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ANADOLU SELÇUKLULARINA AiT BİR ESER 

RAVZATÜ 'L-KÜTTAB VE HADİKATÜ 'L-ELBAB 

Dr. ALİ SEVİM 

Anadolu Selçuklu Devletine ait kaynakların, bilhassa yerli kaynakla
rın-az ve yetersiz oluşu, bize, bu. devir tarihinin bütün cepheleriyle an
laşılmasına imkan vermemektedir. Çeşitli tarih! kaynaklar yanında, 
dini, fikri ve sosyal realiteleri içinde saklıyan muhtelif edebi' eser
lerin de bugünkü tarih çalışmalarİnda ne kadar önem taşıdığ·ı artık 
anlaşılmış bulunuyor. [1] İşte bu mülahazaya binaen; Anadolu Selçuk
luları Devletinin son zamanlarında ve Anadolu'nun çeşitli siyası· ve 
sosyal karışıklıklara sahne· olduğu bir devirde yaşamış olan Ebu Bekr 
b. Zeki el-Konevi el-Mütetabbib'in H. 677 Ramazan'ınm sonlarında (M. 
1278 Şubat başları) te'lif etmiş olduğu bir münşeat mecmuasını tanıtma
nın ve ondan bazı örnekler vermenin Anadolu Selçuklu tarihini aydın
latmak bakımından faydalı olacağı ümidindeyim. Şimdi eserin tanıtıl- · 
masına geçelim. 

I. Müellif 

Eserin müellifi «S~dr> lakaplı olup Ebu Bekr b. Zeki' ·el-Konevi el
Mütetabbib'tir. Müellif bu Mütetabbib ( ~k:..) [2] ünvanını niçin aldı~ 
ğını eserinin hiçbir yerinde zikretme_mişse de meşhur Selçuklu tabibi Ekme~ 
lüddin'e yazmış· olduğu bir mektubda[3].kendisi için (. .. r_..ı.!i .f'L;;-}tabirini 

ll] Bu hususta malUmat için bk. ·M •. F. Köprülü, Anadolu Selçukluları tarihinin 
yerli kayqakları, Belleten, c. VII, sayı 27, i943, s. 379':. 522.. ,_. · 

[ 2 ] Mütetabbib ( -:-~b:·) tefa'ül · ( J.._.;," ) vezninden İsmi faildir. Bu vezin, arap
çada umumiyetle bir şeyle zahmet çekmek suretiyle uğraşmak; meşgul olmak mana
sını ifade eder. Mütetabbib'in asli maddesini .. teşkil eden harfler ( .,_ı. ) olduğuna göre 
manası «tıbla u<Yraşan kimse;, demek olacaktır. -

. o . \ 

( 3 ] Ekmelüddin, Anadolu Selçukluları zamanında yaşamış vı; «Melikü '1-etibba'lığa 
yükselmiş meşhur bir tabibtir. Daha geniş bilgi için bk. Menakıb-ı Eflaki (Huart tere.), 
1,95, Paris, 1918; Divan-ı Sult!"iı Veled, neşr •. M. F. Uzluk. 230. 232, 1941; Mektı1bat·ı 
Mevlana, neşr. Ayn. müell. , s. 95, mektub nr, 91, İstanbul, 1937; Kitab-ı Fihi ma-fih, 
neşr. Bediuzzamaiı Furiizanfer,- s. 209, Tahran, 1330; Prof. S. Ünver, Selçuk Tababeti, 
s. 92- 93, Ankara, 1940. Bu eserde Hasan Fehmi Turgal'ın şifahi ifadesine binaen «Be
haüddin Veled'in kendisine bir mektubunda bir medhiyesi mevcuttur .. Bu qıektub Rav
zatü 'l - küttab'tadır» diye bir kayıd vardır. Eserin elimde mevcud olan çeşitli nüsha
larında böyle bir kayd.a rastlamadığımı hemen ifade etmeliyim, 
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kullanmasına bakılırsa·, onun, tabib Ekmelüddin'in yanında tıbla uğraş
mış olduğu ve kuvvetli bir ihtimalle de bu uğraşma neticesinde elde 

ettiği tabiplikten tevazu yoliyle Mütetabbib ( + .. ) suretinde bahset
tiği söylenebilir. 

Ebu Bekr b. el-konevl hakkında çağdaş kaynaklarda hiçbir malu
mata rastlanmıyor. Yalnız eserinin mukaddimesinde verdiği haberler
den anlaşıldığına göre, gençliğinde arabi ve farisi deressülat» la uğ
mış, şiirler, latifeler ve nükteler öğrenmiş, bu fennin üstadlanndan, bil
hassa cHazret-i Hudavend> i ve .:Üstad> ı Bedrüddin. Yahya'dan <mü
raselat> san'atının bütün inceliklerini tahsil etmiştir. Üfn:timiyetle mek
tuplarından, zamanın emirleri ve yüksek mevki sahipleriyle hususi 
suı'ette mektuplaştığı ve onla,,nn dostluğunu kazandığı anlaşılmaktadır. 

Keşfü 'z-Zünun'da müellifin ölüm tarihi H. 794 (M. 1391) olarak 
gösterilmektedir [4

]. Bu tarih katı surette hatalıdır. ·Çünkü müellifimiz, 
münşeatını cemettiği sırada yani H. 677 Ramazan'ının sonlarında 35 
yaşında bulunsa Keşfü 'z-Zünun müellifinin verdiği tarihe göre onun 152 
yaşında vefat etmiş olması lazımdır ki, bu da imkansızdır. Keşfü '-Zu
nun'daki H. 794 ( ::l .. - J ı.J\._i' J A.J )) tarihindeki :t:'l ....... - nin :ı.:-1..::.... den . - L· . . ' . 
muharref olduğu kabul edilecek olursa H. 794 tarihinin H. 694 olduğu 
söylenebilir. 

U. Eseır 

Eserin adı müellifin mukaddimede zikrettiği gibi <Ravzatü '1-küttab 
ve Hadikatü 'l-elbab'dır. Eserini mukaddimede anlattığına göre, şöyle 
meydana· getirmiştir: 

Müellifimiz ışı düştükçe dostlarına, yüksek mevki sahiplerine 
( JL. J~ ) [5] ve nihayet zamanın emirleriiı.e <ıhvaniyyab . nev'inde~ 

a . 
mektuplar gönderirmiş. Bunların bir kısım müsvedde_leri zamanla kay-
bolmuş. Dostları ve c,ıhbabları, kendisini geri kalan müsveddeleri temize 
çekerek bir mecmua meydana getirmesi için teşvik etmişler. Fakat o, 
tenkide uğrarım diye bu işe girişmekten çekinmiş. Bilahara_ dostl~rın ~ 

[
4

] KZ. c. I, s. 392. ~ 

[ 5] Mahdum ( rJ.J.!:::. fasça çoğulu Cıl..J..ı.;:.) tabiri, kendisine hi'zmet edilen kimse (Sul
tan, Emir v. s,) manasını ifade eder. Mektuplarda daima kelime~in sonuna bir "Y" 
( ı5 ) ilavesiyle ( t!J.>.;:.) şeklinde kullanılıyor. Mahduml ( <!J"";:. )' nin sonundaki bu 
"Y" ( = ıS) harfinin, « yay-ı nisbet » ve «yay-ı vahdet» olmak üzere iki şeklide 

ifade edilmiş olması muhtemeldir. «Yay-ı nisbet>> olduğuna göre manası «kendisine 
hizmet edilen (veya edilmiş) kimseye müteallik» olacaktır. «Yay-ı vahdet» olması ha
linde ise manası «kendisine hizmet edilen 'herhangi bir kimse» olmalıdır. Fakat 
bununla beraber müellifin mukaddimede «Mahdümiyan" (.:ıl:· J.ı.;:. ) değil d'e, Magdiiman 
( 01..J.ı.;:. ) şeklin.de çoğul· yaptığına b_akılırsa MagdümI ( <! J.J.:t. )' nin sonundaki «y» 
( ıS ) harfinin, «yay-ı nisbet» değil de «yay-ı vahdet» olması imkan dahiline giri
yor. Bu mülahazaya binaen çalışmalarımızd? kim_ oldukları açıkça bilinemiyen Mahdum! 
namı ı;ı.ltında yazılan mektupları, - onları muhtelif şahıslar _telakki ederek • ayrı ayrı 
incelemeyi do~ru bulduk. 
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ısrarını kıramıyarak elinde mevcut olan m~ktup müsveddelerini top
lamış ve ona, cRavzatü '1-kö.ttab :ve Hadfkatü 'l-elbabı adını vermiştir. 

Mukaddimede zikredildiği üzere eser, muhtellif şahıslara yazılan 
mektuplardan teşekkül etmektedir. Mektuplar, umumiyetle <ıhvaniyyab 
nev'inden yani hususi mahiyette olmakla ber?-ber- bazı ehemmiyetli ta
rihi kayıtlan ihtiva etmektedir. Mesela Cimri vak'ası dolayısiyle ismi 

tesbit edilemiyen bir Büyük'e ( flj. ) yazılmış olan mektupta isyan 
zamanındaki Anadolu'nun pek karışık bir hal almış olan vaziyetini ve 
bu meyanda Cimri taifesinin her tarafa dehşet saldığı bir sırada <iki 
yolcu veya iki arkadaşin bir yolda buluşmalarına dahi imkan kalma-
dığını» pek acı bir dille anlatiyor. . 

Bundan başka elimizde mevcud kaynaklarla ismini tesbite muvaf-
[ fak olamadığımız <sağlam fikirli ve uzağı gören> Mahdil.rri.l'nin, takri

ben H. 677 senesi civarında, Anad,olu Selçuklu Devletinin oldukça önem
li devlet makamlarından olan Divan -ı 1nşa'ya tayin edilişi zikredilmek
tedir. Mecmuada, buna benzer birçok çeşitli malumattan başka, devrin 
muhtelif yönlerden o zamanki durumunu hakiki veçhesiyle aksettiren 
bir hayli kayıtlara da raslanmaktadır. 

Eserde, isimlerine çağdaş kaynaklarda rastlıyamadığımız birtakım 

emfrlere ve muhtelif şahıslara yazılan mektupl-:ı.r mevcuttur. Bu emir 
ve şahısların gerçek kimlikleri ilerde ortaya çıkacak yeni kaynaklar 
yardımiyle tesbit edilecek olursa, şüphesiz bu mektuplar daha önemli 
birer tarihi vesika olacaklardır. -

Mecmuada şu -mektuplar bulunmaktadır. 

