüh va 'l-:na;ii'ir'e aynı. zamanda al-Zavii)id va 'l-na
;ii'ir va f avii'id al-başii)ir fi 'l-~ ur)iin denildiğini söylüyor (krşl. B.roc
kelmann, mezkur yer, burada ·iki eser ayrı sayılmıştır). 

Şu kadar var ki, İbn al-'İmad, yukarıda zikredilen 478/1085 yılında 
ölmüş olan kimseler arasın.da yalnız Abü 'Abd Allah al-Damağanl 
Mutıammad b. 'All'yi zikretmektedir (bk. Şagariit al-gahab fl afJ.biir man 
gahab. Kahire, 1350, c. III, s. 362). 'Bir zamanda aymkünye ve aynı nis
beyi taşıyan iki kimse bulunması ve bunların aynı yılda ölmüş olması 
imkansız değilse de, çok az muhtemel görünm.ektedir .. Buı;ı.dan dolayı 
galiba al-Vuciih müellifi Abü 'Abd Allah al~Damağanl ile Bagdad'da 
kadilkudat olan Abü 'Abd Allah al-Damağanl birbirleri ile·· karıştırıl
mıştır ve 478 h. tarihi bizim müellifimizin ölüm tarihi değildir. Ancak 
al- Vucüh'un aşağıda tavsif edilen nüshalarından biri ·(Üniversite Kü
tüphanesi, AY 6828) VI. h~ asrın başlarına ait bir nüsha gibi görün
mekle beraber, üzerinde tarih yoktur; fakat diğeri . (Afyon, Gedik Ah
med Paşa kütüphanesi, nr. 1194) 569 h.'de istinsah edilmiştir (bk; Lev
ha 1 - il). O halde müellifimizin yaşadığı zamanlar için kabul edilecek 
en geç tarih Vl.JXll. asrın başları olabilir. 

I:Iusayn b. Mutıammed al-Damağanl, K.al-Vucüh va 'l-na;ii'ir'ini 
Muls:atil h. Sulayman'in ve başkalarının bu mevzuda yazmış oldukfarı 
eserlerin bir çok bakımlardan noksan olduğunu görmt?si üzerine kale
me aldığını söylüyor. Onun bahsettiği bu Mu]fatil b. Sulayman, aslen 
Belh. şehrinden olup, oradan Basra'ya gelmiş ve 150/767 tarihin~e J:m 
şehirde ölmüş olan en eski tefsir alimlerinden biridir. Hakkında lehte 
.ve aleyhte pek çok şeyler söylenmiş olmasına rağmen (bk. al-Ijatib, 
Tarif} Bağdiid. Kahire, 1349, c. XIII, s. 160 v. d.), son derecede kıymet-

. 1i bir tefsir alimi idi. Onun tefsire dair iki eseri bu<iüne kadar gelmiş 
ise de (bk. GAL, Suppl., c. 1, s. 332 ve hayatı için orada gösterilen 
kaynaklar) <vucı1h ve neza'ir>e ·dair eserinin 'bir ·nüshasına te·sadüf edil
memiştir. Her halde bu sahada daha sonra yazılmış olan (krş. bir de 
bur~da nr ~ 24) eserler· bunu unutturmuş olacaktır. 
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Al-Damaganl'nin eserinde izah edilmiş olan Kur'an kelimeleri alfa
be. sırasına göre dizilmiştir. İlk önce her kelimenin kaç manaya geldiği 
kaydedilmiş, sonra, bu sıraya göre, her mana için misal ofarak birer 
veya bir kaçar ayet zikredilmiştir. Bundan dolayı bu eser Kur'un'da 
geçen kelimelerin siyakları içindeki manalarını tesbit etmek için, istifa
desi kolay, son derecede faydalı bir eserdir. 

Nüshaların tavsifi·: 

İstan.bul, Üniversite Kütüphanesi AY 6828. Yeni yapılmış, 
ebru kağıt kapli bir cild içinde 93 varak. 21X13 cm. eb' adında. Yazı ek
seriya sahifenin kenarlarına kadar devam etmektedir. Yazı şekli çok eski 
bir nesih gibi görünmektedir. Söz başları kırmızı mürekkeple, fasıl başları 
kalın kalemle ve kenarları kırmızıya boyanmış süslü bir kı'.ifl yazısı ile 
yazılmıştır. Çok dar olan haşiyelerde de yazılar vardır. 

Nüshanın başında eserdeki bütün kelimeleri gösteren bir fihrist 
vardır; bundan anlaşıldığına göre, asıl nüsha 103 varak olmalıdır, Baş 
taraflarda yazı ve kağıt çok tahribe uğramıştır. 

Nüsha sondan noksan olduğu için ferağ kaydı yoktur. VI. h. asrın 
başlarına ait bir nüsha gibi görünmektedir. 

· Baş: '-:'l:.) .:..ı..t- ~·ı ... ,J°l:...ı..ıll 9-ı..J. ~I z.ıı~-".ı ~ı J1; ... 0;1Wl":".J z.ı.J.ı 
•••• ;..f.?-S" •r..J 41 01__.All ~ ~_r-1 ıµı rr~} o.tf.J .:ı~ ı:ı: J"lit .;ı_,.ıı O~J 

Afyon, Gedik Ahmed Paşa Ktp. 1194. Kağıt kaplı, yarı me
şin bir cild içinde 169 varaktır. 17X 24 ( ı.9.5X12) cm. eb'adında, 16 
satırlı açık, dairevi,· sülüse benzer, çok güzel bir nesih, kısmen harekeli; 
sin harflerinin altına üç nokta konulmuştur. Kağıdı az saykaUıdır. Mü
rekkep biraz dağılmıştır. Söz başları kalın .harfler ile yazılmıştır. Nüs
ha çok iyi bir halde muhafaza edilmiştir. · 

İstinsah kaydı : 

ı.S.J-".411 ~ı ı). 9- .J . .,..c>U. ~.ı .J. _,al:ıll c.Lf' 0 .. ijJ ... ..:Uı~ ":"l:.Cıı {. 
( ,.A O'\'\) ~L. c.?".J ~,J c:! .(.:.....)la...)~ j 

Amasya, Bayezid Umumi ktp. 974. Bir tarafı kopuk· tamir 
gqrmüş bir cild içinde 173 varak. Baştan 2 veya 3 varak noksan. K§.
ğıdı sağl,am ve kalındır. 12X17 (10X13,8) cm. eb'adınd·a. 15 satırlı, 
harekesiz nesih, izah edilen kelimeler kırmızı mürekkeple 

İstinsah mukabele kaydı: 

JI_,.:.. ~ ı:JA c-L· ..b. ":/1 t"-"- J .:rJ..1 .J.I J_µ.I ı:.r . .:ı_,1- ..ı._ J" ... ":-'l:..Cıl i 
• -..:ı;:.._, ~J '.:.l:' L .Jx-Z ı:JA 

• J.o ":Jı c ('G:I~ ~ W.ı t 
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Baş: ~· J~ JA-1 ~ •.• 1,.i)J tr.ıı JJ-!. ..si .;ts:. f ;_; .. ı~J l.+;j) tet· 
.•.• "':-JI 

2. 

Abu Bekr Mul}ammed b~ Cacfar al-Anbari J;;ladI~ (c. I) 

Daha ziyade dini amellere dair hadisleri toplıyan bu hadisler 
mecmuasının başka bir yazması bizce malum değildir. Müellifi olan ve 
Abü Bekr b. al-AnbarI diye' meşhur olan Abü ·. Bekr Mu}Jammed b. 
Cacfar al-Anbari hakkında açık bir bilgiye tesadüf edilmiyor. Ancak 
nüshanın üzerinde bulunan kayıttan anlaşıldığına göre (bk: lev
ha ·m), en büyük hadis alimlerinden ve Tiirl!J İşbahan v.b. mühim eser-

. !erin müellifi olan Abü Nucaym A}Jmed b. cAbd Allah al-İşbahanI (336-
430/948-l038, bk. GA~, c. I, s. 362) tarafından rivayet edilmiş olması 
onun kıymetini isbata kafidir. Bu raviler arasında bir zamanlar Bağ.:. 
dad'ın şeyhi sayılan al - Barl.<anl'nin (333 - 425/945 .:_ 1033, bk. 
al-ZahabI, Ta~kirat al-buf!ii~. Haydarabad, 1334, c. III, s. 259 v. dd.). 
adının bulunması bunu da te'yid eder. 

Bu hadis mecmuasın;n buraya bilhassa kaydedilmesinin bir sebebi 
daha vardır ki, o da şudur: Bu nüsha, Halep'te 640/1243 tarihinde, 
her halde bir cami veya medresede okunurken, o zamanlar 33 yaşın
da olması icap eden Şadr al-Din al-I}ünavI (doğumu 607/1260) tarafın-

, dan dinlenmiş ve ilk sahifesine keridi yazısı ile bu husus kaydedil
miştir. Nüsha Şams al-Din Abü 'l-l:Iacca~ Yusuf b. IjaHl b. cAbd Allah 
al-Dimaşl_<!'nin önünde okunmuştur. Bu şahıs 555/1160'ta Şam'da doğ
muş ve 648/1050'de Halep'te ölmüş olan meşhur bir muhaddfstir (bk. 
Muhammed Ragib al-Tabbah, jcza.m al-nubala' bi-iiirlh Halab al-şah
ba'. Halep, 1343, c. IV, s. 430 v. d.; al- ZahabI, Tii;f/J. al-islam'dan 
naklen). Nüshanın sonunda, bu şahsın kendi el yazısı ile, bir sema' 

··kaydı vardır ki, ki burada (bk. levha III) Şadr al-I}ünavi'nin adı da ki
. tabı dinleyenler arasında sayılmaktadır. 

Nüshanın tavsifi: 

Konya, Yusuf Ağa ktp. 7838 - 7852. Sayfa 389 - 436. 
Evsafı için bk. burada nr. 8. 

Baş: 

~ •~I.) j!-...01 ~I~ ı:.t. ~- :.f. '-'-'-".. t::.6.l.I Y. I ı.f_..ıllı..,ı-.!. •• ~I L'~I 
ı:ı-11 _,ı, I .!J~I .ıJ J:i ~- 4.,°I_:.- , ü;·ul L ..,;.-':J 1 (::) ;_; .. ..,;.-':J ı ~ 1 J ~ !,/-, 
<SJ~':JI ••• ..1s:;- _,._ı l::-"'" Jii ... "'. ./l; .:,\LL:Jı ~--'-: 0~~ o'\\ L JJ....:.. ~I ,j_ . .J_,.._.. 

_,Ş'ı~ı 01< {-J. ~ tjjlj.- -i1' 01 / ,.:t_ 0~ ... ıf~)ı ~). ı:;.o ..u-1 v . .J.f- l.::.ı.:.. J\i 
..... ~ _,.ı... "':.~ ~) _•)LJJ 

T. Vesikaları - 10 
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Bu mecmuada, bundan sonra s. 440 - 551'de Iiazret.,.i Ali'nin bir 
hutbesi (sonuncu hutbesi olduğu tasrih· edilmektedir, yedinci asra ait 
bir yazma) ve s. 554 - 647'de İbn al-Fiiriz'in {ölümü 632/1235, bk. 
GAL, c. {,' s. 262) şiirlerinden seçilmiş parçalar vardır. 

3. 

Masa?il al-İza)J. va 'l-Takmila 

Eski ve büyük Arap. dilcilerinden biri olan Abu cAH al-Ij.asan b .. 
Al)med al-Farisi al-Şfrazl'nin (ölm. 377/987, bk. GAL, c. I, s. 113; Suppl, 
c. I, s. 174 v.d. ve orada gösterilen kaynaklar) en tanınmış eseri olan ve 
Buvayh-oğullarından· cAzud al-Davla için yaz~lmış bulunan al-izaf:ı. ve 
al- T akmila, çok teksif edilmiş iki nahiv kitabıdır ve bir çok kimseler 
tarafından şerh edilmiştir. Başka bir nüshası bizce malum olmayan 
bu şerhin müellifini tesbit etmek bizim için mümkün olmadı. Çünkü: 
nüshada şarihin ismi olmadığı gibi, hakkında açık bir kayıt da yoktur. 
Ehemmiyeti dolayısı ile aşağıya aynen alınan °önsözünden anlaşıldığına 
göre, bu müellif Sibavayh'in al-Kitab'ında misal (şuhid) olarak zik-. 
redilmiş olan şiirler için bir şerh yazmıştır. Fakat bu iki esere birden 
şerh yazan bir çok dilciler vardır (krşl. Gj1L, c. 1, s. 113; Suppl, c. 
1, s. 160 ve 175 v. d.; Kaş/ al-~unun, al-İzal}. ve al-Kitab maddeleri.) 

Eserin sathı bir şekilde okunmasından anlaşılan ikinci nokta, bu· 
şarihin başka şarihlere ve bilhassa ilk önce al-JZaf:ı.'ı 30 cildde şerhe
dip, sonra bunu , bir ciltte hulasa eden cAbd al-I}ahir al-Curcanl'yi 
(ölm. 471/1078; bk. GAL, c. I, 287) beğenmediğidir. Eserin başlarında, 

, kelamın tarifini yaparken, doğrudan doğruya al-Curcanl'ye hitab ede
rek, onu. tenkit ettiğine bakılırsa (aşağıya bakınız), bu müellifin onun 
muasırı olduğu tereddütsüzce kabul edilebilir. 

Masii'il al-İZiif:ı. va 'l-T akmila, yine önsözünden anlaşıldığı gibi; 
Abu cAH al-Faris!'nin fikirlerini kendi eserleri çerçevesi içinde anlamak 
ve izah etmek isteyen bir eserdir. Bun'dan dolayı şarihin tam bir ilmi 
görüşle hareket ettiği görülüyor. Bu şerhin bir meziyeti de Abu- cAil'
nin bu gün elimizde bulunmayan eserlerinden iktibasları ihtiva etmesi 
dir (tavsife bakınız). 

Nüshanın tavsifi: 
\ . 

Amasya, Bayezid Umumi ktp. 621. Varak 1 b - 107 b. Yıp
ranmış, selçuklu tarzında, basma tezyinatlı tamir görmüş bir eilt içinde 
297 varak 15,8X11 {6,5-7x12,3) cm. eb'adındadır, fakat yazı eb'adı 
türlij risalelerde değişmektedir; mürekkep hazan çok açık, hazan ko-
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yµ kahve rengi; yazısı hep bir elden çıkmış gibi görünen dairevi Ana
dolu neshi; söz başları kalın kalemle, bazan _<;iyah, bazan kırmızı. 19 
satırlı. İlk kısmın sonunda ferağ kaydı yoktur. İlk ferağ kaydı şudur 
(Varak 131- b): 

.w l-l<I..: dJl;-j Ü.,..r!.f'.J ..:ıt.c• :\.:.- ...);.-)llc.::::J :.:· _:,JJ;. c.-:tl v-#ı i-".. l":::c...i' d' t!.)l' ı.J\SJ 
. . . ... JW" 

İkinci ferağ kaydı ise şudur (Varak 221 b): 

~ .. "İ ~" (:_ . .:..~.J\ ~J if ...rr~ 0• ..k ... J \il ~.JI j J~.;JI Jı.)~ ..,l<> ... • .: • ..i. 