A - Yüksek mevki sahibi bir zata ( 0 _,~ ) yazılan mektuplar: 

trl<;I -tUl..ı.:~ ..::..:kL .;:,~-~ ... c.>bi .Jlf_..ı _.) .:.!; Jl-) 0_,~ ..ıj . ._:._.h j\ - 1 

..ıy_ c:ıbı ~t;.;; 0 _, ..:..~~)J:ı __.G ;J ~ .. t>İJ ~ . 
..ıy_ .,.ıbl Jl<il .;:,:ıl;\ J._...:..!_) ._;;_--;,.,,..) .).ıl:!I )..ı.,.\ ı.1-'J$- :ıj" ..:..~...ı.;. 0.1 2 

.lJ'. c.>\::.....) ;)~~-!.· ':'\,-:- )..l .ıb\ ,J\-_;i ı._1).J.$- ..:,. • .J..;ç. • ..:,.:,f: .J_I - 3 

..:...!; 6..ı·:_I '-,...il c..,.i"."~. l.;_,ı_, .ı61 ).......,,\ ı.1-'~ ..ıj" ..:...o.ı.;_ j_\ - 4 

..ıbi .J_~ JJ-V:. .;:,J::"' ;:ı 4.;J j_I - 5 
6 ., b ı .J_ .:j. ..s";,,;. ..:...c \..;;. ':-'~J..ı ı.1 _,~ ..ı j" .W J j_ I -

~..ıy_ o:ı_,:.f'J) ~..,,.;... tSJjı .)~b\ Jl-;I 0 _,J-,:. ..ıj" ~;J J-_I - 7 

..::..;) ._:;l..i ._f,j-·.ı.~ .) Li-.:JJ ~ "':"~ ;.ı ..ıbl _;-~~- ı.!J.ı.~ ..ıj" 4,.;J j_I 

..ıb\ ;!....__,,\ ..ıy ı..rrf- ...ı.:~ tS·j_,; ~...;.,; ~-IJ. ,). ı.!J~ ..ıj .W; j_I 

8 

9 

..::.. .. ~ j~ .ıy ciJ Jliıı-\ IJtSJ .Ôc.>.}- j\ .)..ı61 JI_,) ı.!J~ .ıj" -t.?; j_I _:_ 10 

' .:_;..;;;} .;:_,;:,':/_, * "':"~ .;::> ..ıbi )l.:ı.-.1 ı.N~ .ıj" ..,.;) Iİ-' - 11 
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· B - Melikü 's-sevahil Emir Behaüddfn'e yazılan mektuplar: · 

,)Y. ci) .;'_j~ .ı.Ul<lA") J>-lrll ~r j_..Jllr: y jY"v" J~I _,y .:.--:i t.İ.I - 1 

t' r.SJ_c~ ':-'4 ;-' -'Y • .ı.:r; )..wl ( yani ..:,..-J.lr: ~·\il ) ..P·~ ~ .!,.:? t.f_I - 2 
..:..!.!.) Ji.,,~;,,.. ı.7-

.::.,,)~J· .:.-~ ~~ )) -'J'. ci; J~-) 0_.ı.l.lr: i.J""V"" J'.'.:-41 iJ\:(ll_,:ı ,))· ..:;...-~ j_I - 3 

L ... Gt;-i ...ııı ~·ı r:.t.ıJ.' ..;.ı.,'j:} 
..::-.: ... .r!-. ..:,._)"' _, -'Y. ciJ JL_,) ,_;;J.,:& . ..ıb ~"' ~ \'./· r ..:. .. ..ı.;. ..:,._ı -· - 4 

- ..:..-1 (' )ı_ 'YI.. 

t':::>b. jl_, :>y_ o.ol:-..ı! ~y t°_,bl JL.) JJ::-. ~..\;_ .)4j j\ r ..:...A..ı.;. j_I - 5 

.,::.J· .:.-ots:";, ..ı.:-J r.SJ'. Jl(;_,; jl 

df ._;l.i r.SY, ..$" cS.~J ~ ':"4 )-' -'Y . ...:;) Jl-Jı ._;.:~:..,~ r .:.,A..b; .j_I .-:- 6 
· ._;,ı ..:.;J JL..) .ı.lll4.6"y J""'rıı ctl .. ..:,r_..J.lr: · i>''"v" J~ .. ı üJ~~ .,:_....l;. ..:,._ı - 7 

. ~ ); 4-,_,J;;:. 

.re:.. ":-'4 ); ...:ı..l·~ .uıı .,..ı.4:.i' ı.:r....ı.l·lr: ..ı:-41 ..\=~ ('Y-v" .::.,J~ ..:. .. ....;.; ..:,._ı ~ s 
. "'61 Jb..,I -'J. "°'Y'..ı; \J ~\( C J_,~ 

39i 

Melikü 's-sevahil Emir Behaüddin, unvanından da anlaşıldığına göre 
sahiller emlridir [6

]. I. Gıyasüddin Keyhusrev H. 603 (M. 1207) şaban 
ayında ['] Antalya'yı ·· fethettiği zaman oranın emaretini kendi kölele
rinden olup fetih savaşına katılan Mübarizüddin Ertoku.Ş'a. ve~di· [8

]. 

Gıyasüddin Keyhusrev'in ölümünden sonra I. İzzeddin'le kardeşi Ala
üddin,~ Keykubad arasında vaki olan· mü.cadeleden istifadeyle Antal

.ya sakinleri isyan ederek Selçuklu hakimiyetini tanımadılar. Bunun 
üzerine kardeşiyle olan çekişmeden galip çıkan· I. İzzeddin Keykavus; 
derhal harekete geçerek ikinci defa Antalya'yı fethetti ve serleşkerliğini 
tekrar Mübarizüddin'e verdi [9

]. Bu ikinci fetih H. 609-611 tarihleri 
arasında yapılmıŞtır [1°]. Ertokuşun 22 yıl kadar Aritalya'da vali'lik 
ettikten sonra (herhalde H. ·625'den sonra) buradan ayrıldığını görü
yoruz [11

]. Ertokuş'tan sonra yerine kimin tayin edildiği bilinmiyor. 
Yalnız IV. Rükneddin Kılıçarslan ikinci defa tek başına Konya tahtına 
oturduğu zaman (H. 655-663) [12

] melikü 's-sevahil'lik emareti Beha,,. 
[ 6 ] Melikü's-~evahil veya Emirü's-sevahillik hakkında bk. İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı 

Devleti teşkilatına methal, İstanbul, 1941, s. 130. 
['] İbn Bibi, el-Evamirü'l-Aliiiye fi'! unıuri'l-Alaiye (Neşr. Houtsma), c. IV, Leiden, 

1902, s. 35. 
[8] ••/" İ:iy.lf> ':-~-' .::.!.J- • .J' J • .,._ V"l;. <:ıl.~.; jl '._rli>".Jı ıJ • .ı.llj.Jlzt. 1.ı"':llhil .::.;l.-1 ••. 

.:..:.b ,il.J.Jl lbn Bibi, mzk. eser, c. IV, s. 35. · 
[ 9 ] İbn Bibi, ınzk. esr., c. IV, s. 53 . 
[1°] Bk. O. Turan, Selçuk .Devri Vakfiyeleri II. Mübarizüddin Ertokuş ve Vakfiyesi, 

Belleten, c. XI, sayı 43, 1947, s. 416. . 
[ 11] O. Turan, mzk., maki., s. 419. 

'- [12] Bu tarihler için bk. İ. Galip, Takvim-i Meskukat-ı Selçukiyye, İstanbul, 1309, 
s. 73 ;_ H. Ethem, Düvel-i İslamiye, İstanbul, 1927, s. 211. 
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üddiiı'e verildi (13
]. Aksarayi'nin verdiği bu kayda göre Behaüddin, 

işte bu sıralarda melikü's-sevahillik makamına geliyor. Fakat kati 
olarak hangi tarihte vazifeye başladığı ve hangi tarihe kadar bu va
zifede kaldığı bilinemiyor. Yalnız Cimri isyanında (H. 675 in sonları) 
Konya'da yine melikü's-sevahillik unvaninı ihraz etnii{ o.lduğu hµlde 
katlediliyor. Aksarayi'nin ifadesinden [14

] ve bizim müellifimizin. manzu
mesinden [15

] Cimri isyanı sırasında öldürülen Sadüddin Hoca Yunus'un 
da bu sıralarda melikü's-sevahil olduğu anlaşılıyor [16

]. Aynı zamanda 
iki tane melikü's-sevahil olamıyacağı duşüniilürse ya bu iki meli~ü's
sevahilden birinin, o zaman melikü's-sevahil ünvanını ihraz ettiği halde 
fiilen vazife başında olmadığı veya her ikisinin de ayn ·ayn zamanlarda 
bu vazifeyi ifa etmiş· oldukları neticesine varılır. Maalesef mevcut kay
nakla.rda bu hususta aydınlatıcı malumata rastlıyamadığımız için şim
dilik bu hususta kat'ı bir şey söylenemiyor. Emir Behaüddin'den sonra 
melikü 's-sevahil olarak Emfr Bedriiddin Ömer'i görüyoruz [11

]. 

Ahmed Tevhid Bey, H. 655 · 675 tarihleri arasında melikii 's-seva
hillik yaptığı anlaşılan Emir Behaiiddin'le Menteşe Beyi'nin babası Hacı 
Behaüddin'in ayni şahıs olduğundan bahsediyor (18

]. Haddi zatında bu 
şahıslar başka başka kimselerdir [ın]. 

. . 

Müellifimizin de Emir Behaüddin'in [20
] samimi bir dostu olduğu, 

ona ya~dığı ~ektuplardan anlaşılmaktadır. 

(13] ,;;,.;}' ,_;l..; J.c. ""· .Jı .. ı.li ..ı::•I ~ .:r . .ılll1.._ J~ıJ_ıı .!ll• .::..;\..~ ... Aksaray!, Müsame'fetü'l
ahbar ve Müsayeretü'l-ahyar (neşr. O. Turan), Ankara, 1944, s. 74. 

[HJ J~'.,,• )> '•!IJ .:.,J.l>- J '::; t/J J c;_J.ı;_ c'.ıİ c'.ı\J\ c'.ıİ J> J"'IJ..JI 5.1. ıJ • .ılllr. J ..,..-iJ'. '!"ıJ;_ 
.ı..:.:;.1_,;1 .!r'~u. J W .,_l!j- J> _.f f.'ı!( ı;_J' Aksaray!, mzk. ·esr., s. 122 . 