_ Baş: ':'wı 4-;_,.... ..\"! \11 lk ..t..?.. \1 c~\11 ':'t::..}ı.:ıı .uıt c:1.;;J f' ~·· .w .J.ı 
~I~_, ~ L:ı)l.I ı.:s:ı .JLllJ ;;_,)..i:JIJ ..s~ı.,J .. 1 j c_-7ll ~.;"" ..ı-! ;Jı ._jft\I ":"l.:..CJIJ 

0-J..ı .J.I _,s:· ,,0..,,,_).!.ll ~\l_j .. J -tlS . ...:llJ c._L~":JI .:.;v>- cıı~ ..:,.;./" l~I!, ...)<;:_,,._, jl~J 

.W._?. r~I_, l.)\s" ti-"'"1 ~I J".1 ri ..:.ıl:.i..:...d.I .,..l.ı. j .ı...)15 lr::i._ t .J\ .. ) .. ı _, c.F: ... 11 J 

'-"'b:.I l.. \:.,.. ?J .ı...)15 l:...? y.·J JfLll .,.,L.. ~ j .ı...)15 j.c ;.ı_ Lc_JJ .ı..:..c ..b-I_, ~ .ı;;J 

\.c.JJ .w.j> ~'-" .. IJ <l>_? 6 .. .J \; ~ J ~ 4.)15 jJlf .. ~ _, ..:.ıLl:....d.I c.,L.. j ~ _,ı l:. Cl...;,ı_\11 J 
u 1: ... ül:::;'' J ~ \1) ... A.:.. cL.a~;Jı .\(!...... ..b-I t>..ilı "'-~ i)l5 c:"ı_,ıı _~ J ~)i 
. .. ı; .. c~Yı ..:.ıl;::ı ;.n_, ":"wı ..:.ıl:-.ı t:,,.._,~ ~·:1 ":"l::....Ciı ..::ıl;::ı c._.r:. J.~ 
':-'~il \.,L.. Y" c._? ..ı;J ... t.!' L..J cıı ~-' ..::ı~_J""--ll J c._L..;,ı_;Jı J_,ı c._..,-:. "..ı;_, (2 a) 
e-~I! 4 .. )15 ~· ..liJ .ı...)15_, C.Ul. .J\·j~·l lr:I ........S\9 ..:.ı~):"..JI J ı.)y-).!Jı o\:...r:. l.. (4 

. . ... i)Kj\· ı.JI f 1 Jt; 
~..D 1 JfL... : ":' o il JJJ 

4. 

[Şarl} Kitab ,Sibavayh] 

Arapça nahiv ilminin adeta temelini teşkil eden al-Kitii.b, Slba
vayh'in (ölm .. bir rivayete göre, 177/793, bk. GAL, c. I, s. 100) ese
ri olup, birçok dilciler tarafından şerhedilmiştir. Aşağıdaki tavsif edilen 
nüshadaki şerh, tamam değilse de, elde. mevcut şerhlere benzememek
tedir. 

Nü s h a.n ı n tavsifi: 

Amasya;·Bayezid Umumi ktp. 621. Varak 111 b-148 a (İstin
sahı 628 h.) ·Evsafı için bk. burada nr. 3. 

B.aş: l..i ... ~ 4::.;•ll 0-' ~ı l.. f ':"~ i..i.e ~J-::- j\ğ eh-J. I~ ..r~ ':'J ~ 
. . . . ... l;.. d.! J..,J.I .::.ı~IJ; 
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5. 

Divan al-ahsan min Divan al- Baharzi • . w 

Büyük Selçuklar devletinin ilk veziri olan Abü Naşr al-Kunduri'nin 
ders arkadaşı ve madihi ·olan ve bu devir Arap edebiyatının en büyük 
şairlerinden biri sayılan Abü 'l-I:Iasan 'AlI b. al-l:Iasan al-Bal}arzi'nin 
(bk. GAL, c. I, s. 25'.2; Suppl., c. I,s. 446) Dlvan'ının birçok nüshaları ve 
bunlardan yapılmış seçmeler elimizde bulunmaktadır. Bu seçmelerden 
biri olan Dfoan al-af:ısan'in ise başka bir nüshası malum degildir. Bu 
seçmeyi yapan şahıs, umumiyetle seçme yapmaktan hoşlanmadığını; fa
kat Ziya) al-Mulk Manşür adlı birinin ısrarı ile, bu seÇmeyi yaptığını 
anlattı~tan sonra, eseri neslb, dostlara yazılan şiirler, medhiyeler, hicviye
ler, teşekkür ve şikayet şiirleri.. .... ve- mersiyeler olmak üzere 20 baba 
ayırdığını ilave etmektedir. 

Nüshanın tavsifi: 

Amasya, Bayezid Umumi ktp. 621. Varak 223-258 a. istin
sahı 628 h. Diğer evsafı için bk. burada nr. 3. 

Baş: (")\s:J\ J~I .:,,\ (\') •.. Jc j~ U ~ J ••• .:U .J.ı .!l.)Y."J ~ l YJ ~ 
l..U. .jl :il •.. JJ.ı Jel~ r.JI J;!. I.. .:.,-11 .J. Jı:. .J".:. .:.,· ;6;.I L·ı 4f •.. r)\11 ~b 

~.,;. JJ 0. w. \h.. _, o~ ~ J -ı;bl .;.) .r:- 0. 4t)U o1.ı-_;;.ı ~ ("l-i\ "--ı) Jı:. ~ .:.ı- ':İl 

••• .ı.:14 .:,;~ oV>~ ~ \,..._....., .:.!_,..;, ••• (..:;-' .:: ,,\:.. .. .J • .J,i,;.J ~l;,..;\ 

6. 

İbn al-Cavzi İC. NulJ.bat · al-nuvab (?) 

. 'Abd al-Ral].man b. 'AII b. Mul].ammed İbn al-CavzI, VL/Xll. asırda ya
şamış va'z, hadis, tarih v. b. sahalarda mecmuu yüzleri aşan eserler yaz
mış oİan Arap müelliflerinden biridir (ölm. 597/1200, bk. islô.m Ansiklo
pedisi, mad. İbnülcevzi). Nüshası aşağıda tavsif edilen eseri de bir va'z 
ve tefsir kitabı olup, yüz fasıldan mürekkeptir; her bir fasılda bir ayet 
alınarak, tefsir· edilmiştir. Arada pek çok miktarda şiir de zikredilmek
tedir. 

Bu nüshanın üzerinde, kitap adı olarak, K. al-MunialJabfi 'l-nuvab 
gösterilmiştir. Fakat bu isim şüpheli görünüyor, çünkü bu addaki eserin 
nüshalah hazan Munta!Jq.b al-Muntq.!Jab adını da taşımakta ve bizim tavsif 
ettiğimiz nüshaya uymamaktadfr. Bu nüshanın baş tarafları, Nu!Jbat 
al-nuvab adlı eserin başlarına uyduğu gibi, mukaddimesinden de bu
nun Nu!Jbat · al-nuvab olduğu neticesi çıkarilapilir (bk. aşağıda tavsif 
ve krş. GAL,' c. il, s. 664 ve Suppl. c. 1, s .. 918 v. d., nr 43 ve 44). 
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Nüshanın tavsifi: 

Amasya Bayezit Umumi kütüphanesi 33. Meşin, tamir gör
müş bir cild içinde, 189 varak. ·23,7X16,3 (20x12) cm. eb'adında. 19 
satırlı, biraz dairevi bir nesih. Fasıllar· kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 
Kağıdı kalın ve az saykallıdır. İlk varak· tamir görriıüş. Eserin baş ta~ 
rafında, mukaddimeden sonra, fihrist gelmektedir. · 

lstisah kaydı : . ı:.r. u--!! . .) .J. l ; _,...:..,. ı:.r. ..4- . • . • ~ ~ -c.. t! __,.<11 Ji ı _, . . . .ôı .J. ı _, 
~·· ~J..yı ~;..U4 ı"'t. 4.:.... c::\.ı.ı.ı ~ı ~J n l..u":ll. !"-"- J J--_,11 .6.ıjl ..ı.?-1 

BaŞ: ....A..,)I c_-ı.~ ;; '":" J:.ll ~.i '-;'~~ ı" _,-_,11 .J. l:J .;:.........,; ll J~ ..ı-ı l.ı ..• .ôı .J.ı 
~J Jli ~I_, Jl.i .~_,; J J_,~ı J.a.<11 ..J....i ~İA y>J ... .ı;.r.?' ~·ı 01 ..:..~\ .....A..,_,JI e.-:1-

•••• .::.ıJ.;l.J ..:..._,;Lt. (..,,j_, ı";i Jı;.. ~ _f'j,_ ~ J>J~I J ..J>.~ ,_il ~G)WJ 

7. 

BahiP al-Din al.-J>.azvini '"al-Lubab fi '1-i'rab 

Başka bir nushası malum olmayan al-Lubab fi 'l-i'rab arapça nahvi 
hakkında sade ve kolay anlaşılır bir kitaptır. Eser altı bölüme ayrılmış 
olup, bunlar şunlardır: Mukaddimeler, merfu'at, mansubat, mecrı1rat ve 
meczı1mat, tevabi' ve i'rabdan hariç olan biiblar. Bu taksimattan görü
lüyor ki, eser arapça nahvin bütün mev:zularını içine almaktadır. 

MüeHifine gelince, tam adı kitabın başında Baha? al Din Abü Mu-
. l}.ammed Tahir b. Al}.med al-I}:azvinI şeklinde·. kaydedilmiştir. Kendisi 
hakkında elde mevcut kaynaklarda hiçbir bilgi bulunamıyor. Ancak 
henüz basılmamış olan al-Rafi'! al-I}:azvinI'nin al-Tadvln j[ ~ikr ahi al
'ilm bi-~azvln adlı eserinde (müellifi için bk. GAL Suppl, c. 1, s. 678) 
onun hakkında oldukça geniş bilgiler bulunmaktadır (Laleli ktp, nr. 
2010, varak 223 a-225 a). Al-Rafi'L Baha? al-Din al-I}:azvinI hakkındaki 
bilgilerin bir kısmını onun Başş al-şakva adlı eserinde çıkarmaktadır. 

İşte bu esere göre, müellifimiz 493/1009-1010 tarihinde doğmuş 
ve 575/1179-1180 yılında ölmüştür. Tam adı Tadvin'de, yukarıda, ese
rinden Çıkarılarak, yazılmış olduğu gibi kaydedilmiştir; yalnız burada 
al Naccar lekabı ile meşhur olduğu ilave e .. dilmektedir. Kendisi, çocuk
luğundan başlayarak, zamanının mı1teber bütün ilimlerini öğrenmişti: Kur
' ôn'ı ezberledikten sonra, kıraat ilmi ile dil bilgisi sahalarındaki bütün 
eserleri, muhtasarlarından başlamak suretiyle, okumuştur; türlü çağlara 
mensup şairlerden, muasır olanları da dahil, 200 000 beyit kadar şiir ez
berlemiştir. Rey şehrinde, meşhur dilci ve müfessir al-Zamabşarl'yi gö
rerek, bazı eserlerini bizzat kendisinden okumuştur. Bunlar ile birlikte 
tesfir ve hçı.diş ilimlerini de ciddi bir ~ekilde tçı.hşil etmi~tir. Öyle ki ?;ct,-
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manında herkes bütün ilimlerde onun çok büyük bir alim. olduğunu 
kabfil ve itiraf ediyormuş. Al-Rafi'I, Ba§§ al-şakva'sından başka, 
bir de Nür al-h.alç.l~,a va navr al-IJ.adllç.a adlı bir eserini zikrediyor ve 
bu şonu11cu eser hakkındaki çok medihkiir" takrizlerden bir kaçını kay
dediyor. Bir de nazım ve nesrinin son derecede güzel olduğunu teba
rüz ettirerek, bunlardan örnekler veriyor. 

Al-Lubab fi 'l-i'rab adlı eseri her ne kadar al-Tadvin'de zikredil
miş değilse de, bunun mevsukiyetinden şüphe edilemez. Çünkü al-Tad
vz n'de, hal tercümesinin hemen başında, kendisinine bilhassa arapça sa
hasında meşhut olduğu söylenmektedir. Bundcı.n dolayı onun bu sahada 
bir eser yazmış olması gayet tabiidir. 

Nushanın tavsifi: 

Amasya, Bayezit Umumi Ktp. 621. Varak 260 b - 297 b. 
Evsafı için bk. burada· nr. 3. Yalnız bı.i kısımda yazı biraz daha müh
mel olup bilhassa son sahifeleri çok siliktir. 

Baş: ... ~_J_:,All ..1.?-I .j ~11 ..ı.f Y.\ .J.-111.lr; \"L.;11 E+ll J~ ... \"l.i;ll JJ .W .J.ı 
.:;jj.'""J •.• <to)Kl ..::,~\; !;_); "'-"J) 0 AJ .l;_,1 _,,.-. ..:.\\ JY."\ ;_.r .tj CI jl jl.f-1 ~ jL ..ı; 

İbn al-'Arabi 

. ... <.S -4:- ~ .:..! .\ J tS ..w:.i. _,,,.....:J 1 _,i. 

8. 

~· İşaırat al-~ur,an fi 'alam al
insan 

Mul}.y al-Din Abü 'Abd Allah Mul}.. b. 'Ali b. Mul}.. İbn al-'Ara
bI al-Ta'I, 560/1165'de Endülüs'te Mürsiye şehrinde doğmuş, tah
silden ve Mağrib'de bir müddet dolaştıktan sonra, 598/1201'de memle
ketinden ayrılarak, bir daha oraya dönmemiş ve Mekke, Bağdad; Musul ve 
Şam'da bir müddet bulunduktan sonra, Anadolu'ya gelip uzun müddet 
orada kalan ve nihayet 638/1240 tarihinde Şam'da ölmüş olan: İslam ale
minin yetiştirdiği en tanınmış ve en büyük sftfilerinden biridir. Anadolu'
da bulunması, Şadr al-Din al-I):ünavl'yi yetiştirmesi ve sonra tasavvuf sa
hasındaki fikirlerinin, türlü şekiller altında, bugüne kadar devam etmesi 
bakımından bizim için bilhassa mühim ola11 bu sftfinin yazmış olduğu 

yüzlerce eserlerin dünyanın muhtelif kütüphanelerinde pek çok nüs
halarına tesadüf edilir. Fakat bunlar henüz kafi derecede ilriıf 

bir itina ile toplanmış, mevsukiyet bakımından ve başka bakımlar
dan ciddi bir tenkide tabi tutulmuş değildir. Büyük bir talih eseri ola
rak, İbn al-'Arabl'nin bir takım eserlerinin bizzat kendi el yazısı· ile 
nüshaları da vardır (bk. A. Ateş, Konya kütüphanelerinde bulunan · bazz 
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~ühim yazmaİar;. ve bu yerlerde zikredilmiŞ olan. kaynakl~r. Ancak 
bunlara şu eseri de ilave etmek lazımdır: Kurkls cAvvaö, Fihrist mu
)"Ullafat Muhy al-Din İbn (Arabi, Macallat al-Macmac az-cjzml al-CArabl, 
Dimaşk, 1954, c. XXIX, s. 344 - 359; 527 - 536;. c. XXX, s 51 __:_ 60 
[makaleler devam etmektedir]. Bir nüshası aşağıda nr. 16'da tavsif 
edilen ve İbn al-Arabl'nin kendisi tarafından yapılmış olan eserlerinin 
Fihrist'inin metni' ve ilaveler. Osman Yahya adlı Suriyeli genç bir ilim 
adamı da İbn al-cArabl'nin eserleri hakkında mükemmel olacağı ümit 
edilen bir doktora tezi hazırlamaktadır); 

· İbn al-~Arabl'nin yalınız iki nüshası malum olan (bk. GAL, Suppl. 
c. 1, s. 796, nr. 48) ve kendi Fihrist'inde zikredilen· (bk. K. cAvvad, anı

lan makai~, s. 531, nr. 54) K. işariil al-~urJan'i küçük bir risale olup, 
Kur' an sureleri düşünülerek, yazılmış olan hakikatleri ihtiva eder. 

Nüshanın tavsifi: 

Konya, Yusuf Ağa Ktp. 7838 - 7852 (eski numarası: 4989). 
S. 3-45. Şadr al-Din al-I}ünavl kütüphanesine ait bir yazma mecmua 
(bk. 1 a: ş·adr al-Din hattı ile vakfiye kaydı). 

Selçuk tarzında basma şemseli, bira·z yıpranmış bir cild içinde, şi
razeden çıkmış 744 sahife 24, 6 X 17 (umumiyetle 18 X 11) cm. eb
;adında, kalın, saykallı ve hepsi aynı cinsten gibi görünen kağıt; kah
ve rengi mürekkep; söz başları ekseriya kalın kalemle, 1 b' de içinde
ki risaleleri gösteren bir fihrist vardır .. Ancak burada yalınız 12 risale- . 
nin ismi varsa da hakikatte mecmuada 18 risale mevcuttur. ·Risalele
rin· harici evsaf bakımından hususiyetleri varsa, bunlar yerlerinde gös
terilecektir. 

Mecmuanın bu kısmında her sahifede 19 satır vardır, yazı muntazam 
bir nesihtir, söz başları kalın harfler ile yazılmıştır. K.enarlarda Şadr 
al-Dlri'nin yazısını hatırlatan bir yazı ile tashihler vardİr. İstinsah kaydı 
yoktur. Onun yerinde, alt kenarda, adeta görülmez bir yazı ile şunlar 
yazılmıştır : 

4;1,o _,11 ,:,":/;);:) 1 4'. l.:..) ~ <İli-) 1 o..Lt 0 
Baş: s- ":"l:...< l..i.~ -1-! \..1 ... ...JJWI ~IJ J ...J;'_,.JI J-v- ~ .J.ı _,.....ı. '-:') .J-ı 

.1,."":ll o.:..!_İ_} j.ot- J J:-U ..:ı-":11 J JYI ~ ..:ıl..JI J J. tSr ":"l::..01 ~-~ ~)_,..., ..:,1_,411 ..:.ı\).!.I 
·~·· ~ ~- .:...~ j JLl..I ..::.~l.l::J ~-l.I j ~>Dl .~ ":/IJ ..s.oltı j ~1':11 

9. 

İbn al-'Arabi K. al-Calala va huva kalimat Allah 

Basılmış olan küçük bir risaledir (bk. A. Ateş, anılan miıkale, s. 
84, nr. 31), fakat İbn al~cArabl'nin yukarıda bahsedilmiş ve K. cAvvad 
tarafından neşredilıııiş olan Fihrist'inde zikredilmemiştir, 
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Nüshanın tavsifi: . 
Konya, Yusuf Ağa Ktp. 7838-7852. S. · 47-63 Diğer evsafı 

için bk, burada nr. 8. İstinsah tarihi yoktur. 
Baş: ... J_,AJI .s'J~ ":/J c'J;":ll ~~J ;l_,....,':ll 'l..Ll' ':J ı..1~ <4'.iı~ .c'.iı.J.I ••• ~ 

ıo. 

İbn
1 

al-'Arabl Risalat al-Mul.fni 'fi iza)} al-sahi al-mumtani' 

Yalınız iki nüshası bilinen (bk. K. 'Avvad, s. 531, nr. 58) ve üslu
bu . son derecede güzel ve ahenkli olan küçük bir risaledir ki, burada 
İbn al-'Arabl kendi ruht hallerin.i nakletmektedir. 

Nüshanın tavsifi: 

Konya, Yusuf Ağa Ktp. 7838-7852. S. 65 -87. Bk. burada 
nr. 8. Bu kısımda da istinsah tarihi ve başka kayıtlar yoktur. 

Baş: ... &\c--":il~ :.r C~\ r ":/~ r.>;\iJ ~1.:-J .;.;ı f 0 .., z::....ı;..J ~ L.W.) ..ı--ı , 
... .s'~ ..)1 ~ ~;. r.>.ill ~I ~ı .U-1 J

0

\; ""-! L.I 

... )lbJI ı}z.ill .!..~ ~- ..)\ ... <1ı_;l....!..o .:;..A... .:., .. J{ jı- ~lj ~ \..1 f : ('\V U"') 

: •• >11.? .:.r l!l~·J <1> • .r! :_r t:ı:J ~? :_r :JJI ~- jl Cll~J ~lkll ;.,•)tlı :_r 

Son: ~c ~·':}\ .!l;l~l.I ~I l"~llJ J_,11 ..:ıLı Jc of~ -~-ı.. JJI ..:ıı~ı ~ I~ 
... ( .;'('.J.J ~I U-;J 

ti. 
K.Asrar al-balva 

Bu risale K. al-flalva, K. al-flalavat; Adab al~sulük fi 'l-!J.alva 
v. b. adlarla da tesadüf edilen risaledir ki, sühike nasıl girileceğini 
anlatmaktadır (bk. GAL, Suppl., c. 1, s. 795, nr. 22); 

Nüshanın tavsifi: 

Konya, Yusuf Ağa Ktp. 7838-7852 •. S. 89-108. Evsafı için 
bk. burada nr. 8 Haşiyede tashihler vardır. İlk sahifede bu nüshanın 
Şadr al~Dln al-'I}ünavi tarafından okutulup, rivayet edildiğine dair, biz
zat kendi yazısı ile şu kayıt buhınmaktadır : 

f.\l'.lJ o-1:: ~I ..l;.I ı.S.! _ _,....ll ;I ~ <.i: ~ J.1 j_..ıll~ ~UI t ":l~ J~l_,A: ;JL.)I ol.. c-
l..1.A\,.. 4- ıJ. J""- 1 ..:r. 4- Jl.i .c'.iıl Jl ~il 1 ~'\o\ ~ .JL.;.,;J ~ ~ J/~1 ~I J . 

•••• ~J 
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Baş: j tf ı j-!IJ (.._f.il J_,ll lr:I ~lj... .::.~I .•• •.ı:~J JA-ll ~'} .. d··I ••• ~ 
... ~;\A• ~ c.'.r .uı,;.. Ji o..ı..:.ı: c.'.r ~. t.J't)IJ .ıj_rJ:,.._JI J~}IJ J\.i ö_;..l\ ";:') J\ .!Jjl...JI 

12. 

İbn al-'ArabI Şarl;.ı ~aıc al-na'layn 

İbn al-'Arabi'nin bu eseri. Abül-I}:asim AQ.med b. I}:asiyy al-An
dalusi'nin tam adı Şarh. Q.adl ş !Jal' al-na' la yn va '~libas al-anviir min 
mav!zi' al-~adamayn (veya Kaş/ al-~uniin, mezkur neşir, c. 1, s. 722'ye 
göre: Hal' al-na'layn fi 'l-vuşiil ilii Q.azrat al-cam'ayn) olan ·eserinin 
şerhidir. Asıl kitabın Portekizli olan müellifi, Mal;ı.asin a.l-macdlis adlı 
tasavvufa dair meşhur eseri yazmış olan İbn al-'Arlf'in talebesinden 

. olup, batıni-karmati akidele.re sahipti ve 546/l157'de (Kaş/ al- ~uniin. 
mezkur yer: 545' te) öldürülmüştür (Kaşf'de: ölmüştür;. Krşl. GAL. 
Suppl., c. 1, s. 776 ve orada gösterilen kaynaklar. Burad~ şunu da ilave 
etmek lazımdır ki, bu son eserde görülen ve galiba. L. Massignon, Re
cueil de textes inedits concernant l' histoire de 'la mystique en pays d' is
lam, Paris, 1926, s. 103 ve ayn. mll., Essais sur les origines du lexique 
technique de la mystique musulmane. 2. baskı, Paris, 1954, s. 79, not 
8'e dayanıl~rak kaydedilmiş olan I}:aysI nisbesi, Kaş/ al-~uniin, mez
kur yerde olduğu gibi, I}:asiyy şeklinde düzeltilmelidir).· Bu şahsin eseri 
müstakil olarak bu güne kadar gelmemiştir. Şimdiye kadar yalınız iki 
nüshası malum olan (Şehid Ali Paşa ktp., nr. 1174 ve Ayasofya ktp, 
nr. 1879) İbn al-'Arabi'nin bu şerhi içinde bu güne kadar gelebilmiştir. 

N ü s h a n ı n t av s i f i :· 

Konya, Yusuf Ağa Ktp. 7838-7852. S. 110-338 <S. 147'de 
ikinci cildi başlamaktadır>. Evsafı için bk. burada nr. 8. Yalnız bu kı
sım daha koyu bir mürekkeple yazılmıştır. 

İstinsah kaydı: ( ~) Jt::ıl ..:ı~ ,:,_ ./:; .;, ı ..): ....i-J'_ ... ..ı~l ~ ~i :_, .. t) 
. it • ~ fa .j_.....,.!.c ,_,.. ... \.;.. ..1,..\ ('!_ .••• .;'1)-\ 

Bunun hemen yanında Şadr al-Din al-I}:ünavl'nin kendi yazısı ile 
şu kayıt bulunmaktadır : · 

. ~~Jı.....J cYl.l Jı fa. cal_,.. ~ ~~. :ı.4litı ..::...;~ 

Baş: j.;l\ ~ ~\ .J.! ~l;I ü:!il.11"::'; .w~.J..ı Jlı "='l:..Cll ~ cA .r-!. "::'J ~ 
' ... ~.J')~ o.J.-} .ı;~ v--!...ı..a:J\ ~J 

13. 

İbn aVArabI al-Maksad al-asma . . . 

Tam adı al-Ma~şd al-asma fi 'l-işariit /ima va~a'a fi 'l-.lf:ur'an bi
lisiin al-ha~l ~a va 'l-şarl'a min al-asma' va 'l-kinayiit olan bu eser, 
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Kur'an 'metninden çıkarılmış olan tasavvufi marifetlerden bahseder. İbn 
aJ-CArabl'nin kendi tertip ettiği eserlerinin Fihrist'ip.de mevcut değildir 
ve şimdiye kadar yalınız bir tek nüshası malum idi (bk. GAL, Suppl., 
c. I, s. 801, nr. 189). · 

Nüshanın tavsifi: 

Konya, Yusuf .Ağa Ktp. 7838 - 7852. S. 342-349. Bk. bura
da nr. 8. Daha çok dairevi bir nesih. Her, sahifede 25 satır vardır. Ke
narlarda _Şadr al-Dln'in tashihleri görülmektedir. Mesela s. 341'de, alt 
kenarda: ... ~ı i.:ı\;. J.f- "::.)kaydı görülmektedir. · 

Baş: .:ı\~I J CJ ı.. J" .ıJ l:..\G" "='l:ST.:ı~ -1"! l.1 .... .ıl-ı ~ Jft'J .O:U.ıl-ı ... <(\---! 

. .. . .ı.dtl ~ J .... ~\ ..>~ '"-~I ~ 

14. 

İbn aVArabI Kitab al-1].ucub 

Bu eser tasavvufi küçük bir risale olup, birçok yazma nüshaları 
bulunduğu gibi basılmıştır da. Bk. GAL, Suppl., c. I, s. 796, nr. 27. Bu, 
İbn al· 'Arab1'nin Fihrist'inde K. al-f:lucub al-ma'navlya 'a~ al-~at al-
huvlya adı ile kaydedilen risale olmalıdır. · 

Nüshanın tavsifi: 

Konya, Yusuf Ağa Ktp. 7838-7852• S. 349-367. Bundan 
evvelki kısım ile (bk. 'burada .nr. 13) aynı evsafta. Bk. birde burada 
nr. 8. 

Baş: .:.ıı ;;,i ~~ 4'.~~ s..\lı .:U .ıl-ıJ->ı ..:,_..ili o.:ıl~ j=- r)L.11.J .:u .ıl-ı <(\~-! 
.. , .ı,;_) .] ...j -"'!. 

15. 

İbn al-'Arabi Kitab al-ya) 

Bu eser küçük tasavvufi bir risaledir. İbn al-'Arab1'nin kendi 
tertip ettiği al-Fihrist'inde (bk. mezkur neşir, s. 534, nr.75) .}"J ~~!I ':-'\::.) 

... ;~ı :4;_; ... "::'l::.DI 1.Lı. ..:,...:..~) ._,~ı '-:-'\:.)denilmektedir. Yine ayni Fihrist'te 

(mezkur yer, nr. 79) ~lA:lı.J -~1 ~l:S, _, .. J ~~ıı ':-'l:.) kaydı vardır. Aşağıda 
tavsif edilen nüshanın ve benzerlerinin (bk. mesela W. Ahlwardt, Ver
zeichniss der arabischen Handschriften. Berlin, 18.91 c. III, s. 71, nr. ·2973 
ve GAL; Suppl., c. I, s. 798, nr~ 76) önsözünde ise şu kayda tesadüf 
ediliyor: 
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O halde bu· risalenin gerçekte Kitab al b.<;e olmasi · ihtimali hatıra 
gelmektedir. Fakat bu yanlış yalınız Fihrist'in neşredilen :nüshasından 
veya naşirinden ileri gelmiştir. Çünkü bu risalenin Şadr al-Din aFI}ü
navI hattı ile olup, biraz aşağıda tavsif edilecek olan nüshasında (bk. 
burada ~r. 16), arapçanın ayrı harfleri ile ... ~~-1 ... ':/ı. '":'l:..).J"'-' ı.5 '":'\:_)deni
mektedir (Naşirin, göst .. yr., not 2'de gösterdiği nüshaların da Kitab al
baJ a değil, Kitab al-yaJ'a ait olduğunu burada tebarüz ettirmek icap 
eder)·. 