.J..!- tÇ ._;_,f'' ..,,.; -"· ~~ı,;.. •.)ı;: . 
.:ıı_,~_,,· ~· .:ıl J ..,·,4 JJ.r~ .:ıı 

jV J~ , LS"'b J ~;. ,p .:ıi ,r 
.:ıı,J \_;,! J'J'.I" ~IJJ.)) !"('~ Si J 

•J"· •-".JJ" JıJ:- ~ 0-Ylr. .:ı:C• 
.:ıı~f'v ,;:,.•.) i>J.1 • .;'ır .:ı1:>.iı .:ı.r;-

-Ebu Bekr el - Konevl, Ravzatü'l - küttab ve Hadikatü'l - elhab, Milli Eğitim Ktp. 
yazmalar kısmı, No. 664. Zeyl Sa. . 

(16) İbn Bibi, mzk. esr (Houtsma neş.), c. IV, s. 327. 

[17] Bk. Riefstahl, Cenubi .. Garbi Anadolu'da Türk Mimarisi, İstanbul, 1941,_ s. 78; 
İ. H. Konyalı, Alanya Tarihi, İstanbul 1946, s. 302. 

[1s] Bk. TOEM., c. 1. s. 761. 

[19] İ. H. Uzunçarşılı, Anadolu Kitabeleı:i, İsta~bııl, 1929, s. 168; P. Witte_k, Men· 
teşe Beyliği (çevr. O. Ş. Gökay); Ankara 1944, s. 51. 

[20] Mevlan Celaleddin-i Rumi, onu «yüksek himmetli, fakirleri besliyen Tanrı· 
dan korkan; mazlumların imdadına koşan, halim, ,dindar» bir emir olarak tavsif ediyor? 
Mektubat-ı Mevlana, neşr. M F, Uzluk, İstanbul, 1937, s. 115 • 116. 
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C - Bedrüddin Yahya'ya yazılan mektuplar: 

(- .jl--1.:A IJ')\i .jl..jl .ll:-1 )L,,;11_, ~.l\'1 ql, İ~_,l..1>- ü.r~ ..:_. • ..1;._ u_\ - l 

jl L" ..:--lr~" .0 <51':.a! •-A J) :>j_ ciJ )-l..>I "'J .uıl '-:'Ü.J ~ ~_..ÔIJ-". 0\~~I\ 
..1._1.:-· V'_ı~ı i}' '-:'ı::;T .:ıl .?ı;ı ..1:ıj jl_, J .....jlfoİ ..:J=...a.' t>h) .:ı'i 

1.)l:-1 _, 1 ~_,i-1> 0.,-~ . ..:..,,.J>- ..:r_ı 

)Y. -.:.:..; ~\( .lj" .c~~-!..o '-;'ıj:;'- ):> 

.lbl )..1.,.,I 

-2 

ı.:,r_jl ;..ı... ~·I _ra-11 L-} j .,..,...Ol C-_,,_ j.;..\i :fi c.tl· i~_,l..1;. .:..:,-~- ..:.. .. -1> ı.J_I - 3 

-lJ. ti.; Jl..1.,.,I ol_/ 4.\11 '-:'111.·~-

Bedrüddin Yahya hakkında kaynaklarda mevcut olan malumat 
şudur. 

1 - İbn Bibi, El-evamirü 'l-Alfüye fi'J-ıimuri· 'l-Alaiye [21
], 568 - 69. 

, Burada Bedrüddin Yahya t~rcii!llan olarak zikrediliyor ve onun 
. -

l(onya'da yetişip büyüdüğü, aslen Cürcan'lı olduğu ve meşhur şair 
Fahrüddin-i Gürganf'ye [2 2J nıüntesib bulunduğu kaydedilmiştir. Birçok 
ilimleri öğrenmiş; bilhassa <İnşa-{ mükatebat> ve <müraselat· ı Divani> 
de, <yed-i beyza ve dem-i Meslha> sahibi bulunduğu ve hatta İbn 
Bibi'nin de hocası olduğu zikredilmiştir. 

2 -'- Mektubat-ı Mevlana'da 

a) Mevlana, ona gönderdiği mektupta, ismini tasrih etmeyip sa
dece <Fülanüddin> demekle iktifa- ettiği bir şah~m güÇ durumda 
bulunduğunu zikrediyor ve ona yardım ·etmesi için Emir Bedrüddin 
Yahya'ya rica ediyor (' 3

]. 

b) Mevlana bu mektubunda <mürebbi'l-fukara; melazü'z-züafa> 
Emir Bedrüddin'e, aziz evlad Tacüddin'in, <Hazrebin muhiblerinden 
olduğunu söylüyor ve <Cenab-ı ·Ali>nin ona lı1tf ve ihsanda buluna
cağını ümid ettiğini kaydediyor [24

]. 

[ 21] Bu, eser hakkında bk. İsim. Anskl. İbn Bibi maddesi. 

[22] Fahrüddin Es'ad-i Gürgani, Selçuki Hükümdarı Ebu Talib Tuğrul Bey'in 
sarayına intisab etmiştir. Pehlevi lisanından iktibas etmiş olduğu «Veys u Ramin» des
taniyle şöhret bulmuştur. Daha geniş malfimat için bk. Rıza Kuli Han, Mecma'ü '! - fü
seha, c. I, s 375, 1925; E. G. Braune, A litarary History of Persia, vol. II, s 274 • 75. 

[ 23] Mektubat - ı Mevlana, neşr. M. F. Uzluk, İstanbul, 1937, s. 114. 

[24) Ayn. Esr., s. 147, Mektup No. 143. 
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3 - Men~kib-(Eflak1'de. 
a) Mevlana Celalüddin-i Rumi tahsil için Şam taraflarına gittiği za

fuan II. İzzeddin Keykavus (H. 643 - 656). [2"] onu Anadolu'ya getirmesi 
için Bedrüddin Yahya'yı o taraflara gönderiyor ["6

]. Bedfüzzaman Furil
zanfer bu vak'anın tarihini (H. 645- 647) ~.seneleri arasında olduğunu 

zikrediyor [2']. 

b) Mevlana bir gün hamama gitmiş. Dökündüğü_ sul~rla hastala
rın iyi olduğunu gören Bedrüddin Yahya coşmuş ve şiir söylemiştir [' 8

]. 

c) Bedrüddin Yahya, Mevlana'nın ölümünde yani H. 672 tarihinde 
görülüyor. O, Mevlana.'~m ölü~ü çlolayisiyle Muinüddin ·Pervane'nin ha
zırladığı bir taziyet meclisinde Mevlana'yı öven şiirler okumuştur [' 9

]. 

4 - Sahih Fahrüdciin Ali vakfiyesi. 

Burada Bedrüddin Yahya tercüman olarak zikrediliyor. 

"\.: _,.; ;.:.._ ..1. v"'\1;, ~ 1<ı ı c.> >~ J.;:ı ı ..:ı ,~ ;ıı ~I j 0. ~~ ,:;...Jı;J.: :u Jj"ı ı ._;,) :ı ı~" 
Yuk~rıda zikredilen kayna~lardan çıkan en son netice şudur: 
II. İzzeddin Keykavus_ zamanıp.da tercümanlık mevkiini ihraz eden 

Bedrüddin Yahya, H. 672 de yani Mevlana'nın ölümü sirasında hayat- . 
tadır, <Emir ve Melikü'l-üdebaı ünvanlanna sahiptir. Bu tarihten sonra 
onun hayatta olduğunu gösteren bir kayda rastlanmamakla . beraber · · 
Ebu Bekr el-Konevf, H. 677 Rarriazan'ı sonlarında tertip ettiğini söy.., 
!ediği mektuplarında, Bedrüddin Yahya için ( el.../ -tUI ._,11\ = Allah top
rağını nurlandırsın) tabirini kullandığına bakılırsa onuiı bu tarihte ha
yatta olmadığı kolayca anlaşılır [31

]. Binaenaleyh onu, II. İzzeddin Key
kavus'un tek başına hüküm sürdüğü H. 643. tarihiyle, Mevlana'nıh 

[ 25) B~ tarihlerin:münakaşası içi~ bk. Prof. O. Turan (Zeki Velidi Ar~ağanı)' Il. 
~ İzzeddin Keykavus'a ait··. bir temlikname, s. 4- 5; ayn. mü_ellif, Celaleddin Karatay 

v .. kıfları ve vakfiyeleri, Belleten, .c. Xl, 1948, 
1
s. 51. 

[ 26] Menakıb-ı Eflaki (Huart tere.), c. 1., s. 64. 
[

27
] B. Furuzanfer, Mevlana Celaleddin·i Rumi, Tahran, ş 1315; s. 45. 

[ 28) Menakıb-i Eflaki (Huart tere.), c. I, s. 285. 
[29] Ayn. esr., c. Il, s. 99. 
[
30

] H. 679 tarihli Sahih Fahrüddin. Ali Vakfiyesi, Vakıflar Umum. Müdürlüğü, · 
Defter No. 592, s. lOJ. · 

[
31

] Yalnız burada oldukça Önemli bir noktaya temas etmek istiyorum. Ehil 
Bekr el-Konevi, Mektuplarını. tabii olarak hayatta bulunan şahıslara göndermiştir. 
Kendisinin söylediğine göre mektuplarını şahıslara yazıp gönderdiğinden ancak (bilin
meyen) bir müddet geçtikten sonra dostların'ın ısrarı üzerine yalnız elinde kalabilen . 
(çünkü bir kısmınin zayi olduğunu söylüyor) ~ektupların müsveddelerini H. 677 Rama• · 
zanının sonlarında bir araya getirmiştir. İşte. bu zaman zarfında (yani mektupları 
yazıp gönderdiği zamanla, .sonradan onların müsveddelerini bir araya getirdiği 
H. 677 tarihi arasında) mektupları gönderdiği şahıslardan bazıları herhangi bir şekilde 
ölmüştür, İşte bu sebepten dolayı mektupların müsveddelerini cemederken ölen şahıs· 
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ölüm tarihi olan H. 672 tarihleri arasında takibedebiliyoruz. Bu- itibarla 
Ebı1 Bekr el-Konevf de; Bedrüddin Yahya'ya yazdığı mektuplarını _bu 
tarihler arasında yazmış olmalıdır. 

' 
Ç - -Mevlana Şerefüddin Hattat'a yazılan bir mektup: 

~bl Jı~ı 1.lk;. ü_-llı....J_,..: \;'} _, .. 1.5~ ,;;..-J~ J j}>- J~l..ı: ~:; _.::....ı.;. u-.ı - 1 

..::..!J 6~-1 u--il ..rl::---'. IJJI j 

Şerefüddin Hattat hakkında mevcut kaynaklarda hiçbir malumata 
rastlıyamadık.. 