Nüshanın tavsifi: 

Konya, Yusuf Ağa Ktp. 7838-7852. S. 367. Bk. burada nr. 8 
Baş: .'":'ı:.J J"'J ·\}1 '":'l::.)1~ ..\"! J .. ı ... ;ı_,..._ı~ if~I ;l,..a.lı ..\A" ~ .Jı ... ~ 

... Jil!.IJ ..:.ılJL!. )iL j.ı.1 JI .Y. ~ y,rl 1 

16. 
İbn al-'Arabi al-Fihrist 

İbn al-'Arabl'nin, kendi eserlerinin adlarını ve bazan da mahiyetle
rini göstermek üzere; tertip ettigi bu risale, yukarıda gösterildiği üzere, 
so.n zamanlarda, K. 'Avvad tarafından, 639 h. tarihli bir nüshadan istin
sah edilmiş 1337 tarihli çok yeni bir yazmaya göre (bk. mzk. makale, 
s. 345) bastırılmıştır. Naşir, mukaddimesinde İbn al~'ArabI'nin bu Fihrist'in
de zikredilmemiş daha 279 eser veya risalesine tesadüf edildiğini söy
lemektedir (mzk. makale, s. 346). Bu kadar çok sayıdaki eserin müel
lifi tarafından zikredilmemiş olması, bizzat İbn al-'ArabI'nin söylediği 
gibi, <ruhunun hal ile meşgul olması ve geçmişe ehemmiyet vermemesi> 
(bk. mesela s. 528) yüzünden, unutularak atlanmış oli:nalarından ileri 
gelmiş olabilir. Bundan başka İbn al-'ArabI'nin bu Filirist'in tertibin
den sonra da birçok eser veya risale yazmış olması pek tabiidir. - İsim
lerin doğru yazılmaması veya başka sebepler ile, bir eserin iki v:e 
bazan daha çok eser sanılması, yahut Qaşkalarının eserlerinin . on·a 
isnad edilmesi v. b. gibi hususlar burada, mümkün olmalarına rağmen, 
dikkat nazarına alını'nainıştır -. O halde bu Fihrist'in. yazılış tarihi _ 
ni tesbit etmek, burada zikredilmemiş olan eserlerin İbn al-'Arabl'ye 
nisbetlerini anlamak bakımından, çok mühimdir. Bu hususta elimizde kat'i 
bir delil yoksa da, bu nüshanmbaşında bulunan ve bizzat İbn al-'ArabI'nin 
kendi eliyle yazmış olduğu sema' ve icazet kaydı (bk. burada levha iV), 
takribi bir tarih verebilir. Çünkü İbn al-cArabI bu risalenin 627 yılı 
safer ayında (XII. 1229 - 1. 1230) Şadr al-Dln al-I}unavI tarafından ken
disine . okunduğunu kaydetmektedir (metin için bk. aşağıda nüshanın 
·tavsifi). Ü halde Fihrist bu tarihten önce tertib edilmiştir. İbn al-'ArabI, 
638/1240 tarihinde ölmüş olduğuna göre, arada en az 10 yıllık bir zaman 
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vardır ve bu zaman içinde, onun gibi bir şahsın 200 kadar risale yazmış 
olması imkansız değildir. 

Burada tavsif edilen nüsha; - K. 'Avvad'ın neşrine rağmen, ilim ba
kımından, son derecede ehemmiyetlidir. Çünkü ~biraz önce bir misali 
gösterildiği üzere (bk. burada nr. 15), naşirin bütün dikkatine .rağmen, 
az da olsa, · basmada bir takım yanlışlar vardır ve bunlar ancak bu 
nüsha sayesinde emniyetle tashih edilebilir. Bundan başka mesela nr. 
221' de gösterilen K. al-Latii)if va 'l-faviiriş (mezkur mec., s. 58)'- deki 
ikinci kelimeyi naşir al-raviifiş şeklinde tashih etmek istemektedir. 
Halbuki burada bu kitabın ismi K. al-Latii'if va 'l-'aviirif şeklindedir 
ki, doğru şeklin bu olduğunu münakaşa etm_eğe lüzum yoktur. 

·Nüshanın tavsifi: 

Konya, Yusuf Ağa Ktp. 7838-7852. S. 378-389. J3k. burada 
. nr. 8. Kalın harfli, siyahça mürekkepli, işlek dairevi bir nesih, -Şadr 

al-Din'in el yazısı olmalıdır, krşl. levha VII v. dd. - ; umumiyetle 
23 sahrlı; sondan iki sahife son derecede işlek ve az noktalı bir yazı 
ile yazılmıştır. Nüshanın evvelinde, İbn al-'Arabl'nin el yazıM ile, nüsha
nın Şadr al-Din tarafından okunduğuna _dair şu sema' kaydı -vardır (bk 
levha iV): · 

ı.SY _,Ail ._;_..._,,_ . ..:,._ d- ..:r. s--.... ı ..:r . .;.f ..:,._..ıll_;..ı .... ..,..,.u..ıı ~l)ı .::-Jı )~ı ..ıı_,ı· ıJ" i_,; 
Jc ..:r. -4_ ':-':S'J .... f ~ .iiıı l:...Qi "-Al:~ ..:ı_,.:; J t::\;.; ....... J ı~ı; ~~ı c.:r..A:: -s..ilı .:-J,_.n 
,,_,\-:-" Jc (-J .i:'u..ııı J ~~ı;:....J .JJ!.eJ c:_7- "-.:.....fa j ~ j-Ll-\ J\hll ~.)I .J . .J.f .J. 

. . .. jb.al ..:,._..ili 

Baş: ..ı.:;\ .jl ..:ıı _,;.. YI ~ J'L '-'-~ J-: L..ı •• , !")\.... .J .i:'uJıı ... rl.. ~ı ~ı ._11; ••• ~ 
.... _ ;l_-MYIJ S-W..\ J!__.l. j '.>0İ.!.il J ~ l.. ~ JIJJ')ıl ._;_,. J . .J 

17. 

İbn al-'Arabi K. al-Mubaşşirat 

Bu. eser, küçük bir. risale olup, rüyanın mahiyetinden ve insanı ta.ata 
sevkeden ruyalardan bahseder. Bu arada İbn al (Arabi kendi rüyaların
dan da bahsetmektedir. Bundan dolayı onun hal tercümesi için mühim
dir. Bu eser al-Fihrist'te zikredilmiş ise de (bk, nşr. K. Avvad, mezkur 
makale, s. 533, nr. 71) başka bir nüshası malum değildir. 

Nüsha.nın tavsifi: 

Konya, Yusuf Ağa Ktp. 7838'-7852. S. 688-698. Bk. burada 
nr. 8. Şadr al-Din hattı ile. 
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Baş: ~ <4'.'ııl._;.; J\; ... liı_ı ~ı 4A}I ı.>.ill .:.ı~I ( Jr-J i ":'J • .ı!~ 
••• o~~ i.JA ~\_, .t\:1_,I JI ..._,;.__, ~j)I Ja:; Jl.i <4'.iıl .:,\i . ..!.! \..l ... ı.:1WI ":'.J <4'.iı .J.i 

.... ..:..ıpı.d'_, ~'..:r- ~_;; iuı 4.:t'·~ ~_;)ı ..,, f"ı_,_(iı\, '-"') 

S. 699-700'de, İbn al-'Arab1'nin 627 tarihinde gördüğü bir rüya, 
s. 701, ken~i yazısı ile kaydedilmiş başka bir rüya. 

Bundan sonra, s. 730-741'de, al-Biruni'nin Fl lJikiiyat tarlif. ahi al-Hind fi 'sti!Jriic 
al-'umr adlı risalesi gelmektedir. AI-Biruni (ölümü 440/1048,' bk. GAL, c. I, s. 474 ve 
Suppl., c. I, s 870 v.dd.), bu küçük risalesinde; Hindlilerin yıldızlara bakarak, bir 
İnsanın Ömrünü tesbit etmek için kullandıkları usulleri anl~tır.Ancak ona göre, Hind
lilerin bu husustaki fikirlerini anlayabilmek için, nücum ilmindeki fikirlerini bilmek 
lazım gelmektedir. Çünkü onların yıldızlar hakkındaki görüşleri ekseriya· müslünian 
müelliflerin görüşlerine uymaz. İşte bu sebeple al-Biruni, ilk önce Hindlilerdeki nücum 
ilmini anlatıp, bunları müslüman müelliflerin görüşleri ile te'life çalışır; sonra insım 
ömürlerini nasıl tayin ettiklerini gösterir. 

Şu kadar var ki, bu eserin bilinen bu yegane yazma nüshasında bir çok boşluklar 
vardır. Buralarda verilen izahları anlatmağa yardım etmesi icabeden şekillerin bulun
ması lazımdır. Bu şekiller mevcut olmadığından, onun verdiği bilgileri esaslı bir şekil 
de anlamak, bilhassa heyet ilmini bilmeyenler için, imkansızdır. İşte bu yazma, bu 
hali ile, Prof. ·z. V. Toğan tarafından neşredilmiştir (önsöze bakınız). Fakat böyle 
bir ~eşirde okuyucunun hekliyebileceği en basit ~eyler bile temin edilmemiş, anlaşılmaz 
olan bir metin, küçültülüp klişesi yaptırılma.k suretiyle, daha güç ve daha çok anlıı.
şılmaz bir hale getirilmekle iktifa edilmiştir. Üniversitelerin hazırladığı imkanlı.rdan 
faydalanarak, anlamadığı eserler neşretmenin memleketimizde adet hükmüne girmeme
sini temenni edelim. Yalnız şunu da ilave etmek icap eder ki, mezkur profesör, galiba 
eserin mukaddemesini ! dikkatle okumak için gayret sarfetmemiştir. Çünkü onun bir 
sahifelik önsözündeki söyledikleri ile bu eserin biraz anlaşılır · bir mahiyette olan 
mukaddimesinde söylenilenler arasında mantıki bir münasebet bulmak biraz güç 
görünmektedir. 

18. 

Şadr al-Din al-'-iinavi [Notlar] 

Anadolu'da yetişen en büyük sfifllerden biri olari, fakat eserlerini 
ağır bir arapça üslup ile yazdığı için, hemen hemen hiç anlaşılıp takdir 
edilmemiş bir halde kalan Şadr al-D!n al-I}:ünavi'nin (607 - 672/1210-
1263; bk. A. Ateş, mezkur makale, ve orada gösterilmiş Ölan kaynaklar) 
kendilerinden türlü ilimlere dair eserler okuduğu alimler hakkında 
yazdığı bu notları (bk. levha V v.dd.), onun hal tercümesiİıi anlamak 
bakımından, son derecede mühimdir ... ~l:a! ....i=1z.l ..jı\ ibaresi ile başlayan bu 
notların ilki, kendisinden biraz önce bahsedilen Şams al-Din Yusuf 
al-DimaşJ.<1'ye aittir (bk. burada nr. 12 ve levha' III). Bundan anlaşıldı
ğına göre, kendisi aynı şahıstan mesela Sa'lab'in al-Faşil/i, Tarlb İş
bahiin'ın bir kısmı v.s. gibi eserleri de okumuştur. 

S. 672'de bulunan ve baş tarafları daha munt~zam ·ve itinalı bir yazı 
ile yazılmış olan notta, .624/1226-1227 yılında, yani henüz 17 yaşında 
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iken, Malatya' da,- . al-İskandaranI diye meşhur olan Kamal al-Din 
cAıI b. Mul)ammed'den bir ççık mühim eserleri okumuş old~ğunu 
anlatıyor. Al-SilafI'nin Arbacüna lfadz§an'ini (bk. A. Karahan, Tü.rk
İsla.m ·edebiyatında kzrk hadis, İstanbul, 1954, s. 55 v.d.), bir vasıta 
ile müellifinden naklen, Kur'an hocası olan B.urhan al-Dfo Abü Tahir , 
İsmaciı b MuI:ıammed al- AnşarI'den okuduğunu ilave ediyor Müteakip 
sahifelerde de İbn aFArabI'den okuduğu eserlerin adları ile, birkaç yer
de Şeyh'in kendi el yazısı ile icazeleri vardır. Bunlardan şayan-ı dikkat 
olan , bir tanesinin metni şudur (bk. levha IX) : 

i _,, ... J.ı J-<:11 ':""'L.ll J-.\ ~1- ı,f_..ıll;..ı.a Jull ':-'!.:ı~I j'W\ ~,. .. Jı )~I c_ı..,.ıu_yı J., L 

~il .. Jj _k;l..\ 1-iA ~\.,., y>J .tul .w_, <Sy_,.all ......___,._ .J: j., ıj 9- ı.f. J=-1 ı,f_..JI~ 

jJ\y" L~ . .J . .J"' lr-; .:,~ J\ ..J ü_;~\J ~t- l:JI '":"'_,_<J.1 ~~\ ;;_;_,)..il\ ':-':..(J\ ıJA c\,.N \.. 

Jı>- J'. ~ c..\, • .k~ Jl.i .i:İJ\ J\ ~a)\ ~ .J .;:-=.11 .l.1 !.ll ~ lr:J.r,;, ._J>l:;.\ ~ 4.1S"'" J·~IJ)J 
j_..\llc~~ ~\")\ _ _, .i:iı .. d-1.J ".:'l;-.J j_.r~J l."":_, 4.:..-1"_;:. J dlLl Jlb.lı ıJ.__,...ll u.ı .>.'f- J-.1 

• .1:ı~l 

("Şefkatli dost, rahmetli Macd al-Din İsl:ıal$: b. MuI:ıammed b. cAıI b. 
Yüsuf'up. oğlu ve bunun üzerindeki yazının sahibi olan iyi, dürüst, iyilik ya
p.an, akıllı, edip ve zeki evlat Şadr al Dfo MuI:ıammed al-1}.ünavI -Allah 
o~u muvaffak eylesin ! - yukarıda zikredilen ve tarafımızdan yazılmış olan 
saydığı bütün kitapları bana okudu. Bunları ve bütün eserlerimi ve çe
şitli bütün rivayetlerimi, mu'teber ·şartlara uygun olarak, benden naklen 
rivayet etmesi için oıia icaze verdim. Ulu tanrıya muhtaç MıiI:ıammed 
·b. Ali b. MuI:ıammed.İbn al-cArabI al-Ta)I al~I:IatimI, 927 yılı muharre
minde: kendi el yazısı ile, yazdı. .Allah'a hamd ve. seçilmiş olan kulla
rına selam olsun!,,). 