D - Em~r Zahfrüddin b. ı.J.~ -i Kengirl'ye yazılan bir mekfup: 
~-J.;!! ~l:;I Jl~I .uJl~a-J c.S.;(.:._) ü.,.ı;.: j, .j_..ı.ll~~ ; .. ı \Yv" ~:; .::.-~- ü_l - 1 

"-::>' 

Emir Zahlrüddin b. ı.:r_-t~ -i Kengirf hakkında kaynaklarda hiçbir 
kayda rastlanmamıştır. Yalnız IV{ahmud-ı Aksarayf'nin Müsameretü 'l-ah
bar ve Müsayeretü'l-ahyar adlı eserinde _şöyle bir kayıt vardır: 

• . • • .j_ -t~ ' in oğlu_ Bedrüddin kardeşiyle birlikte (kardeşinin ismi 
zikredilmemiştir) iÇinde kaleleri bulunan ( "~~;. ) köyüne, - yağmalamak 
maksadiyle-girmişlerdi. Üç biri askerle Niğde hududundan tii Sivas su
yu kenarına kadar olan vilayete taarruz ediyorlar. Köyde hiç kimse ha
yatından emin değildir. Halk uzun müddet onların tazyiki ve yağmala
n altında kalmıştır. Nihayet Aksaray ve gayri yerlerin şeyh ve imam
ları, bunfan buradan asker kuvvetiyle kovmanın zor olduğu hakkında 
aralarında meşveret ederler, neticede onlara <bu viliiyeti ikta suretiyle 
size verelim> diye haber gönderirler. Bei;lrüddin, kardeşi ve birkaç ki
şiyle beraber bu hususta konuşmak üzere vilayet büyüklerinin yanına 
geldikleri zaman bu iki kardeşi ve tabi'lerini katlederler ve bu suretle 
onların tasallutundan kurtulmuş olurlar. Bu vak'a H. 698 tarihinde vu
kubulmuştur.[32J 

!ara yazılan mektuplar.ın başlı'darıaı • ki bu başlıklarda unvan ve isimden sonra 
(4-"' .&ı r'>ı '.ı.:!J> .&ı rbı vs.) gibi adı geçen şahısların hayatta olduklarını gösteren dua 
makamında cümleler vardı - değiştirerek ( u~v> ' '\.ili~::.-~ ' .ı_..• ~uı.., .. u.1 ') tabirlerini 
havi yeni başlıklar tanzim etmiştir. Mesela H. 675 tarihiniı:ı son zamanlarıı).da 
Cimri vak'asında . öldürülen Melikij.'.s ·- seva\ıil Emir Behaüddin'e, şüphesiz ölmeden 
evvel yazmış olduğu mektubun başlığını, H. 677 de mezkur müsveddelerini cemederken 
değiştirmiş ve_( rrv> -':"') tabirini havi yeni bir başlık koymuştur. · 

Biz bu yolla, diğer kaynaklarda ismine tesadÜf edilmeyen::'.v(faka(münşeatımız'
da bulunan birçok şahıs ve emlrleriı:ı yaşadİğı zamanı çıkarabiliyor~ ve ·onları aynı 
isimde bulunan .başka kimselerden kolaylıkla ayır~biliyoruz. Mesela burada tabib 
Ekmelüddin için ( ,.ı.:ı> ..tıı ri>I) cümlesini yazmıştır ki bu ·da onun, 677 tarihinde ha
yatta olduğunu gösterir. 

[
32

] Aksaray!, Müsameretü'l - ahbar ve Müsayerefü 'l - ahyar. (Neşr. O. Turan) 
ş. 2Ş3 - 5Ş, Ankara 1944, 
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Burada :.r_ ..1~ niri Bedrüddin'den başka ismi zikredilmiyen diğer kat~ 
<leşinin, Emir Zahirüddin olması ihtim·aı dahilinde idi. Fakat bu iki kar
deş, Aksarayi'nin ·ifadesine göre H. 698 tarihinde mezkur vak'ada öl
dürülmüşlerdir. Halbuki· müellifimiz H. 677 tarihinde ondan( .uıı~ j ve 
t Y"V-- J~-1) diye bahsetmektedir. Bu da gösteriyor ki Emir Zahlrüddin 

· H. 677 tarihinde hayatta c;leğildir. Binaenaleyh burada ismi zikredilmi
yen diğer kardeşin, Zahirüddin olamayacağı kendiliğinden anlaşilır. 

Netice olarak ümeradan olduğu anlaşılan, fakat hangi sultan zama:
nında ve nerenin emfri bulunduğu bilinmeyen Emir Zahlrüddin'in, ken
disinden başka iki kardeşinin daha olduğu, birinin adının Bedrüddin, · 
diğerinin ise adının zikredilmemiş bulunduğu Aksarayl'nin kaydından 
anlaşılmaktadır. 

' 
E - Melikü '1-etibba Ekmelüddin'e yazılan mektuplar: 

)L~I .J' .. .J~- q_\..;,; .uıı ı"bı .:ı:_...ı.11..,lr-ı lf> 'YIJ U:J.ı ..:.tı~ li;J_,, .:.ıJ-~ u.f'i:... 0_1 - 1 

~ıııot.-Jj_...ı)ı_,d_lllJ~I li':J_, .. l:l.':il._,..;Jı.S..J..lcllo .>.:Jl.ı;. .:.ı.;a~ ~ .. ..1;. 0.1 -2 
)61 Jl..L,cl 

~---a.:9 4.....J/ ::) ;,bl )...1....,\ ı_fi.r;,_?_ /' ...:....1;. :.r_ı - 3 

F) Şemsüddin Muhammed b. Muhammed el-Cüveynl'ye yazılan mek: 
tup ve arapça bir kaside [33

] ' · • 

)):-:> JIJ.P {'l;,\ı;\ J,\j.;.;Jl,.t;. .:.ıJ-id-, ,)°;,t ciJ .r_.;? tSj~- ~~ ~ ...:....ı;.. j_I - 1 
4. .... 1_,., )JJ .)>./' dJ) <l.J)I -".\ L5-.)..1 .ı.'f ı.Y . ...1.'f J')IJ ~,.J\ ._,...~.!. Jl;iJ ,)\J_ı 

.- - . 
..ı.:.i J--!:-' ..::..~\ J 1 J ...:\.. J~;..İ )) ~. J 1 w 16 

Mektup, meşhur Şemseddin-i · Cüveynf'ye yazılmıştır. Ebfı Bekr b. 
Zeki el-Konevl'nin, şair ve san'atkarlan himaye etmekle maruf olan Şem
süddin-i Cüveyof'ye bu mektubu göndermek istemesi11deki hikmet ihti
mal ki - diğer şair ve san'atkarlar gipi - onun gölgesine sı~ınmak, dola. 
yisiyle onun lfıtf ve ihsanlarına nail olmak ümidini beslemiş olması
dır. Nitekim Ebfı Bekr b. Zeki el-Konevi ona göndermek istediği bu 
mektupta, kendisinin alimlerin yanında_ ilmi terbiye görmüş bir kimse 
·olduğunu söylemek suretiyle, ilmf hüviyete sahip bulunduğunu ve ona 
hizmet etmek istediğini ihsas etmeğe çalışmıştır. 

Şemseddin-i Cüveyni, Hülagu'nun halefi Abaka Han zamanında çok 
karışık bir vaziyet arzeden Anadolu işlerini yoluna koymak için mühim 
bir askeri kuvvetle H. 676 (M. 1277) tarihinde Anadolu'ya gönderil
çli [34

]. Ebfı Bekr b. Zeki el-' Konevl'nin, mektubunu, onun Anadolu' da 
bulunduğu bir sırada kaleme almış olduğu anlaşılıyor. 

[ 33 ] Bu ka~ide mektubun içinde değil, eserin zeyliµdec\ir. 
(34

] İslm. Ans~l. Cüveynl maddesi 
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Alim, şair ve saİı':atkarları h,imaye eden ·şemsüddin-i Cüveyni na
mına birçok Arap ve ,Acem şairleri tarafından kasidele~ yazılmıştır ["5

]. 

Müellifimiz tarafından ona bir mektup ve - eserin, zeylinde bulunmak 
üzere·- iki kaslde yazılmıştır.· · 

G) Emir Nusretüddin'e yazılan mektuplar: 

_,;..\,;~!_, ':-'•llı ,.-•l;- J,:.,~:JIJ lv''il -1: ..... ~~-:JI J_, 1-1;_,l-1;. ..:ı_,~~ .::,. .. -1;. ._:,._! - 1 
'- \ 

..:_.;) Jl-) -t.~l .uıı ,bı ..:r_..oı ;;.rai ~·' 

y ~(i.:S .j_..Jlc_\:;:.!. _,~·I ~J~l.J . ..:ı~J ":"'~- J~ ~81 . .J_..ı? • . ji.r;,fa.. r.ıt> .:,...~ .j_I -: 2 

.. uı .\,?-) 

ı:J)I~ _,~I ~ ... (~ J~ı.J .. ..:.,~_, .. A J; ..:.!J Jl-) Ji_,;,fa.. ~ .:,...~ ~ı ..:.... 3 
· .. ~ ...... !_, \ .... J <tUl.u-J _,~; 

c.<_,L ._:ı\:.~I ~ $" ..s,,\~ jl .::.~!<..!. ":-'~ ;~ ..:J; JLjl ı.f;.r.;,.?. ~ .,:.,,-1;. ._:,._! - 4 

);... ..:ıt:.;~~ _, <\::!~ ..s;,v' L' jl_!. Jl_,il _, Jl.;I J~J'. .,::..Ji .sn .::...til_,.. J~)" 

. ;l-1..al .uık~-; j_..Jl;;,~ai ,~.I ,.J"'~ 'YIJ -1:-I.. :Jı ı!Cl • .:ı,;_,ı-1;.. ü.r.;,_?. ..:. .. -1;.. u_I - 5 

~} 4-J/- J~. ~l:!I 

Jl_ ..... _;1 4.\!'<t.- J j_..01~_,--...i ~--1 '7'il:ll J _;\uL't;,. 1 ...ı.:_,ı~ ü_,-;,.;t. . .:...•~ j_I - 6 

... _ _,-.:ı_:i 4..... J?°'. ~l:iı 

<.J....ıll;;,-.:ıi ~ .. ı J"'~\11) -1:-I.. \11 c.CL. _;lıı Ll;- -,~_,Lı;. ..:ı_,-.;,.? • ..:,.o...1;. j_I - 7 

Jr-.... .snl~ '-:' .. r~ 0r J~ ::61 Jl.-jı .uııu-J 

.Emir Nusretüddin namına yukarıda görüldüğü üzere yedi tane mek
tup _yazılmıştır. Mektuplarda bu Emir Nusretüddin'in kim olduğu t~srlh 
edilmemişse de, mektupların yazıldığı sıralarda -ki Ebu Bekr b. ceki!el
Könevi'nin, mektupları~ı umumiyetle Cimri vak'ası vukuu tarihi civarıl}da 
(H. 675) yazmış olduğu anlaşılıyor- hayatta bulunan bir Emir Nusretüddin 
olması icab etmektedir. Mezkur emii"in Cimri vak'ası sıralarında hayatta 
bulunan Sahih Ataoğlu Nusretüddin Hasen olduğu tahmin edilebilir. 
Bilhassa birinci mektupta <Karahisar mahrusasına vasıl olduğum zaman 
o hazrete karşı olan sevgi ve iştiyakım harekete geldi> ve Kaysed'de 
yazıldığı tasrih edilen 6 No. Jı mektupta <bir adam geldi, Emir Nus
retüddin'in selamette bulunduğu ve taife-i tagiyan'ın mağlubiyet habe
rini verdi> sözleri de bunu biraz teyid eder .. görünmektedir. Çünkü 
Sahib Ataoğulları'na '(Nusretüddin Hasen ve Tacüddiıi Hüseyin) Ladik 
(Denizli), Honas ve Karçıhisar-ı Develi serleşkerliği verilmiştif:6]. 