Burada maksat, Şadr al-Din iÇin ayrı bir tetkik hazırlamak değil, 
ancak onun hayatı hakkında malzeme vermek olduğundan, bu yazıları 
nın hepsi tahlil edilmiyecektir (bk. levha V-XII). 

N ii s hanın tav s i'fi: 

K~nya, Yusuf Ağa Ktp. 7838 - 7852. S. 671- 679 (s. 674 
boştur). Bk. burada nr. 8. 

Sadr al·Din aı.:Kunavi . . . 
19. 

Cuz) yaŞtamilu caıa 'l-nav~dir 

al-muU:al.fata min laf:f aı.:şay~. 

Adının tamamı, yukarıda kaydedilen kısımdan sonra, va ma gafa. 
cazza~u bihi va mii guşbihu galika min al-masii)il va 'l-maniimat va 'z .. 
va~ayZC va· gayr giilika olan . bu küçük risale,. Şadr al-D In'in İbn al:. cAra-
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bl'den işittiği bazı hadiseleri kaydetmesi suretiyle meydana gelmiştir. 
İçinde türlü yerlerde tarihler de verilmiş olduğu için, bu iki büyük sı1fi
nin hal tercemeleri bakımından da, oldukça mühim kayıtları ihtiva etmek
tedir (bk. levha XIII-XIV). 

Nüshanin tavsifi: 

Konya, Yusuf Ağa Ktp. 7838-7852. S. 681-687. Bk. bura
. da ~r. 8. Metin Şadr al-Dln'in el yazısı iledir. 

Baş: l2Al ;_, • ..::........ c.L.;:; i J .r-1.'::"J .... ~ı 0'.~I ,,_,ı~" J" i)L-' .üı .J.ı_, 4...-;·· 
.... Cllll Jc P,11 JI P,11 Jc. Cllll ~ .S•L d.UI .,..t,ı. j .ili_,:. • .:;..:.) JJ~ ... e:-=JI 

20. • 

Nacın al-Din aFf arsÜsi Fava?id al-fi)fhiya alBadriya 

Bir nüshası aşağıda tavsif edilen bu eserin müellifi olan Nacın al
Dfo İbrahim b. 'Ail al-Tarsus! (721-758/1321-1358, bk GAL2

, c.' il, s. 
94 v. d.; Suppl., c. II, s. 78 ve orada gösterilen kaynaklar), 'İ41/1341'de· 

. Suriye'de kadiıktıdat olmuş (bk. İbn J:Iacar al-'Asl}alanl, al-Durı:ir al-ka
mina, Haydarabad, 1348, c. III, s. 18, babasının hal tercümesi münase".' 
beti ile), büyük hanefi fakih ve alimlerinden biridir. Yazmış olduğu ve 
birkaç nüshası bu güne kadar gelen eserlerinden biri Tubfat al
Turk flma gacibu an gu'mala fi 'l-mulk adını taşır ve ilk faslında Türk-· 
lerin hükümdar olmalarının yerinde olacağmı ispata çalışır. Aynı za~ 
manda iyi bir şair olan bu müellifin burada bahsedilen ve· başka yalı
nız bir nüshası. bilinen (bk. GAL, göst. yr.) bu eseri, 1000 beyit içinde 
belli başlı fıkıh meselelerini gösteren manzum bir fıkıh ef kitabıdır. Şu 
beyitlerden anlaşılacağı üzere, 754/1354 yılında tamamlanmışhr (bk. 
aşağıda zikredilen nüsha, vr. 62 a-b): · 

i ~ı ;;l..ı;. CjJI ib ı.:.r· 

~ J ..;"; .;l!.G 1 J~ 

Nüshanın tavsifi: 

('_,....il~ ;;l..ı&. ..:.ili 

~~J~-l"!~ 

Amasya, Bayezit Umumi Ktp. 380. Yıpranmış, yarı meşin bir 
cild içinde 62 varaktır. 13,6X9(8,5X6) cm. eb'adıp.da, 9 satırlı, hare~ 
keli nesih. Söz başları kırmızı mürekkeple. 

İstinsah kaydı: 

Yılı gösteren kelimeler okunamıyor. lX-X. asırlar. 

Baş: 
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21. 

İsma'Iı al-Mustamli ŞarJı. al-Ta'arruf li-ma~hab 
ahi al-tasavvuf . 

Yeni İran edebiyatının en eski eserlerinden biri olduğu ve bir defa 
basıldığı halde, hiçbir bakımdan, kafi derecede ehemmiyet verilmemiş 

·ve tetkik eçlilmemiş eserlerden. biri şüpheşiz bir nüshası . aşağıda tavsif 
edilecek olan ŞarlJ. al-Ta'arruf'tur. Şerh edilen eser, al-Kilaba?;l nisbesi 
ile meşhur olan Abü Bekr" Mul}.ammed b. Ab1 İsl}.al,< lbrah1m'in (ölm. 
380/990 veya 385, veya 390; bk. GAL, Suppl., c. 1, s. 360; İslam An
siklopedisi, Kilabadi maddesi ve. bu yerlerde gösterilen başka kaynak
lar) yazmış olduğu al-Ta'arruf li-ma~hab ahl al-iaşavvuf'tur ve tasavvuf 
sahasında yazılmış eserlerin en eski ve en mühimlerinden biridir (nşr. A 
J. Arberry, Kahire, 1933). Adı lsma'Il b. Mul}.ammed b. 'Abd al-Malik al: 
Mustamıl al-Bu{!arI olan şarihin eseri oldukça yeni olan bir takım yazma
ları ve 4 cild halindeki Luknov, 1920. tarihli basması ile malum idi. Fa
kat yazmalar o kadar tetkik edilmediği gibi, basmada da dilin çok de-

. ğiştirilmiş olması,· bu şerhin İran edebiyatı tarihindeki mevkiinin tesbi· 
tine mani olmuştur. İlk olarak, aşağıdaki' yazmayı bulduğumuz zaman 
(1953), ·lran_'cia basılmış olan bir makale bu eserin ehemmiyetini meyda
na çıkarmıştır. 

'Abd al-l:layy l:lablb1 adlı Efganistanlı bir alim, Daniş mecmuasına 
yazdığı bir makalede (Tahran, 1953, yıl 3, sayı 3, s. 133 v. dd., burada 
yalınız şunu kaydetmek icap eder ki, bu makalede şfırihin adı Abu İb
rahim b. İsma'Il ... şeklinde yazıldığı halde, bizim gördüğümüz yazmada 
yukarıda kaydedilen şekildedir, onun gördüğü veya burada tavsif edi
len yazmada isim bozulmuş olabilir; ancak bu hususta kat'i bir şey 
söylemek şimdilik kabil değildir), şarihin al-Kilaba?;I'den bahsederken 
(bk. mezkur makale, s. 136 ve krş. burada nüshanın tavsifi), ona 
<şeyhimiz> demesine nazar-ı. dikkati çekmiş ve kendisinin' IV./X. asırda 
yaşamış ve eserini al-Kilaba?;i'nin ölüm tarihi olan 380-390 ile 400/1010 
yılları arasında yazmış olması icap ettiğini,· haklı olarak, meydana çı
karmıştır. Aynı zamanda Luknov'da basılan metne esas olan ve 473 h. · 
tarihini taşıyan. yazmanın bir cildini bulmuştur. Bununla hasma arasın
da yaptığı bir mu~abele (bk. aynı makale~ s, 138 v. d.) metnin basma
da hemen temamiyle bozulmuş olduğunu göstermiştir. 

Aşağıda tavsif adilen. ŞarlJ. al-Ta'arruf nüshası, 'Abd al l:layy l:la
b1b1'nin bahsettiği nüshadan sonra, malum en eski nü*adır ve bu mü
him metnin tenkitli neşrini hazırlayacak olan kimse her halde bu nüs
hadan da istifade etmek mecburiyetindedir. 
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Burada şunu da kaydetmek lazımdır ki, Konya yazmaları arasında 
tavsif edilen ve müellifi , meçhul imiş gibi gösterilen 616/1120 tarihli 
Şarl;ı. al-Tacarruf nüshası (bk. A. Ateş, mezkur makale, s. l07 v d.) bu 
şerhin bir başka nüshasıdır. 

Nüshanın tavsifi: 

Amasya, Bayezid Umfuni Ktp. 720. Yarı meşin ·bir cild içinde 
241 varak. 31,2 X 20,2 (24 X 14,6) cm. eb'adında. 27 satırlı, güzel ve 
muntazam nesih. Al-Tacarruf'den alınmış olan metinler kırmızı ·mü
rekke"ple yazılmış. Son · ve baş sahifeler bozulmuştur, arada şukkalar 
vardır (bk. Levha XV). -

istinsah ta'rihi: -:ı~ 0'. C n .)1, 0'. J~ 0. 9- ... ~..uı .ı~.11 4::5' j· t.J .üJ 

.... 'il ..:Ulfa ( c iv) ;;:µJ VÇ.-J (_~:-' 4:.... ;;J..Jlll.S,; ~ L)".:.Lll 4.~ı {,._ J ı.SJl-ll. 

Baş: '::-'~I ~ ..:Ul .....-J .üıı .ı~c :., . .ı.f· Ü'. J::--1 ... 1.S_,ıll ;.)W\ jJI V>Lı:li .üı .J..ı 
.:.ı\};IJ ..:,l.ıA>l.!..J Jilb.J .:.ı)L.L..J ..::.J~.) .J. J~:.!.,, ~C J_l:.)1,- ~-1.J;. J:> ıJ" jl :_:.. 

·~· ('.).f ~~ı ..\;4 _;..) ..ı.::--i ).) .ı..~ .)' ..l.:..G .kli .::.Jı~·u ~~ J~ı ı;ıv-- ..:ıl.!.tı ri' 1,· 15';~, 
':-'l:_) ('1,· .::-1 o.).} ~t- ... ._s,;4 ;>ls:JI ... J~ ..... ı ~I :., _ _,( y_I ~ f:::~ .)' J_l:.f .J. ('.).) ~-,, 

f4 o.)J .;!]~- ..)~~ -:,1~ • .J~ 1,- ('.)J c..r~ \J ':-'l:.J § :_:..,, ....;_,"":ll ~..ü ..J-'":ll 

•·· IS~ ~ f4 ı.>.a.. ~ .J 

22. 

K. al-Bulğat al,,mutaırcam fi '1-luğa 

438/1046 yılında yazılmış olup, arapçadan farsçaya: mevzulara göre 
tertip edilmiş bir lı1ğat kitabı olan bu eserin görebildiğim bu yegan.e 
nüshasında müellif adını gösteren bir kayda tesadüf edilmiyor. Bu kitabı 
zikreden ~atib Çelebi (Kaş/ al-:?unün, mezkur basma, c. I, s. 235) de 
bir mü.ellif ismi vermemektedir. Ancak · bu maddeden biraz önçe, 
adını yalnız al-Bulga fi 'l-Zuga diye kaydettiği ve burada bahis 
konusu olan eserden başka bir eser gibi gösterdiği bir kitap zikrede
rek, bunun 474/1081 -1082 yılında ölmüş olan Abu Yusuf Yacls:ub b. AQ.
med al-Adib al-N!saburf adlı bir şahıs tarafından yazıldığını söylüyor. 
Bir nüshası burada tavsif edilen eser, 438 yılı rebiülahirinde (Ekim 1046) 
tamamlanmışhr. Birbirine bu kadar yakın zamanlarda, aynı adı taşıyan 
ve aynı mevzudan bahis olan iki eserin yazılmış olması imkansız değilse 
de, az muhtemel görünmektedir. Bundan dolayı al-Bulgat al-mutarcam 
fi' Z-luga ile al-Bulğa fi 'Z-luga 'nın aynı eser ve mü-ellifinin de, yukarıda 
adı geçen al-Adlb al-Nlsabürl olduğu düşünülebilir. 

Al-Bulgat al-mutarcam, Allah'ın esma'-ı hüsnasını saymakla başlar. 
Burada her cümle ilk önce arapça olarak yazılıyor, sonra farsçaya ter-

T. Vesikaları - 11 
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cümesi veriliyor. Bunu müteakip insan uzuvları, san'atlai-, eşya, sıfatları,· 
dinler v.s. hakkında nadir olmayan,· en mühim arapça kelimeler alınıp, 
farsça manaları veriliyor. Müellif, bunu yapmaktan maksadının ilme yeni 
başlayanlar ile talebeler için kolay ezberlenir bir kitap meydana: getirmek 
olduğunu da ilave ediyor. Eserin hepsi böylece kırk bölüme ayrılmıştır: 
1. insan uzuvları, 2. bunların dereceleri (vr 18 a) 3. akrabalıklar (vr. 
19 a), 4. alem ve içindeki varlıklar (vr. 23 b), 5. dinler ve mezhepler 
(vr 24 b), 6. kadınlar (vr. 26 b).... 40. yerlerinden bulunmayan keli
meler (vr. 101 a). Müellif eseri 2 rebiülahir 438/7 Ekim 1046'da tam'a
dığını söyliyerek, eserini bitirmektedir (tavsife bk.). 

N ü s h.a n ın t a v s i f i : 

Amasya, Bayezid Umumi Ktp. 954. Meşin, siyah bir cild için
de, 107 varak. 21,5 X 11,6 (16 X 8) sm. eb'adında. Yazısı dairevi harfli 
bir nesih olup, harekelidir. Fasıllar, kenarları siyah, içi yaldız, cümleler 
yalnız yıldız birer yuvarlak ile birbirlerinden ayrılmıştır. Nüshada fazlaca 
rütı1bet tesiri vardır. Birinci varak tamamiyle yırtılmış; sonradan tamir 
edilmiştir. Galiba arada bazı atlamalar vardır. 

istinsah kaydı şudur: L"ı:ıı J oJ.l ı.>jl)ı J:"b. ,j .:.,->- ,j_ .;J- ... ~ı ~ 

:.fi-:--) ü,;-.?-J Lj ) 1 d..:- .);.. 'l 1 ı.S .::ı ~ .)y:, 0.. l ! ) .:.ı _, ..r=...' 1 -' 

Baş: ... J\5 ~ L.I ... 4_!< ..::..ı.._, ... ı.>..\lı ..:'il .. J-ı 
Bu sahifede fazla bir şey okunamıyor: Eser bundan sonra şöyle de

vam eder: 

_,ı J:. .si~-=---'.!· Y" ')'\ .Jı 'l d"I ..si..\;. .::--JI <.>..ili ..:'ili _,t. Jl.i .WI ,.1:-:-J s·~ J 
... .:ı~..l+° ......... )\ 0..1:..I~ .?)\ 

' \... . ... . 
JI;. .Jd:... ..1ı. 'l l.j;:;. ~t '::"l:S c:!. ~ J.\§ ... Jt..i -Zili .. la- ~ L.l . ..:'ili .1,..\ { (2 b) 
(a 3) ... yUI ';-" .. jJI J..ı.::ı .)~}il ('11 J~ ... ;1.a.:> '11 Jı 4~ .;J .. _, ... ~ _,,... J~J jLi}ll 

... ~~ ~'! ;l ...:L..:-) ..• ~~UI J { _;1 l ~ 1 ~.,,_..., ,.' ... ':-'.::ı '11 ~l1 .:_, .. ,j_ ~U J" 4..1?- u~~I 

En sonunda, varak 107 a' da şu kayıt vardır: 4_1>- ..:'il ı 4..a-; ....;.:..dl J~ 

4:- _;-~it::; Ji':.....,.. J
0

bl ~=-}ili-"-<,..~ d.:Jll J {J-<!.\ ;,~ı '::"l:S .; _ _,,t.- .:_ ... , •• .:...i:..) 