( 35] İsim. Anskl. ayn. ınadde. 
( 36] İbn Bibi, mez. Es:r. (Houtsnııı µeşr.), c. IV, s, 308, 
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6 No. 1ı mektupta zikredilen daife-i tagiyan> ın hangi taife ol
duğu bilinmiyor; çünkü Anadolu'nun bu devirdeki vaziyeti sonderece 
karışık bir d~rum arzetmektedir. İhtimal ki, bu taife Uc'Iarda bulunan 
ve d-evlete karşı isyan eden bir Türkmen kab!lesidir; 

. Emir Nusretüddin'e yazılan mektuplardan, onun emil· _şucaüddin 
~ 6L:..\ ile Emir Şemsüddin Kayser adında iki kardeşinin olduğu anlaşılı

. yor Bunların ölümü münasebetiyle Ebu Bekr b. Zeki el-Konevi Emir Nus
retüddin'e taziyet mektupları yazmıştır. Netice olarak Emir Nusretüddin'in, 
Sahib Ataoğlu Emir Nusretüddin Hasen olduğu kabul edilirse, omin Tacüd
din Hüseyin'den başka emir olduğu unvanlarından anlaşılan, fakat hiçbir 
kaynakta isimlerine tesadüf edilemiyen Şücaüddin \ c.f'l:S ve Şemsüd-

. din Kayser adında iki kardeşinin daha bulunduğu meydana çıkmış ola-
caktır. · 

Sahih Ataoğulları hakkında bibliyografik malumat için bk. 

1 - İbn Bibi, el - Evamirü'l - Alil.iye fi'l - umuri'l - Alil.iye (Houtsma 
neşr.) c. IV, s. 308, 327, keide, 1902. 

2 - Anadolu Devleti Selçukluları Tarihi, neşr. ı M. F. Uzluk, Fak
simile, s. 60, Ankara, 1952. 

3 - Aksaray!, Müsameretü '1-ahbar ve'l-Müsayeretü 'l-ahyar, neşr. 
O. Turan, s. 74; 122, Ankara, 1944. 

4 - Müneccimbaşı'ya göre Anadolu Selçuklleri, H. F. Turgal, s. 
80, İstanbul, 1935. · 

5 - Sahib Ata ile oğullarının hayatı ve eserleri, M. Ferit, M. Me
sut; s. 58-59,° 126, İstanbul, 1934. 

6 - Prof. İ. H. Uzunçarşılı, Anadolu Kitabeleri,· s. 20, İstanbul, 
·1929 . 

. 7 - Baybars ·Tarihi (Prof. Ş. Yaltkaya tere.), s. 90-91, İstanbul, 
1941. 

8 - Halil Ethem, Düvel-i İslamiye; s. 273, İstanbul, 1927. 

G) Emir Seyfüddin'e yazılan mektuplar: 

~.:ı\.,. ~.f." <.SJ..il ,Ö-Sa_,;.._; ..::..ı=.U..!. ).:ı .:ı6\ )..1.,.,\ t.f • ..ıJI ....4:- -':A\ .:ıj° ..::.,-:f t.f.1 - 1 

d ).:ıl,., ı.f'\;jj .:ıj. oJ..!. 

i/fı ~ ._:..;:1: ;.:ı ..::.,~J Jl-JI JJ.·~ ~ ..::.,~- ~-1 - 2 

Mektubun kendisine yazıldığı Seyfüddin?in ümeradan olduğu anlaşı-. 
lıyor .. Fakat nerede· ve hangi tarihlerde emir bulunduğu 13arabaterı 
zikr-edilmemiştir. Bu hususta katı bir hükme varmak mümkün olama
mıştır. 
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H) . Bir Büyük'ün ( JJ). ) namına yazılan mektuplar: 

".A:..n YJ ~ <.S?. .r(:..ı 1.-ı.:,,:ı ':"'4 :;.:ı :;61 )-1..al f.;.:,. ~ .r~ . .::..;:..; .:,._ ı - ı 
ı.:e J. r;) .,;-J .:ı l5"J -=-=-~ :;:.f" 

-

( Melikü 's-sevahil Behaüddin'den) ._fi·J.> 04.J jl ( ..:;. .. -1;,.. j_I - 2 
o:.I .;:..~\)'."'.!. .ı.:-J ı.U. )(':;JJ) .6"·~.:ıL jl} o.:ıl::-) ~.!.; ,6":;6\ JLJI ,});._~ 

.l.J~- fü. :..:,· (Emir Seyfü9'din'denJ J-i•J.> ı:M jl ..t:.~ ~ j_ı - 3 
.:ı: ,-1.!. J:'L, 0_,;.. <.SJ]I ,6"..;,...,,_;._:. .. A ;J .:ıül 

· .:ı61 ./_j- <.S)_,? 0> ).:> JJj . .:ıy· ,,.;) C:r_I 4 

.,:,W ~lf: :;J'. o.:ı)i ifl,_, .. ı:-1. 1~.:ı '-:-'""'.:... jl _.6" ~J y _ _/-- JJ:t . .:ıj -1,.;J j_I - 5 
d 4~ .:. . .:,,.. • 1 ' -::..; .... ..J ~:. 

• .J '-" .... _, .J 

İsmi tasrih edilmiyerek sadece Buzurg1 ( f.;:;. l denmekle iktifa 
ediimiş olan bu zatın kim olduğu, kendisine yazılmış ola.n mektupların 
hiç birinden anlaşılamamaktadır. Yalnız bu mektuplardan, Buzurgl'nin 
yüRsek mevki sahibi _devlet ricalinden bulunduğu görülüyor. 

J) Müellifin <dost> !arina gönderdiği mektuplar: 

...rC:.l 11_;r1 _} ... ~ .:ıy o)l:....j .Ü~ .. \; '-:-'IY.: .:ı61 ~L) ı.S-P ..:...·~ .:..~- j_I - 1 

o;;,../ ... 0-1 <.S ..?': 

.:ıbl )..ı..a\ .ı.;~ .jl:....JJ ..sı:.l~ :;.:,· ~~'.Yı :_ır:. ~-- ~ ,; ~-Jj'''".'.Jl-J jl - 2 

,,:;_}'· § <.SJ]I ~ .J·~i. 0·bv ..SJJ jl ·.O- -1_ ... ulA' j\ ~ .).:,· ,:.:...~· ..,_ı 3 

:;61 J'.:J~- .;.;:.J' . 

..;~ ~..,;, J .:>J'. o:l _?\;...,\ o\.!.. J ~ 4) .:ı61 JL...;I c.$-J:; :;_j 4::-!.>; j_I - 4 

ciy_~ J~:.i ı~ıJ :;L, .. J:141 :ı.....,ı_,._ 

:;ol J_Ji. -=-~;. 1 1..ı.. jl 01..}:./' ..::..d~ ;;,.J .::..~-- ı.:r_ı - 5 

..:..;) \.::-1:....I v-il ı..rl:---": IJJIJ :;61 .J • ./-- ı.S-J.:ı .:ıj ..:;. .. .ı.;.. ~-1 6 

.:ıy. o l)Jl~ 151.f: ~..;.. j_l ~.:ıl:ı:. 1J...: .s :;!;:;\ .l_Ji. ı.$-J.:> :;.:,· ..::., .• -1;.c j_\ - 7 

:.61 )~1 ..::..""':.ai J!.)•! ı.S-J.:> :;.:,· .::....!l-J j_I - 8 

,:ı\;;I Jl-1,.,1 ~ _,! ~-J.r....c. j\:...,_,.:ı ..:..ı:.l~ :..:,· ~- j_I - 9 

v-il ı..rı"."-r IJ ..SJ :;\:;\ )-'--"\ '5-J~ :;_; jL._; <.Slr:.!. ) ~.!. IJ (.~J j_I - 10 ~ 

d) lı:..c...\, 



400 ALİ SEVİM 

.:,.!; ~-1:.....l ~I u-1':='. IJ..ıl..ı .,bı Jl...\.-ol ~J-' .,_; .WJ .J.1 12 

':-'IJ~~ ._sb..1.:-4 ...::..;J JL) J-..ı-' -'J (..;J j_I 13 

..:JJ 1..-,J.JI JI & .. ::\.!.i,. j'..ı .,L:.;l Jl..l.,,.l J-J-' -'J. <1..iJ j_I -14 

J) Dil (gönül) ile dimağ arasında, nefsin huzurunda yapılan bir 
münazara~ 

111. Eserin yazma nüshaları. 

Eserin başlıca yedi yazma nüshası mevcuttur. 

1. Ankara Maarif Vekaleti Ktp. Nüshası. No. 664. 
Bu nüsha müellif hattiyle olup 82 varaktır. Ebadı (12x17) cm. Her 

. sahifede 13 satır vardır. Kalın abadı kağıt üzerine hesihle yazılmıştır. 
Baştan (1 ab) varakı sonradan başka bir nüshadan istinsah edilmiştir. 
72b, 73b, 74b, 75b, 76b sahifelerinin devamlarından bazı sahifeler nok
sandır. ·Mektup başlıkları umumiyetle kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 
Te'lif tarihi H. 677 Ramazan'ı sonları (M. 1278 Şubat başları). 