• ~ L. Lj ).~ ~L·; _:ıt;• 

23. 

al-MaydanI al-Sami fi 'l-asami 

Bilhassa Macma' al-am~al adlı arapça darb-ı mesellere dair eseri 
ile Arp.p .edebiyatında: tani.nmış olan Abfi 'l-Faz1 .'\!1med b. Mul}ammed 
b. A.Q.med al-Maydanl'nin (ölm. 518/1124, · bk. GAL, c. I. s. 289; Suppl., 
c ı; s. 506 v. d. ve orada ·gösterilen kaynaklar; bunlara mesela Z I;fada~ 
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'i~ İbn Yusuf ŞirazI, Fihrzst-i Kifiib!Jane-i Maclis-i Süray-i Milli, Tahran, 
1318 -1320 h; ş., s. 96 v. d. ilave edilebilir) a.l-Saml fi 'l-asaml' si belli 
başlı dört kısma. bölünmüş, sonra da ayrıca sınıflara ayrılmış olan (te
ferruat için bk. W. Ahlwardt, m·ezkfır eser, nr. 7040) arapça isimleri 
gösteren bir lügat kitabıdır. Bunun başka pek çok yazmaları bulundu
ğu gibi, bir defa da taş basması ile basılmışbr. (Tahran?, 1274). 

Aşağıda tavsif edilen nüsha zilka'de 599 (temmuz 1203) tarihinde . 
istin!lah edilmiş olduğundan, mevcut nüshaların en eskilerinden biridir. 
Bundan başka sonunda Bulga 'nın (bk. burada nr. 22) farsça nadir keli
melerinin manalarını ihtiva eden, ayrı bir kısım vardır. Şuna . dikkati 
çekmek lazımdır ki, huni.ar arasında bazı türkçe kelimelere de tesadüf 
edilmektedir. 

Nüshanın tavsifi: 

Amasya, Bayezid Umumi Ktp. 963. Sefine şeklinde, yarı me
şin bir cild içinde, 221 varak. 19,5 X 16,2 (14,5 x 10,1) cm. eb'adında, 
15 satırlı, iri harfli, muntazam nesih. Söz başları kırmızı mürekeple. 
Farsça kelimelerin altına bazan kırmızı mürekkeple türkçeleri de yazıl
mıştır. 

Varak 1 b - 218. Al-Saml fi 'l-asö.ml. 

İstinsah kaydı şudur: ı.JA~ı J ..;lU <.J.!J.I <.f. J.f- ı.>..ıı_ Jc <\.t!... .:r• E_!..ı..iil ~J 
... i')LJIJ ~-L. u-ir-J ü;._iJ c:! (:_J ;;..w (_s·~ .J4 

Baş: ... .,.u- ı)J~ .,..-ı f_ ':l ı.S..\ll .;Jı .. Jı 
Varak 219 b - 221. Muşkilö.t-i parslhay-i Bulga. (bk. levha XVI). 
Belki VII./XIII. asra ait bir yazmadır. 
Baş: ... ~J>i S;.,_ ~ ... .ı.·~\ li! ı.rı Jl..i3 : ~ ı.Slr.-.>~ .:.)15:.:.... 

Son: . ı)IJ l"G. 41 ... ~=:=:L .saı, ")~ 

24. 

IJubayş b. ihrahim al-Tiflisi 

Yegane nüshası aşağıda tavsif edilecek olan K. Vucüh al~~ur'ö.n'ıh 
müellifi Abu '1-Fazl I;Iubayş b. İbrahim b. Mul)amİned al-TiflisL Anadolu 
Selçukluları zamanında yaşamış ve eserleri bize kadar gelmiş olan en 
eski ve en mühim alimlerden· biridir. İstanbul kütüphanelerinde bir kaç 
yazmasına tesadüf edilen Ta~vlm· al-adviya'si başta olmak üz~re, arapça 
8 eseri vardır (bk. GAL, Suppl., c I, s. 893). Bir kısmının nüshaları elimiz
de bulunan ve zamanına göre mühim ilim mevzularına tahsis edilmiş olan 
farsça 6 eserinden evvelce ba~sedilmiŞti (bk. Ahmed Ateş, Hicrz VI. -
Vll. asırlarda Anadolu'da farsça eserler. Türkiyat mecmuası c. VII-VIII, · 
cüz II, s. 98- 101). . 
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Bu müellifin Vucüh al-Kur)iin'ına gelince, bu kitap Kur'ıin'daki ke
limelerin dikkatli bir lı1gatçesinden iaarettir (krşl. burada nr. 1). Müel
lifin çok sade olan ve başka eserlerinin önsözlerine benzeyen önsözünde 
anlattığına göre, kendisi Bayan al-taşrif adlı eserini ikmal ettikten son
ra, Muls:atil b. Suİayman'nın Vucüh al-Kur)ii.n'ına {bk. burada nr. 1) bak
mış. Şimdi kaybolmuş görünen, fakat bu eserin de isbat ettiği üzere, 
bu sahada yazılmış olan bütün eserlere esas teşkil eden bu eseri (krş. 
burada nr. 1), kendi sözüne göre, pek muhtasar bulduğu için, beğenme
miş. Bundan dolayı al-Saclab1, · Sürabad1, Nals:ls:aş, Şapür v. b. gibi mü
fessirlerin eserlerine bakarak ve - şüphesiz zuhul eseri olarak yalnız 
I}utayba dediği - İbn I}utayba'nin Muşkil al-Kur)ii.n va 'l-badf§'i ile 
cuzayrl'nin, yani Abü Bekr Mul}.ammed b. cuzayr al-SicistanI'pin (bk. 
bu~ada nr. 29) Garib al- K ur)an'ındaki manaları ekli yer ek,. onları farsça 
izah etmek sı1retiyle, bu eserini yazmıştır. Bir de, sözlerini tevsik et- _ 
mek için, her kelimenin içinde geçtiği ayetleri de buna ilave etmiştir. 
I:Jubayş al-Tiflls1, bu eseri yazmakla, okuyucu ve talebenin hayır dua
larından başka bir şey düşünmediğini ayrıca tasrih ediyor. 

Yukarıdaki hulasadan anlaşıldığı üzere, al-Tifl1sl'nin ayrıca, belki 
de farsça olarak kaleme aldığı Bayiin al-taşrlf adlı, şüphesiz arapçanın 
sarfma dair bir kitabı daha vardır. Fakat bu eserin bir nüshasına şim
dilik tesadüf edilemiyor. 

Al-Tifl1sI, eserinin bir toplama mahiyetinde olduğunu bilhassa. teba
rüz ettirrrrektedir. Buna rağmen bu eser hakiki bir telif sayılabilir, çün: 
kü bilhassa böy e bir mevzuda, başka türlü bir telif eser yazmak esa
sen imkansızdır. Son derecede sağlam bir ilirp. ahlakına sahip olan 
müellif, eserinin ilk sahifesine de, kendi el yazısı ile, <müfessirlerin 
sözlerinden toplanmış> kaydını. koymayı da ihmal etmemiştir. 

Nüshanın sonundaki istinsah kaydından, bu nüshanın müellifin el
yazısı ile olduğundan başka, 24 safer 558/1 şubat 1163 tarihinde Konya'da 
yazıldığı anlaşılıyor (bk. burada levha XVIII). Bundan belki müellifimi
zin · aslen Tıflisli olduğu halde, sonraları Konya' ya yerleşmiş ol
duğu ve Anadolu Selçuklularına intisap ettiği neticesi çıkarılabilir. 
Öyle görünüyor ki, onun bu hükümdarlar ile münasebeti pek. sıkı ol
mamıştır. Çünkü yazdığı pek çok sayıdaki es.erlerinden yalınız Kamil 
al-tacblr'i Kılıc Arslan II.'ye (bk. A. Ateş mzk. makale), bir de Kifayat 
al-tibb'ı şehzade I}utb al-Din Melikşah b. Kılıc Arslan'a ithaf etmiştir. 
Belki o zamanki dahili karışılıklar, belki de kendisinin hükümdarlar ile 
sıkı münasebetler tesis etmek istememe,si, diğer eserlerini de onlara it
haf etmemesine sebeb olmuştur. 

Nihayet şu noktayı da tebarüz ettirmek lazimdır ki, I:Jubayş al-Tif
lisI, sarf ve lı1gat ilimlerinden başhyarak, tıı:; :1r.1ine kadar, her ilmi, 
eserlerinin şehadet ettiği gibi, pek mükemmel bilen ve her sahada çok 
faydalı ve uzun ömürlü eserler vermiş olan bir alimdir. 
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Nüshanın tavcıifi: 

Atıf Efendi Ktp. muvakkat .3246. Yeni tamir edilmiş bir cild 
içinde, 14~ varaktır. 26X19,5 (20 X 14,3) cm. eb'.adında. 17 satırlı, açık 
ve -okunaklı Anadolu neshi. Söz başları kufi taklidi harfler ile. bazan 
kırmızı mürekkeple. Kenarda arada sırada tashihler vardır. 1 a'da mü
ellife ait ilk mısra'ları silinmiş 2 beyit vardır. 

Müellifin istin~ah ye ferağ kaydı: . ~z~ jJJ .jl.} o .J':"-' ':"'l::..< ~.!. ı.>J~ 
J-':::> ~!I j_ 1 ~ "':·_< ... ~I~. ü/2 jl .::_.!.,,,_, ol~.J ~~ JL.. fa .. L. (')~·!"J .:..-!! . 

•••• .UJ .J.i JL.i .tul .,~ ~ j (!) -U:: c.ıi_;J ... ~:JI .4- ,j r.'°ly 1 j. 

Baş: . .r~~-' .,~~ _,.): ı rl:.: 
<.J. J7.>- j....:..All -'.1 -=-~_,ı ~ ~Ş ~ ... .:.....ilr.- _,_, Jil.;.. ~ IJ ..J_I..\;.. .JGJ ._,..~-

···· ,;;...b~ ....iı.~1 .jl:'.". ";-'1:..< ~ jl ..'.ır. s <\.'.,:. .tuı..5.;,) ~:ll .4- j_ r.''J.' 
Daha fazla teferruat için bk. burada levha XVII - XX. 

25. 
IJubayş al-Tiflisi K. Uşül al-malal.;ıim 

Bundan evvelki eserin müellifi tarafından yazılmış olan bu eser, 
bazan MalQ.amat Diinyiil da denilen ve cevvi hadiselerden ileride vukua 
gelecek vak'alan istidlal etmenin yol ve kaidelerinden bahseden bir ki
taptır. Müellifin önsözünde anlattığına göre, çok ~üzel kitaplar mevcut 
olmakla beraber, padişahlar ile büyükierin (maiqama:; kitaplarına karşı 
daha çok alaka duyduklarını görmüş, bunun üzeri.ne arapça eserlerden 
toplamak suretiyle, bu kitabı meydana getirmiştir. Müellif .eseri iki bölü
me ayırmıştır. İlk bölümde, 25 fasılda, rumların aylarına göre, delilleri 
tesbit etmenin yollarını göstermiştir; ikinci bölümde ise, -28 fasılda, bu 
delillerden çıkarılacak hükümleri saymaktadır. 

I:Iubayş al-TifIIsI'nin sağlam bir esası olmayan böyle bir ilim karşı
sında aldığı tavır pek belli olmuyor. Çünkü islam aleminde, ciddi alim-' 
ler, bu gibi ilimlere, hemen hemen hiç bir kıymet ve ehemmiyet atfet
mezler. Al-Tif1Is1 de, galiba çevresinin arzusunu tatmin etmek istediği 
için, böyle bir eser yazmış bulundÜğundan, bu gibi ilimleri tenkid edip 
esassızlıklarını göstermiyor. Ancak daha mukaddimede <nefis kitaplar 

. mevcut olduğu halde> demek suretiyle, son derecede hafif bir şekilde 
de olsa, bu ilme hiç bir kıymet vermediğini göstermiş oluyor. 

Kitabın yazılış tarihi malum değildir. Kendisi, yine mukaddimesinde 
Kanün al-adab'i bitirdikten sonra, bu eseri yazdığını söylüyor. Bu s9n 
eser elimizde bulunuyorsa da, yazılış tarihi belli değildir. Bunun için 
Uşül al-maliil;ı.im'in yazılış tarihi tesbit edilemiyor. 
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Nüshanın. tavsifi: 

Ayasofya Ktp. 2706. Meşin bir cild içinde, 118 varak. 17,6 X11.5 
(10,4 X 6,6) cm. eb'adında. 12 satırlı, muntazam talik yazı. Söz başları 
kırmızı. mürekkeple, bölüm başları yaldız ile. İstinsah kaydı yoktur. 
x. / xvı ·. asra. ait. yazma. 

Baş: _,,_ı ... .j_.JIJ'{ (..Ç J....f"' ~:;:- .b! l.\ ... IJ ,j~ _p V' ~JI:-. .Öly_l.b- <.f'~ 
.ö t.:ı.f' QlG ;;-b~~ ':"'.:ı'lı .:ı.,:~ '-:'tS jl ..);'!'" .s' ... ..s:U:JI J ,J. ~1.r.ı ..:r . ._;.; J..a.<:ı 
..)y':;· ı..rt (2 a) ... ..ı.:j <f"!,.;>J ./~I; ~~\.. ':"'l:S!" ~ ı.>lr:I:) .:ı_,=:-J ~ jlfJj_..ı jl..:ıl...:..:ı~ 
ı.>lr.l:S'jl '-:'ıs 0_ı .f._,;.. J-il.:ı)-13_, ..:..;ık":-'_,,. _0 r .. .,_ş -4~ ('J..."' ...:..ıi.a ..:r.~ Jı_,,,.ı 

... 1 .:ılr t )\ll J _, ... ı ıf"\; _, ... 1 .:ıJ;r C-' ('.:ı _ş .....;.}t- ı.>jlı. 