A. 1 a-82 b Ravzatü '1-küttab ve Hadi'katü 'I·elbab . 

. Son: ($_,:Ali J..1. .... 14 ~l ':-':"ı,,:ıı Sj J(;_ J.ı ._s;.ıı.,_J JI J-::.WI ~· ~/!; ,:_ıA (_) _, 

Jc l~..a..• f..ı. .. \... ~.)\;) wJ _,_ l.c. <1ı"lr_I ~ J ~::'. J ü~) .::.ı-1:; l.c_ v;.:Jl JL'..ı :..:c ~ııı .vlkl 

.677 d.:'~-J ..:.-.:-:-J c:_~- d.:- ~~I .jl..;,AJ)··IJI jcll::ı .J\J '-::"· 

B. Muhtelif şahıslara yazılan mektuplar, kasideler ve manzum par
çalar: 

a) . Şemsüddin Muhammed b. Muhammed Cüveyni'ye, Cimri ordu
sunun inhizamı ve Cimri'nin öldürülmesi dolayısiyle yazılmış arapça 
bir kasld~ (1 ?--4 a). 

b) Mezku(şahısa yazılan ikinci bir arapça kaside (4a-6 a). 

c) İsmi tesbit edilemiyen yüks~k mevki sahibi bir zata (Mahdum!) 
yazılmış

0

_biri arapça, diğeri_farsça olmak üzere iki kıt'a (6 a-6 b). . · 

ç) , H. 676:senesinde inkıraz bulan Rum Emlrleri hakkında yazıl
~ mış farsça bir mersiye (6 a-9 b). 

d) ,Mahduml'ye cevab olarak yazılan iki. arapça kıt'a (9 b-10 a). 
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e) Müellifin dostJarına yazılmış muhtelif şiirler (10 b::._23 a). · 

- · f) Mevlana Kadı İmamüddin'e, tabib olmadığı halde tabiblik da-· 
vası güden bir şahıs hakkında yazılan arabça bir risale (23a-23b). 

· g) Mahdum!'ye teşekkür için yazllan şiir (23 b-24 b) . 

. ğ) Müellifin çocuğu Abdürrahim'in ölümü dolayisiyle Emir Nusre
tüddin'e yazılan bir mektüp (24 b-,-25 b). 

/ . 
h) Müellifin çocuğu için yazdığı.mersiye (26.a:._26 b). Bu kısmın 

son tarafları eksiktir. 

2 - Paris' Bibl. Nation. Nüshası. No. 1353. 

Bü nüsha, [3
']. Paris Milli Kütüphanesinde bulunan bir münşeat 

mecmuası içinde Alaüddin Tekiş'in. münş!i Behil.üddin Muhammed b. 
Müeyyed-i Bağdadl'nin .et-Tevessül ile't-Teressül adlı eseriyle bir arada 
bulunmaktadır. Burada kitabın adı eserin sonunda yanlış olarak Et-Te
ressül ile't-Tevessül ve müellifin ismi de Bedrüddin Yahya el-Rumi 
olarak kaydedilmiştir. Bu kayda binaen Ahmed Behmenyar ve .Kazvini 
bu eseri, aynı isim altında tanıtmışlar [38

] ve bu yanlışlık M. F. Köp
rülü'nün Bellete~'cle <Anadolu Selçukluları tarihinin yerli kaynaklan> 
adlı mühim makalesine de geçmiştir [39

]. Haddi zatında bu eser, mezklir 
Bedrüddin Yahya'nı~ talebesi olan <Sadr> lakablı Ebu Bekr b, Zeki 
el-Konevi el~Mütetabbib'in tertib etmiş olduğu <Ravzatü'l-küttil.b ve 

.Had!katü 'l-elbab> adlı münşeat mecmuasıdır. Ebu Bekr-i Mütetabbib'in, 
eserin mukaddimesinde aynen zikrettiği ı;T J i.:ı}--j/L" .:ı\.:. .:.. .... .:ı t' ._iı.:ı_,_ .. j\ -

i.:ıır· iv .':"l}''l\ ~~-..(;,..-' ':"~~Cıı ~.;..JJ (elimde kalan müsvedd~leri te'lif eltim 
ve ona Ravzatü 'l-küttab ve Hadikatü 'l-elbil.b adını verdim) kaydında bu
lunan· '::-'~i':/I d.Aı_..ı.,.._, ~LCJl~JJ kısmı ile yine mukaddimede .:.Lkr' U:_I ).}ı. ..• 

~h:ll .}jı r.J, ..r'!°J'.I lf.IJI .::ı':/LJ .j_I ->/-J kaydınd~ki sJI ..f . .J(J'.ı J_..tı:\ "".J )ı:. 
J-'-"'ı~ -:--ili.\ <.S?ll ~\ ibarelerinin Paris nüshasında silinmiş oldı.ı.ğu 
açıkça ve kesin bir surette görülmektedir. ·Eserin hııkiki mahiyetini 
ortaya koyan bu pek önemli iki kaydın silinmesi bu eserin, şimdiye 
kadar ilim alemince yanlış tanınmasına sebep olmuştur. 

3 - Berlin Nüshası. Tavsifi için bk. W. Pertsch, Verzeichniss der 
persischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Berlin 
1888, s. 1040 . 

. [
37

] Bu nüshadan beni, Prof. Dr. Adnan Erzi .haberd~r etmiş >e nüshayı~ bana 
hediye etmek !Utfunda bulunmuştur. Kendisine şükranlarımı arzederim. 

['8 ] Ahmed Behrnenyar, Et -Tevessül ile 't-Teressül, Tahran; 1315, s. kb. 

[
30

] M. F. -Köpriilü, Anadolu Selçukluları Tarihinin Yerli Kaynakları, Belleten, 
c. VII., s. 413 - 416, 1943. 1 

T. Vesi kalan - 26 
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4 -'-- Viyana Nüs):ıası. 'Tavsifi için bk. A. Krafft, Die Arabischen, 
persischen und Türkischen Handschriften · der K. K. Oriental. Akademi 
zu Vien, Wien, 1842. No. 77. · - -

. . 
5 - Ayasofya Ktp. Nüshası. Tavsifi için bk. A. Ateş, (H. VI-VII). 

asırlarda Anadolu'da farsça ·eserler, T~ M., c. VII-VIII, s. 122. 

6 - Üni'{ersite Ktp. Nüshası, Tavsifi için bk. Ayn; Mkl., s. 122. 

7 --'- Süleymaniye Ktp. Esad Efen. Nr. 3295. Eser bürada bir mec-
-mua içinde bulunmaktadır: Kalın abadi kağıt üzerine .talik yazıyla ya
zılmıştır. Her sahifede 17 satır vardır. Başlıkları kırmızı mürekkeple ya
zılmış olup 227 vrk. tır. Ebadı (17 X 12. 30) .Mecmuanın bütünü üç bö
lümden ibarettir : 

1 -:- İhvaniyat neviden mektuplar (1 b - 69 a) 

II - Ravzatü 'l-küttab ve Had!katü 'l-elbab (72 b - 185 a) 

Başı: J~JJ J •• JL ,,.i .,.,,.. )ı .,..- J\.i:ııl......ı 
- • 1 1 - u ., 1 • 

J:.4•.J ;L:ı.>-1 ı.>lC:.:- y ..;l:16 ~J4J-' Jı ,J..a! .j:.:°' .:ıl..ı .. I ,,ı-1.cl .ÔIJ ._:;l...b- l.f'l;- J.u-

.... · ..:,......\ .. :u~~! A:. 

Sonu: '\J...i r1-:, L--:;~I ü._,....lk..11 .JT) l:J J-:J J.:: .i:ıılJ..,J JL.i ....u~ ':-'l:.Cıı(· 
.858 4ı_t.c"l .. ~J U:-i-) jl,;' ~·-:- .J-' ~.~ıiJ'.. .j J/:llc:-:; J_,I j İŞ 

III - Muhtelif mektuplar (186 b - 227 b). 

IV. Neş~rde takip edilen usUI. 

Eserin bütününün tenkidli basımı (Edition critiqµe) - tarafımızdan 
hazırlanmıştır. · 

Tenkidli Basım çalışmaları dört nüsha üzerinden yapılmıştır. 

1 ,- M: Ankara Maarif Vekaleti Ktp. Nüshası. 

2 - P : Paris Milli Ktp. Nüshası. 

3 - A: İstanbul, Ayasofya Ktp. Nüshası. 

4 - F: İstanbul Üniversite Ktp. f\!'üshası. 

Nüshalar üzeiindeki çalışmalarımızı, daha ziyade müellif nüshası 
olan M; nüshasının, bazı. eksik kısım.larını, umumi bir tenkide tabi tuta-· 
raJ< diğer nüshalarla itmama münhasır bırakmayı düşündükse de 
sonradan diğer nüshalar hakkında da alakalılara az çok bir bilgi · 
vermek gayesiyle M. nüshasını esas alarak adı geçen nüshaların 
nüsha farklarını .·varyantlarda ~östermeyi uygun gördük ve çalışma,-
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!arımızı. bu şekilde deva:m ettirdik. Fakat M. nüshasını esas alma.kla. 
beraber bu _nüshada hatalı 've şüpheli bulduğumuz kelimeleri tenkide 
tabi tutarak doğrusunu bulup yazmayı denedik. ' 

Paris nüshasında bulunan pek çok noktasız kelimeler, fuzuli bir 
kalabalık olur düşüncesiyle varyantlarda gösterilmemiştir.' 
. lYJ. nüshasına sadık kalmak üzere diğer nüshalardaki fazlalıkları 

metne almaktan kaçındık, onları varyantlarda gösterdik. 

Yukarda izahını yaptığımız şekilde sağlam bir metni tesis etmeğe 
çalıştığımız eserin diğer kaynaklarla mukayesesine gelince; yukarıda 
işaret ettiğimiz gibi eser, zamanın .muhtelif emir ve büyüklerine yazılan 
mektuplarçlan teşekkül etmektedir. Bu mektupların ayrı ayrı ve kısa 
hulasalarını yaptıktan sonra içindeki çeşitli malumatı diğer kaynaklar
daki bilgilerle mukayese ettik. Hiçbir kaynakta haklarında malı1mçıt bu
lunmayan emir ve şahı1?lar hakkında kat'f-hükü~ler vermekten kaçındık. 
Eserde gerçek adlariyle anılmayıp da sadece lakap ve unvaı:ılariy,'le 
zikredilmiş bulunan hazı şahıslar hakkında alakalı kaynaklarda tamam
layıcı bilgiye raslıyamadığımız için bunların kim olduklarının tesbiti ·hu
susunda ihtiyatkar davrandık. 

Şimdi eserde!} birkaç ornek veriyoruz : 
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MEKTUP 

Bu mektup Ebu Bekr el-Konevi'İiin Hüdavend'i olan melikü ;1-üdeba 
Bedrüddin Yahya'ya, bir faklhin, onun fazilet deryasindan ve ilini. gü
neşinin· nurlarından· istifade etmek istemesi hakkında yazılmıştır. 