26. 

Ş:ubayş al-Tiflisi 

Al-Tiflisi'nin zamanı için çok mühim olan bu eseri, ameli faydası 
olabilecek bilgileri bir araya toplamaktadır. Eserin mahiyetini iyice an
lıyabilmek için, ihtiva ettiği yirmi babın başlıklarını, burada kısaca zik
retmek yerinde olacaktır (bk. tavsif, mukaddimeden alınan parçalar): 
1. Kimya sınaatı (bununlı;ı bakırdan altın yapma v. s.'den bahseden ilim 
kasdediliyor), 2. cevahir sınaatı, 3. cevherlere renk verme, 4 billur v.b. 
şeylere renk verme, 5. her türlü camlara renk verme, 6. cevherlere su ver
me, 7. kılıç ve silahlara su verme, 8. türlü san'atlar hakkında, 9. boya
ları bir birlerine karıştırn:ıak, 10. mürekkep yapmak, 11. Kağıtlardaki 
yazıları silmek ve meydana çıkarmak, 12. hayvanların· hususiyetleri, 
13. hayvanları yok etmek için kullanılan şeyler, 14. cevher, meyve ve 
nebatların türlü hassaları, 15. türlü suların kullanılması 16. ateşin kulla
nılması vb., 17. içkiler, 18. çeşitli bilgiler, 19. kumaşları yıkama ve le
keleri çıkarma, 20. cinsi münasebet ve .gebelik. 

Görülüyor ki, al-TiflisI burada, günlük hayatta lazım olan her tür 
lü bilgileri toplamış ve bir nevi aile ansiklopedisi veya faydalı bilgiler 
ansiklopedisi meydana getirmiştir. O zamanlar için, ar~pçada bile, bu
rada bahis konusu olan meselelere dair ayrı ayrı eserler varsa da, 
böyle umumi bir eser bulunmadığı söylenilirse, al-TiflisI'nin yaptığı 
işin ehemmiyeti daha kolay anlaşılır. Verdiği ilmi bilgilerin ve kullan
dığı tekniğin ilim tarihi bakımından değeri de ayricoı tetkik edilmeğe 

değer. 

Burada şunu da kaydetmek lazımdır ki, l:lubayş al-Tifı1s1, yine 
kendine has bir .dürüstlük ile, eserinin mukaddimesinde, anlattığı şeyle
ri.o -hepsini bizzat tecrübe etmediğini, bu bilgileri üstadların eserlerinden 
aldığını, ancak akla yakın olduklarını söyler (aşağıda nüshanın tavsifi
ne bakınız). Eserin bir meziyeti de, her bir sahada üstad olanların pek 
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muğlak ve iStılahlaria .1olu olarak kaleme· aldıkları eserleri, her kesin 
anlıyabileceği bir hale getirmesindedir. Nitekim kendisi, <::Üstadlq.rın 'ki
taplarında gizledikleri esrarı bu kitapta meydana çıkaıdım:r, demektedir. 

Bu eser içinde, al-Tif lisl'nin düşünüş ve anlayışını göstermek ba
kımından, en mühim olan kısım şüphesiz elkimyaya tahsis edilmiş olan 
sahifelerdir. Bir zamanlar, sözde, bakırdan altın,. kurşundan gümüş· ya
pılabileceğini gösteren bu ilmin leh ve aleyhinde pek çok münakaşalar 
yapılmış, birçok büyük ilim adamları ve filozoflar bu meseleye dair 
kitaplar yazmışlardır (bk. A. Ateş, İbn Sina ve elkimya. İlahiyat Fakül
tesi Dergisi, 1952, sayı 4, s. 47 v. dd) I:Jubayş al-Tifl!si, bu ilme ayır
dığı ilk fasılda, meseleyi çok mantıki bir tarzda vaz'ederek, en eski 

- kaynaklarına kadar götürüp, esrarlı bir şekilde değil, ilmi bir şekilde 
ele alır Ona göi-e. büyük alimler, bu ilmin doğru olup olmadığını tes
bit edememişlerdir. Bu ilimde. gc:yeye vardıklarını iddia edenler, yani 
bakırdan altın yaptıklarını söyleyenler ise, sözlerini isbat edememişler, 
bakırı altın haline değil, altına benzer bir hale getirebilmişlerdir. İbn 
Sina da, yukarıda anılan eserinde, bu neticeye varmıştır. Al-Tiflisl, bir
çok insanların bu yolda servet ve sıhhatlarını kaybettiklerini de söyleyip, 
bu mesele hakkında umumi bilgiler verdikten sonra, meraklılara faydalı 
olmak için, kullanılan bazı terkip yollarını v.s. gösteriyor (metinden. bir 
kısım için aşağıya bakınız). 

Bu kitabın yazıldığı zaman hakkında bildiğimiz yegane şey, kendi
sinin Bayan al-nucfim adlı esednden (bk. A. Ateş, Anadolu'da farsça 
eserler, s. 101, nr. 6) sonra kaleme alındığıdır. 

Nüshanın tavsifi: 

Ayasofya 3574. Tamir görmüş, kadife kaplı bir cild içirıde, 99 
varak. 18,2X12,6 {11,5 X 7,6) cm. eb'adında. 13 satırlı nestalik yazı. 
Söz başları kırmızı mürekkeple ve kalın kalemle. 

İstinsah kaydı: 4,<lc·Lc·_, 0~·_, C.:.:;1 d J/':11 t_:'J .x..:. j 0bl.:..JI ..:ıl:;-. ':"~_) ( 
~..; (!) ~~J 

Baş: J'.I J...f" ~~ .J.-; L.ı .... ,, J" )L:=;..ı_, ıJ fb _,,, ./' J...)1::-. ...f'l_;_l..1;. fa_, J-1;-. 

jl ..::,,~\..:.,,. J-N°\ >..._:_<;! ;1..:s j_I 1.;:;..bJ~~ ı" ~:il ..:ıl:;-. ~i jl ..;,-'!" ...) ~I ·:· .._;..~:=-- ~il 
":"l:S .J_J.v"I ~,, J'. .,..1:~ ~-L?..i- 15lr.l:S J~ 1 ,:,bl: .... ı ...) ı>JI .rJ_, ı"::ı _,) ~....; c.>J\;' ı.>lr.S 

.:. .... ı '-:"ıs ..:r_J..1ı·ı ...f'ı) c?ı:,,.,./' 1ı.... o ..r.-: jl ı"°'ır ..:ıbuı-0~ ":"1..:.r j...L·_, r:._,n..1.::. 
' i:. I" ,,~ n-N'I "f·:ı L.1 i" _, .. j~ ı,Sjjl ~ J':--! <\;-_,nJ ... !"°' ~) ..>1:-: -l:'-4 .r..il::.i::. ~- ~ ./' )::. 

••• ..l.!.~ ~,,_;: J.il,,_, Jk! .ıS" ~T _8._ 

Elkimya ilmine tahsis edilmiş olan ilk faslın giriş kısmından bazı 
. parçalar (varak 3 a v.d.): · 
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.. .l ...t•~_j l..ı:'. 0::.-).l L...C.. \) f ü:, 1 ../"" .( ~- § jl ..::.-1 )l_,.~.l J o..ı.:.!-':, ~):(' .jl~ 
'c.:ii..ib·l"l.c. J'.J"'J ..N~ )->..:....:il_,::: .:..~).l Jı) f ~ ;1·.r-1 ..:ı,,.)11 )'6:)) jl c ..ı.:... _ _,~ ...\ı·ı 
C j:..::. r.-· .::.. .. J.l _;l.!.ı_,i r. ~}J...\ı . .5"-t r-ı.,,,ıJ .. C..ı.:..._JJ ..ı.:...S ,_s_,.ı:.::. C J lS;'6JJJ ,_:0 ..ı,;ı_, 

•.lJ.! ;) ..ı.;.:\.. C ... ı::..S- ..)~ l ... _,,ı~ tJ V..- )!:.. t' ::.-". § t:};_, • .lj ..ı.;.:ı..0. '-:"f'J L" t-fa· 
~S C~- ..:..;;l:.,.,, ;,:,.._;-lı°I ı..fU;. J\.. u-) J~~ J ... ..:..-Jj § .(' -lı°;l..ı~ ..L:.:~ • ..:ıY.' j_.;:.~.-' 
)~-~ .rG;J ,:j t._JJ bJ)\.l cSJ'. jl ~J ..• J.:...t.-t> o.l.Jt,:!J kly ..J::.J' J.,c~ (t:"' ...:71\J 

\"::.) Jl:=;.ı \.,~· Jı~ jl -1:• .. J~ ~ ı.1)\:(' ı.5'"" J:.;-1ı"l \.,~ • ..ı.:.;_,ı '-:""""' cSlr:;l;_ :..: 
::._,.,..ı._, .),.,.... ) .lY., ..s::.~ ı)~ ... n~-, \"::.):'·_;~ ':"~ J-.~ '-;:';.<;J·_, f.:}; ;.,),ıı ..ı..:~ J_,;1::.,, 

Muhammed aı.:.zahirI 
aİ-SamarkandI • . 

27. 

••• .i:ııl .l.! ..:ıt ... d:'
0 

j~ 

Kitab-i Sindba~ 
(Sindba~-name) 

Vl. / XII. asırda, Karahanlılar sahasında yetişmiş olup, bu devletin ta
rihi ile alakalı mühim bilgiler veren ve İran edebiyatının en büyük nesir 
üstadlarından sayılan MuI:ıammed b 'AH b. Mul:ıammed b. al-J:Iasan al
Zah1r1 .al-SamarJs:andI'nin Sindbiid-niime adlı eseri, hükümdarlara acele ile 
hareket etmenin ve kadınların sözlerine inanmanın doğru olmadığını gös
termek için, Hindliler tarafından tertip edilmiş olan bir hikayeler mec
_muasının yeni farsçaya tercümesinin yeniden, yüksek bir edebi uslup 
ile yazılmasından meydana gelmiş bir eserdir. Bu kitap, l948'de tarafı
mızdan neşredilmişti (bk. Sindbiid-niime, arapça Sindbiid-niime ile birlik
te, İstanbul, 1948 <İstanbul Üniversitesi yayınlarından, nr. 343>; metin 
İran'da bu basmaya iStinaden yeninden basılmıştır, Tahran, 1954). 

Sindbiid-niime'nin bu metni o ·zaman malum olan altı nüsha arasın
dan (British Museum, or 255; Süleymaniye Ktp., nr. 861; Amasya, Bayezid 
Umumi Ktp. nr. 750; Fatih Ktp., nr. 3682; Ali Emiri, FY, nr. 1062 ve 
Fatih Ktp., nr. 5325) seçilmiş olan üç nüshaya istinat ettirilmiş idi. Fa
kat bu nüshaların hepsi aynı rivayeti göstermediğinden (bk. mezkur 
eser, s 95 v.d.), tenkitli neşirde bir takım noktalar biraz şüpheli kalmıştı. 
İşte aşağıda tavsif edilen nüsha (bk. lavha XXI-XXII), 604' h. tarihinde 
istinsah edilmiş olması sebebi ile, elde mevcud ·nüshaların hepsinden 
çok daha eskidir. Bu nüshanm basılmış metinle mukabelesi, bunun 
Süleymaniye 861 nüshası ile _aynı rivayeti ihtiva ettiğini göstermiştir. 

O halde şimdi, hiç ·oım_azsa müellifin kaleminden çıkmış olan iki riva
yetten birip.i_ tesbit edebilmek için, elimizde çok sağlam bir imkan bulun
maktadır. Buna göre Sindbiid-niime metininin yeni bir ilmi neşri bu 
nüshadan istifade edilmeden hiç bir suretle yapılamaz. 
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Nüshanqı tavsifi: 

İzmir, Hisar ve Salepçi .oğlu Ktp. 676. Tamir görmüş: güzel 
basma şemseli ve zincirekli bir cilt içinde, 135 varak, 21,7 X 11,8 

. (16,2 X 8,5) cm. eb'adında. Keskin dişli, muntazam ve güzel bir 
nesih. Şiir, beyit ve hikaye başları knmızı mürekkeple P harfleri hazan 
üÇ nokta ile gösterilmiştir, bazı yerlerde de. mukabele kayıtları vardır. 

İstinsah kaydı:. .!lJ~'° .,\.. (~ ~-P jJJ d-.. h .s .. :w.:~ ~4:-e- ':"l:S ..ı.!. ~u-· 
..... J-ıJ L~I J..i- .J. _:,-JI ~I 0-. ~I Y.I .;:-6 .. j.l;. ~...c.. . .:::-.:r ..J'. ~.l;...J ~J' ~ .)~.!. 

Kenarda şu kayıt görülmektedir: -b-C .. :i:I 0 .. l..)J . ··J"' ı:t_ .J.f- ....:.. ~·ı 
•o• İ \ 0 '1.:.... J~'ıll ı..s~L.: (_;A ~ı ri• 

Baş: ..• ~r. JL· ~ .. ~_jl .t IJ ~_;::. l:..·_, .u- ...A.:lJ ~ cl _,~ 

28. 

Tarcume'."i JS:utb·şahi 

İbn t;Iatün al-'AmiH diye tanınan MuQ.ammed b. 'Aıi'nin bu eseri 
Baha) al-Din al-'Amill'nin arapça Kırk Hadis'iİıin serbeı;t bir Şekilde 
farsçaya tercümesinden ibarettir. Bu neviden _eserleri esaslı bir şekilde 
tetkik eden Dr. A. Karahan'ın ·eserinde verilen bilgiler (bk. Türk-İslam 
edebiyatında kırk hadis toplama, terceme ve şerhleri, fstanbul, 1954 
<İstanbul Üniversitesi yayınlarından, nr. 589>, s. 116 v. d) ile bu 
eserin bir nüshasının bulunduğu Buhar (!):asim Hasir Razavi ve 'Abd
ul-Muqtadir, Catalogue raisonne of the Buhô.r Library, !. Catal. of the 
persian Mss., Calcutta, 1921, s. 122 v.d.) ve üç nüshasının bulunduğu 
Bankipor kütüphanelerinin kataloglarında (bk. · M. 'Abdul Muqtadir, 
Catal. of the Arabic and Persian · Mss. in the Oriental Public Libıary 
at Bankipore, .Calcutta, 1928, c. XIV, s. 65 v.dd.) verilçm bilgiler aşağı
da tavsif edilen nüshadan çıkarılmış olan bilgilere uymamaktadır. Bun
dan dolayı bu nüshadan çıkarılan · notların buraya kaydedilmesinde 
bir fayda bulunabilir. 

İbn Ijatün, eserine süslü ve tumturi'.lklı bir üslubun . icap ettirdiği 
uzun bir mukaddime ile başlıyor. Burada söylendiğine göre (bk. aşağı· 
da tavsif edilen yazma, varak 12 a), kendisinin «çarag-i dudman-i Turk
manh diye tavsif ettiği Abu '1-Naşr MuQ.ammed I):utb-şah b. I):utb·şah 
(Hindistan' da I):utb•şahller hükümdarlarından, hüküm yılları: 989 - 1020/ 
1581 - 16il), tahta çıktığı zamandan başlıyarak, arapça bilmiyen çocuk
lar için, bazı mühim dini eserlerin tercüme edilmesini istermiş. Müellifin 

."MuQ.ammed Baha) al-Din al-'Amiil'den feyz almış olduğunu duyduğu 
için, onu bir kırk hadis kitabının tercümesine memur etmiş. o da, 
Baha? al· Din al-'AmilI1nin eserini alarak, tercüme etmiş. Tercümenin 
mukaddimesine göre, hadisler Baha) al-Din al-'Amill'nin babası olan 
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Şayh l:Iu,sayn b. cAbd al-Şamad al-I:Iari~I a!-cAmill (ölümü Meşhed'de 
984/1576 yılında, bk. GAL, Suppl., c. II, s. 575 v. d.; mamafih benim 
gördüğüm iki nüshada bu. şahıs 971/1563 yı!ında ölmüş_ gösterilmek
tedir) vasıtası ile rivayet edilmektedir. 

Tercümenin ne zaman yapıldığına dair bir kayda tesadüf edilmiyor. 
cAbdul Muqtadir (bk. mezkur eser, s. 65), sonda bulunan Bahii) al
Din al-cAmiH'nin 1029/1620 tarihli takrizine bakarak, bu eserin bu yılda 
veya bundan bir az Ünce tamamlandığı neticesini çıkarmaktadır. İlk 
nazarda bu netice tabii gibi görünüyor. Fakat eser 1020/1611 yılında · 
ölmüş bir hükümdara ithaf edilmiş oiduğu gibi- hicri, 1009 tarihli bir 
nüshası da mevcut olduğundan (aşağıda tavsife bk.), bu takrizin çok 
daha sonraları yazıldığını, eserin ise hiç olmazsa takrizden 20 sene 
Ünce bitmiş olduğunu kabı1! etmek icap edeı_-. 

Tarcume-i f::utb-şahf her bakımdan mjihim ve faydalı bir kırk ha
dis şerhidir. 

: Nüshanın tavsifi: 

Amasya,· Bayezid Umumi Ktp. 100. Tamir görmüş bir cild 
içinde, 230 varak 30X18,6 (18,6 X 7) cm. eb'adında, 23 satırlı adi, düz
günce nesih. Ayetlerin üzerine kırmızı çizgi çekilmiş, söz başları kırmızı 
mürekkeple. 

İstinsah kaydı : \ • • '\ d.:- ... JJ )'\ tS.)l~ \ O ••• ~1 1 a..0. .:,_.-

Baş: u.::.~ J._.:;; j _,;,"" J ~ J- tSJ 

İstanbul, Üniversite KiH:üphaneısi FY 461. Basma şemseli, 
zincirekli, meşin bir cild içinde, 247 varak. 28»5X18 (20X10,8) cm. 
eb'adında. 21 satırlı, muahhar -İran neshi. Söz başları kırmızı mürekkep 
ile i ayet ve hadislerin üzerine kıı mızı çizgiler çekilmiş. Baştan varak 
11 a'ya kadar fihrist devam etmektedir. 

İstinsah kaydı: J .. :. .. - -1:>-'JI r''- j ..:,..Cı, ı.9~.P~'JI .J.:f- .:J. _,<.~ .J..f ··~~..ıl.\ ... ~) 
• ~?.~il 0A ........ , -6! ..:.~LcJ ..:ıll ~:- 't)·;.; j'\:lı c;.J .x~ 0A 

Amasya, Bayezid Umumi kütüphanesinde bulunan aşağıdaki nüsha
lar, nadir olmamakla beraber, eski birer nüsha olarak, kaydedilmeğe 
değer: -

29. Abü Bekr MuQ.ammed b. rOmar ... b. cuzayt al-cUzayri al-Si
cistan1 (ölm. 330/941; bk. GAL, c. I, s. 119), Garib al-~ur)iin. 

Nüshanın tavsif-i: 

Amasya, Bayez:id Umumi Ktb. 973. Tamir görmüş, fersude 
bir cild içinde, 84 varak. 18,8 X13 (15,4X 10) cm. eb'adında, harekeli 
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nesih. 18 satırlı. Söz başları biraz kalın bir kalemle: Birinci varak kop-
muş, sonradan tamamlanmış.. . . , 

.İstinsah kaydı : _ ... .)L.1-ı 1 ~ ı_ ~ ...ı... j ~. L.i.I\ .ı.r ..:r. -',. ı .:;, .4- ... o ,,.,__rt-- ;_; .. t.J 
. • .~µ J 0~ d.;,_ JI>.!. _,;_, j 

. Üzerinde şu sema' ve icazet kaydı vardır: (bk. levha XXUI) ':"'l::..)(:~ c:
..:r ..ı:r Y:,.:IJ.I ıf-.~t.r- ~_IJ.J. JJ.l .;;L.i:Jl •.• Jc-..f. r-.t.ı.J.1 ···J..fa:j_. ;J..:,ı..;.tıl':-" . .f 
~ l.. ._s.:. ..s J . .1. ..:ı 1 .J ..::.. _r.-1 J <t<:...,... 0 ,,_ j 1j)1 .:,, l~ .J.1 '-',,_ J. ~;L 1 _,-\.,_ ıJ. I .::ı:. ._;ıs:::., :J 1 ~.J.. I 

C~~ jk_;: .J.1 ..ı~A j ~.,. :.ı: Jı:. .J. 0.J..ı ':"':SJ jlj~J c.36, ......... J ıJ
0

lı_,; ;_; .. ".).~ 
... ..:µJ ..:~-J .~ .c..- ~_;.\il tS~ı~ .::·· ~ ~') 0;,:.::J• 1j_ ( 1..\..)) 

Baş: Jt; ..J~,; .J:I ~· j ~ ~.ı_,; jl.J)I .:,,L ..f. J~\ ..:,-, ..:,~" .J/ J:I 1,·~~;.I 
••• 4u .J.ı .. fü J~,.,_ıı .J.,/' j. ,.\f- _,..ç -".\ \,'-ı:->1 

30. AI-GazzaH, (ölm. 505/1111), Kimyii-yi sa'ii.det. 

Nüshanın tavsifi: 

Amasya, Bayezid Umumi Ktp. 66. Tamir görmüş, meşin bir 
cild içinde, 236 varak. 32,2X23,5 (27,3X20;5) cm. eb'adında. Kalın az 
saykalli kağıt, açık kahve rengi mürekkep, söz başları kırmızı mürek
keple. 29 satırlı Anadolu Selçuklu neshine benzer bir nesih. Baştan 
noksan. İstinsah kaydı yoktur. VII.tXIII. asra ait bir nüsha, hatta biraz 
daha eski görünüyor. 

Baş: 

31. İbn al-'Arabi (ölm. 638/1240, bk. bura nr . . 8), K. Mavii~i' al
nucüm va matali' ahillat al-asriir va 'l-'ulüm. 

Nüshanın tavsifi: 

' 
Amasya, Bayezid Umumi Ktp. 714. Tamir görmüş, meşin bir 

cild içinde, 139 varak, sondan noksan. 16.2X11.6 (12,1 X8,7) cm. eb'a. 
dında. ıs- satırlı, kahve rengi mürekkepli Anadolu neshi. Ancak sahife· 
!ere konulmuş olan rakamları latin harflerindeki rakamların hemen he
men aynıdır; fakat mesela 100, !atin rakkamı ile üç sıfır, 138 İse, bu 
üç sıfırın üzerine bir 38 koymak suretiyle yazılmıştır. İstinsah kaydı 
yoktur, VIl./Xlll. asır. Üzerinde, kitap adından sonra, <İmla? al·fa~Ir 
MuQ.ammed .. İbn al-'Arabt> kaydı vardır. Nüsha gerçekten onun haya
tında yazılmışa benfilyor. 

32. İbn al-CavzI (ölm. 597/1200, bk. burada nr. 6), Talbls İblis 
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Nüshanın· tavsifi: 

Amasya, Baye~id Umumi Ktp. 485. Tamir görmüş, meşin bir 
cil<l: içinde, 176 varak. 28,4x·20 (21,6X14,5) cm. eb'adında 24 satırlı, 
harekeli, muntazam M;ağrip neshi. Söz başiarı kalın kalemle, mürekkep 
dağılmış, biraz fazla kurt yeniği var. 

istinsah kaydı: ı..rj- ~ 0· .:ı.;1 1 ~1 ~ J-ı_,ı Jc.!lll,;_, ... ._,..0; '":"tS r· 
,jA j.r:...l\_, ~1)1 ..ı>-~I ;;,.y .J .:.~.:___..... ~:.;, t_.) ~\ ~ j ;:,~J · : .. ~Ç~_, ~·ul..ı 

' • 4.ı..l.~ J 0-'J c:! 4:- ~L.;...). 
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'l. 

tlıı~l{~f' 
k:~:' 
F~\','' 

'• 

I. Afyon, Gedik Ahmed Paşa Ktp. 1194. 
al'-DiiriıaganL K. az. Vuczih va 'l-na~ii'ir (İlk sahifeler) 

XIX. LEVHA 
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xxı. LEVHA 
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i. ~~(iiJJi~f~··: ı;ı~~f~.,oıİ)f;;!t~~f.1' ,• '! 
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· .:?7f~Y~~:;~J:f4~~}sl 
...• ,i .•• f tiM\i,f. •1T<· 1''~;cf i1 ··«~' ı f~f ;[';{t:. 

III. Konya, Yusuf Ağa Ktp. 7838-7852/10. 
Abü Beler al-Anbiiri, l;ladl§. (İlk ve son sahifesi. Sonda Şadr al·Din'in de adını ihtiva 

eden sema' kaydı) 
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i(~~t~~ııı::··"· 
IV. Konya, Yusuf Ağa Ktp, 7838-7852. 

İbn iıl-'Arabl, 'Kitab al-yii"m sonu, al-Fihrist için Şadr al-Dln'e icazesi. 
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V. Konya, Yusuf Ağa Ktp., 7838-7852. S. 671. 
Şadra al-Din al-J$:ünavi'niu kendi el yazısı ile tahsiline_dıdr n@tlari~ 



TARİH VESİKALARI DERGİSİ 
, · 

xxıv. LEVHA 

VI. Konya; Yusuf Ağa Ktp., 7838-..:.7852. S. 672. 
Şadr al-Din'i.n· notları. 
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VII. Konya, Yusuf Ağa Ktp., 7838-7852. S. 673. 

Sadr al-Din'in notları arasında. İbn al-'Arabi'nin bir icazesi,: . . .. · . . . 

VIII. Konya, Yusuf Ağa Kt~., 783$-7852'. S. 675. 

Şadr al-Din'in İbn al-'Arabi'nin doğduğu tarih ve yer hakkında nı;ıtu, 



. TARİH VESİKALARI DERGİSİ XXVL LEVHA 

IX. Konya, Yusuf Ağa· Ktp., 7838-7752. S. 676. . 
Sadr al-Din'in notları .. (Altta ·İhn aVArab'i'nin kendi' el ya~ısı ile icazesi). 
• • • ': • '' • • ,,oc• 
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. . 

X. Konya, Yusuf A~a Ktp.; 783B'-7852. S. 677. 
Şadr al-Dln'in notları. 



' ' . 
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XI. Konya, Yusu(Ağ;Ktp,, 7838-7852. S. 678. 
. . Sadr al-Din'in notları . 

...... ~ . '. ' . 

xxvm. LEVHA 



'·--- y f Ağ .Ktp 7838-7852. S. · 679. . XII Konya, usu a - ., 
' Şadr al-Din'in notları. 
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Xııı. Konya, Yus;;.f Ağa Ktp:, 7838-7852. s. 682. 
Şadr al-Din'in İbn al-'Arabi'den duydİıklarina dair notları 



TARİH VESIKALARI DERGİSİ 
. . . 

XXXI. LEVHA 

XIV. _Kony'.1• Yusuf Ağa Ktp., 7838-7852. S. 683. 
Şadr al-Din'in lbn al~'Arabl'den duyduklarına· dair not_ları, 



TARİH VESİKALARI DERGİSİ X}p{Il. LEVHA · 

XV. Amasya, Bayezit Umumi Ktp. 720 
İsma'il al. Mustamli, ŞarQ al • Ta 'rruf. (567 h· tarihli istinsah kaydı). 



TARİH VESİKALARI DERGİSİ xxxm. J;..EVHA 

; ..... - . 

XVI. Amasya, -Bayezid Umumi Ktp,, 963. 
Al. Maydiini K. al- Siiml, son sahife ve Mu~kiliit-i parsllıa-yi Bulğa 



TARİH VESİKALARI DERGİSİ XXXIV. LEVHA 

XVII. İstbnbul, Atıf Efendi Ktp., Muvakkat 3246. 

l;Itibayş al-Tiflisi, K. Vızciilı ,al-J!ıır'iin. (Kapak sahifesi) 

:-. . 
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XVIII. İstanbul, Atıf Efendi Ktp., Muv~kk!ıt 3246; · 
l;fobayş al-TifllsI. K. Vucüh al-J!ur'an. (İlk sahifesi) 



TARİH VESİKALARI DERGİSİ XXXVI. LEVHA 

XIX. İstanbul, Atıf Efendi Ktp., Muvakkat 3246. 
l;lubayş al-Tif!Isi, K. Vııcülı al-f5ıır'an. (Kaynakları saydığ-ı üçüncü sahife) 

/ 
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XX. İstanbul, Atıf Efendi Ktp., Muvakkat 3246. 
l;Iubayş al-Tiflfsi, K. Vııcuh al-~ur'iin. (Son sahifesi ve müellifinin kendi el yazısı ile 

ferağ kaydı) 
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XXI. İzmir, Hisar ve Salepçioğlu Ktp., 676. 

XXXVIII. LEVHA 

Mu~ammed al-Samar~andf, Kitiib-ı Sindbii~. (Kapak sahifesi ve istinsah kaydı) 



TARİH VESİKALARI DERGİSİ XXXIX. LEVHA 

XXII. İzmir, Hisar ve Salepçioğlu i<:tp,, 676 .. 
Mul;ıammed al-Samar~andi, Kitü.b-ı Sindbii.~. (İlk sahifeler) 



TARİH VESİKALARI DERGİSİ XL. LEVHA 

_XXIII. Amasya, Bayazit Umumi Ktp;, 973. 
al. 'UıaFI. .varlb al~ ~u.r'ii.n, Ş~n sıı.hifesi ve _seın5.' ka~dı. 