Mektupta, muhtelif ilimleri öğrenmiş, hünerli;_ istikamet sahibi olan 
bir fakih'in, bir m~ddet kendinin yanında (yani Ebu Bekr'in) yine 
kendisinden (yani Bedrüddin Yahya'dan) öğrenmiş olduğu ilimleri tah
sil ettiğini neticede, · <Hazret>in <nesi'm - i şimal> gibi yayılan şanını, 
şerefini müşahede etmiş olduğunu ve nihayet susamış _nefsini, onun 
iıim ve edeb menbalarmdan doyurmak maksadiyle bu <küçük ilim neh
rin.in> sularını içmekten vaz geçip <o sonsuz ilim deryasına> gitmek 
istediğini· söyliyerek mektubµna son veriyor. 
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MEKTUP 
, 1 - • 1 1 : 

_ Bu mektup Ebı1 Bekr el-Konevl'nin cHudaveiıd'i- ve üstadi oiarl 
<Efdalü 'l:rn_üteahhirin> Bedrüddin Yahya'ya onun daha evvel kendisine, 
tnektlıplaiını geciktirme.si sebebi~le müşfikane bir itabı ihtiva eden 
mektubuna cevap olarak yazılmıştır. 

.. Mektupta, <Şan ve şerefte şimal yıldızı kadar parlak, yükseklikte 
feleklede müsavi olan> · <Hazret> ten, «hicran oklarının darbeleriyle 
yaralanan> kendisine bir mektubun geldiğini ve içinde kendinin o 
yüksek Cenab'a mektuplarını geciktirdiğinin işaret edildiğini söy-' 
lüyor. ve <Hazret> i hiç unutmadığına Tamının şahit olduğunu, fakat 
§efe~lerin çokluğu ve <müzavelet - i şedaid> sebebiyle aynı zamanç:Ia, 
<Hazret> in gözünün btı be_nderıin zahmetlerini mütalaa edecek kadar 
düşük ve kulaklarının bu hizmetkarın boş sözlerini işitecek kadar basit 

. olmaması hasebiyle mektuplarını geciktirdiğini J<:aydettikten sonra mek
tubuna son veriyor. 

7ıy·- ;-' ~ .Jıı ( J ~- j-_..JIJ-': ..:,._;...İ:ll J~I i.:>t....ı_, i..1ı·_,1..1;. .::..,_,....(d._ .. :_..-1;;. .f_I ı.u 
,,[:;\ )''"""'' "-'J• . .i d;;;;. .. <J_l:., .::_,l;:ıs::: ..ı_:>l; ';-~).:> -'J'. -C.!._} ":"';\( .);; .) ~.r!..• 

r .±.. .b. ul:S ;;... 
~ . 

r!- ,,_, ~.ti\(.'""' J .J 
-)k..,. Jd u .J ...:......ai"' 

..--ı \ 1 • .r!.:1'0· ı..! )'_ "' .::..il;) 

~...( .;Jt.. •• .lt _, . ..:ıı J..:.o. wJ:;---J 

ı"..G-1 
. 

( 
l..:.);/:.. ~J "':- _,ı 

~ 

".6~ l.i ).!.. -1.ı l::. ._s:;;..:ı -.;. 

ı" )::. ._/\S L_l\ 
'·· 

..:..ıl:.; 

r~ §1 .;ı lS.;:·:.:. 13." l:.; 

.r ~ (.) _,:.Jl.k.!. Jc L".r~ 

L..;_,h- i);) i J)" .;..:.,\_, ...., 

.....,. .. : .. _,..,_, J'J)~ l,:r:;.; 
- l.ıı :,,.;/:.·) ~l..ilj lf:::..:._,I_, -· '-" 

i_;;;-\_, ~_,;ı .:........ 0 .. ..S-:"') c>) 

;> .::..;} .:r_.ılı;.ı. ;_,ı".ı... ,1: .. ı ..f:>. rf> .::.•.ı.>- .:r~ıJ: MAF ,ı::;ı ....• .::......ı~ ·.:r.ı 144 • 145 
: MAF r.J.A• •••• ..,;:~, 152- 16111 P - : MAF rl' .. _ .. , .::.•.,.: 148 • 14911 P ,,.ı -1~-ı.... ..,.ı,~ 

il F -'.!-". : MA ıS.J,!-" 154 il P...:.. 

147 

L)O 

153 

156 

159 



R,AVZATÜ 'L-KÜTTAB VE HADİKATÜ 'L-ELBAB 

_,~l,,. ol..l...<:İ j..>J 0,. ..,...he\; 

ı" ..ı... ..l.ı; . .r-~ 0· . .J-> 1 J 

411 

;;v" :....l .. ül .:_,(JJ i-1..ı.. 162 

f ~ .... .J ~ :.C1J .:O)J J 1 .. '-' - ...., 

1;·15 ..:..~1_; __...u. .h ...JJ_;> 

rf:ıJ )J:'..li. lr:ı~ ·I..~ 165 

.;.;_fJt,1 °c.>JL .. ,,:....;) J.:ı _,..:fi~-• t>)_,. .. ...J,-~ J.:ı 4< .:.ı,.2?\ jl Jl/)J. ":-'lk> ..:ı_,,.-
·,i ...:. •• 1 )f:iJJ ..:,l~j ,;..:.;:. ;. ;.i•J ..:ıl.o.> ,.JIJ .).11.ı .))l .. J j.4\;1 ,..f.J J~W ... :.. .S- ,J,-4> 
'-· · _ ,.L · " - L ~ t" 

..ı.;-') r.l:::- ,j\ j\~ ılr-# ~J',;, 4_:_;._J .::..lJ.:ı j 1 Jlj ıf\5 .::.,)_,- ~.:ıbl .ı.ı ,;r: 168 

i.:ıtr ":-'1Y j_ ~.\:.:O J'.J ı.l::-J'. 
ı.:ı _,). ...~ J .:> ~_,..i J \J.:f.. 

0 1_;\ 1) ':"'\_,.;... J. ~i_.:ıJ .J·_,.<:_· \J )_,; J. J.:ı § J_,..,..J .::..f"J. jl 

~i t>J) .l1 . ..:S-JJ. J_, .. t .J.:ıt. .... J ;:.,.J_.:ı ":-')k .. 

.J .wı 'J T.u- .uıı.J.ı 
leJ! ":,ıw J;,, ~ 

ı.SJJJ.. .fi;- J
0

lr,-J J)k,_,. ~\)_,k.- .ı;;ı ,;.:ı (.)jlj o.J.~ j\c 
Jl->J 0r.- J.l.ill .)_,._ [_)..ı.:... §J 

-ı:....I:.:;-~ ._r Jl1 Y. j Y.' ..: .... !_;\ \.!-.(.1.:ı ...:;..:r. v JJ 0 )"~· J l;-:j jl_,'.'1 .:ı 
ı-J\ J.'J. ~ _,;.. .b- Si J .::.,;_~ S( ..> ~ 
.::..-i _,.:...G ;.:ı j J' • .J· '="'; ly:-- .ı..1> 

.. --:•J ":-'~ jl~ .::.,l<-j -~.;.\; ~jl;-.J .l1. o::ı}·•) )/"JJ. '-:'tk;._ 0 .. ..;.,J.:ı .Ö J
0

).!.I 

~-'~~ -~,... J J.:ı r...1.ı· ::,.,.....;.. ... ..:ıl _.(.) d..!.~11.ı .s- .:_._11.ııjf' (.)l..i.;. ;,.:..r·),..,.... .. ..ı.~ı.:o _.f' 0_-!.• 

-1:'~ .::..lJl~J Jli-1 .::.,),)~-IJ'. l...I .::.....ilJ .. J ._0\f j_, ... _, .:,il_,\ .:lJJ . .::.JJ.:ı jl .lc.:ıı 
_:._, ~ .)>.) ,$' .5-"~-' ~ı.. d ._jj; ;J -=-!\.S' Jı.)=! ..:..:.:ıY.;;. ..sl.:ıl 1.? ;tr=J J:l 

1'fJ) . .§ jı .::.,J';,> § ı~ .s'.:ı ;.il"' L1 ),,l;.. J.:O r"' J .) J.!. L1 .._.;ı;.,: .. ":-'~-i j_I '7'-?_ 
\jJ ,/' ,$' J...J.ı._?, .)1 jl .;..)JJ § ,j-Jf'J .lJf Jy.~ o~·.:.ıl<-j :.Jl~ (.))~ V" ,$' .::..-.} 

.:ı_,..!. ..:.a. 11$'.'.:: .. ..ı.;._ J~lt. J. 0l:.'""- l.Sy 

'l,\.:..!.1 .:>JJ)I J!.l:l~ .::..-~ 

171 . 

174 

177 

• 

180 

183 

J,;.:..:.... J_;,,;1\ __.-\~:;4 .;"} 186 . 

0 JL.:ı:;ı ..ıA J..ı..Ç 0lr"..1~ .::.,.:ıl:: .s' J_L::J jl~ :;.:1J .s' .;~b .J • .:,iP'" .:u . .s~ .. u-t 

.l4 0_,; ) .. Ju~ r.ı .L:.:;ıJ J?." _.)".:> .\:.\1 J'. c::=:.. ":-'ı~ :.:ır .::.,llJı .ı..:...J· c ..ı.:;ı 
1li-'J\ .J'\J ~4 ..JJJ'..,.. J ...J_,.<_G .::.,~T .:J;,. .. )l. jl )S'JJJ...!ı.:ıly- r!.~) 189 

: MAF ;J,: 17211 P ı;;ı.s< ı +: MAF ıS,L. 166·11 P .- : MAF ı--i' .... ft..l> 162-165 
il P-: MAF, 17811 P !"':: MAF rJi 176 il MF ;.ık-: MF ;..ıb-· .:ııJ_,6 .. 17311 P Jl..i ...ıı.ı.J...ı + 

; ,f';".r. il P ..Al:~: MAF ...;.~:. 182 11 MPA: - F ;t,..·_, J:l 180 11 P JL..i ~-- + ~: MAF .s•.ı.;. 179 
j~.1AF .J, • .:.ı 185 il P _.:; MAF '-'· 184 il - : MP .s•..ı .... .; f, 183 il F ;ı_,<".'.ı: : P ;..;::,:,._: MA 
r - ; MA ..;_,,..,.. 1 ·P !)\_J~ ("1 ...ııı,, + : MA .;_,.~. 189 il r' t-;~· : MA.P~· ; 18Ş il r +;.:., 



MEKTUP 

Bu mektup, bir Büyük'e, Cimri* ordusunun inhizamı ve· havaric-i 
bl-din ve Türkmenlerin cemiyetlerinin dağılması hakkında yazılmıştır. 

, Mektupta, onlar, (yani Cimri taifesi) <o Hazret'in bendelerinin 
elinde kahrolmuşlardır,> cümlesindeki Hazret'in~ H. 676 senesi Muharrem 
ayının 7 nci perŞembe günü Cimri ve taraftarlarını mağlubede!ek Cim
ri'yi öldürten Selçuk Sultanı Gıyaseddin Keyhusrev III. olması ihtimali 
kuvvetlidir. 

/ 

Mektupta, servet hırsiyle basiret nazarları bağlanan <taife-i bugat 
ve zümre-i tugab ın bela baltasını kendi elleriyle yine kendi ayaklarına 
vurduklarını, müslümanlarıri pek çok mallarının, kıymetli eşyalarının bu 
<evbaş-i bi-bak ve erazil-i etrab in ellerinde mahvolduğunu, onların, 

zulüm kurtlarını ve azgin köpekleri fitne ve fesat sahrasına salıverdik
lerini hat~a bu ·yüzden iki yolcu veya iki arkadaşın bir yerde buluş
masına imkan kalmadığını kaydettikten sonra onların, hakikatte <mua
r~ke ormanlarının arslanlarr olan> o Hazret'in bendeleriniri elinde kalır . 
ve perişan oldukları neticesinde duyulan sonsuz sevinci zikredip <inşa
allah bundan sonra Hazret'in devleti sayesi_nde ortalık düzelir ve halkın 
işleri yoluna giren> diyerek mektubuna son veriyor. 

1 Mektubun tarihi de H. 676 Muharremföden sonra olmalıdır. Çünkü 
Cimri tehlikesi ancak bu tarihte tamamiyle bertaraf edilebilmiştir. 

* Cimri olayı hakkında Bibliyografik malumat için bak. 

[1] M. F. Köprülü, Anadolu Beylikleri Tarihine ait notlar, T. M. c, 11, s. 14. 22. 

( 2] M. F> Köprülü, Anadoluda İslamiyet, DEFM, c. II, s. 281- 311. 

[
3

] O. F. Sağlam, Şimdiye kadar görülmiyen Cimri sikkesi, Belleten, c. IX, 
sayı 35 , s. 190, 1945. 

[
4

] A. Sadık Erzi, Ord. Prof. İ. Hikmet Ertaylıın: Yi\sufi-i Meddah, Şellet<ın, 
c, xm, sayı 49, s 190, 1949. 



RAVZATÜ 'L-KÜTTAE VE HADİKATÜ 'L-ELBAB 

ı.:.::-.l <..>~~ _,G il_:.,:\ '="'~;:ı _,1:;1 Jl.t,,..,ı J.>J . ..:...r.it: ~:,: -J_I 

-1.-' .J. c.;\Y..J jl.: .. Sj .::..;..;: c.:i\!...\ .,.;.:.5 ly,J 

,,_,,,. ..sl..ıı::I rb.,,jl jl ıj . .:..IJ-' 0T iı_,<ı .:,1..ıı\: .. > ..:.. _-.i .. 0T f'l..i 1 '":"')\.!.' JL.L <5;·4 

413 

.r.::ı.iJ t:.!.l)I ..:...rai U\ J-' .ı..!.~1> <.S;l..ı,;\f;-- -.::,,_\; ~ıJı.) Jl.a :ı_,:..) :ıL,. . .)JJJ J 192 

~.,... J J ö~ ~..,_u,, ..:r .. L ~ ,,1;;1 cY-1 j_,~ .ô ..:..-~}ı:: J"" '1.:.!.~ .)_,.t;. .J.Jt ..... i .,; J.a;.,_ .J·ı.,...'6 

c..C:-! 1) .j l!.ı_ \ . ..:..•_? ~.!. ) ) ;. J .. -' J .) J'. <\=-! j l!.J ..:.. ~ .Jl;,i ,:, J J .)hı .ô ;; \;J, 

c~l,: J14 ...rY' ~:-. ..:ıl!..ı.I c_I..-' ~ ......u _ _,lf ~~ J-' '":'~'{' ..sl_,..ıı .lv"> .ı.:C.~ <.>.)Ü .J. 195 

-'J..lu l:A.!.I ~v' j J-' Jlu -J.1 ~- 1 J_ \; a: j.,.,\... .J. <..> 1 :ı _,.... ~JJV'° jl.~.bJ _,(":;- ı.::.lı_:ı .PJ 

.i..i;, o-..> .. [1J « rı-.JJ_4 ri>:-. jJ'./-_ )) t..!.:J ~:ıj :ıJ;.. 0~ .J. ~ ~-.,,_,;. ..:.-JJ_ J ..ı::;.:_f 

.!l4 J . .,;4Jı .:..--1: .:;ı;w_ .. ))-"!!- ~· ~-';. J ';"'..l.::;J )J; .7 .. <..>~'L. ~-:ı .J.J S-4 ~· .r- j\J 198 

~)" ..)_,..- J ..:..·~,:. ~ı::JI J:ı .ÔIJ '.jl:.~ı c_J) J .L.,, J JJ·..ı.;ı:ı f c:_tl,:,, .!ll_il ,J:SIJIJ 

.1\c y:' .f. ö };:ô.J JJ·:ı.} 0 -( ~· V'- ·':"'_,) <.S~J ~ ._,:> J1;-_, -i::Of . ...r)j,;. J 0:..a..• 

J)~_.jlf.Jf J .;.;i-_:1,,,;f .!ll.!.\;. ./~ ') .:..:;6 4.:.~J ,;J\;. .l, ı) ..:..>\) ("'~ .ô ..1::;,,.}'.".'.;ı jl:;-:< 201 

...J~- <..>1:.:1 jl \J -r< J:ı .Ô ..ı,;.;.:Jly. jl:~ ö ..si..;,.; J :ıw <..>\_,.::" .J. \J <..>::Ob .J . ..J\Ç-J 

01..r..1:., . .;_...,..\, .;..:. .. ( ,i v,,,ı.:;, ..:..;;iv" ~ J J ::.l:ı 0 ... .:._..,,.) Jt-"ı"\ J:)' d''J ;:ı J\s, ~.,... J) 

~:: :.~.!. ':""ı jl J .;.; l.!. )_,,.a. -'·ı sLı:. <..>~J:ı ..:ıLC1~·"' .ô_,t,.,. ~ . .JI~~ ..:..~:u.. .ô ..:..! J:ı Si zo-ı 
~ . ~ - r _. 

.;.;-0-~ d .... ['] «j_,.l..•t ı_,;\S \;;. ·'.:·~)) ..:.ti ..:.ı,-.i .. j \ ,jl_,1 ~ )\'.(...:, jl:-- jl:_, j~)J ;b '-:'\ 

;..,_ı~ (41 c< Jy ...,'6 r"'t:;v---J )) ,..ı, -' J,'.;,_) ..:..~ r'f. n" L:: .. .;.,,· c;ıı;.; ..ı; • .::.,)>"") 

.::.,p-,>- j4J ..l...:ı; ,.:..ol..IJ
0 

)"

1.;.. ):J [
1
] « ")\};. bı; l>{\f .}:\ ~ D .::.,L\SJ .;.,,'~~ .:,_!Jf- 207 

J,:,.. ~~./'J ...J,:- ~~.!. ı.Jl::,L;.. J jl:.._\;. ~v"jJ 0'::1_,..i.$ ~ .:ıT jl ~ 1; .;.;..ı='·ıJ..i..f 

..ı,;..ı.;ı:ı_,f 

[
6
] ~>~\ ._;ı_,<l\S » _,,;~ı_, JL.) j~~ _, )_;. LSI_,.::' p ~.r...i ~~. IJ J~i4 u• j.- _, 210 

['] (( :; ))-' er·· ..:.. ) ~ _,<.:.:-. / tr\s)> ~.)\:. J _ı;..ı.;_ 1 J-' ~6 :ı _,r jl.) _,f'..r~ J QJ';\ \) j ~ 1 

'. .. \,·JJ_:ı ~_,;... J6. ~~- ..:. 

ıJ.;Al .s.r. JC!J rl_;r'': M ..:r_, d. .:ı_ul .s.r. JC!.! r';r"\-P f_ •• ,,,.·: MAF J'-'""ı 190 · 191 
r';~:ı:P .J")IJ;..J .:ıt:{.:- lff': <)\.!.f.~~f'l.1,,; ISJı::'.!.l rı:,,:ı:A ı::_;ı_,::.., i.J'~.i .:.:A:: <)i..:...f' • ..ı~fı_._, 
: FA ._,:f .ı ..... ,,J,· J ,_,a... rh•j': M ,,:.<' >l..ı. ... 'JJJ, ,_,~ .s•.,ı rb.>,;ı, 192 il Fi.J'>.:..::• jl ü.,' 
il P •>,;: \ilAF -<:...C.!. 195 11 P ,._,ı..,,-, .....i<;ı .... ı: MAF, 0 1...J 193 il P -:-<ı,; ..:•:•::J ~;ı..., • .1_~0 
il p .:,ı;:-:o: MAF t"tl-" 19911 p - : MAF .!l~ d. - p ,n L": MA.F s~ L" 198 il p - : MAF Jl.~ 

J ..ıl,-.. 1.;. ;?, : MAF .:ıt,._1.;.' .:ıı~ı,;.. ;,.,,208 il AF,:._; : MA ;ı; IS' - p ,j\;, : MAF J\;;203 
'-:'.i >'c ..ü 1 AF - : M ~~ı ıJ.;kl'c>' ...• ..:;~,.,, ı..- 213- 2ltı il P-: MAF .Jı,i 211 I P ,:,t;.._1.;. 

. il M <>'J""' ~' ;;(' .,.; : p .s;t,,,__,ıı 

( 1] Haşr suresi. ayet _No. 2. 
[2] Secde suresi, ayet No. 12 . 

. [ 3 ] Furkan suresi, ayet No., 36. 
[ 4] Sebe' snresi, ayet No. 19. 
[ 5] Furkan suresi, ayet No. 28 
[-0] Karia' suresi, ayet No. 4. 
ı1J Müdde.ssir şuı:~si, ~yet No. 74. 



414 AÜ SEVİM 

r-t·:-" i-'.:ı 
011L.! . .'1 _;ı 

·c_L.;J r"IJ 
J ~·:: ~.!.!IS 

JIJJ\ J'...r~:-4 ..:ıl ,,\...ı..c.\ ,,b.\ C.>Jjl ,,L;.:.c.IJ J4.~IJ ->.::· ı.SJJ JL..>L!. ..:ıL-·~ 

. 213 

216 

J_.ıs--ı J) ._,..,l.: .:ık\:-. a'>l.f" -'-'...rei•"J5° • .l'....r,ç.·J.J_...r.,_,. i~ ..:ıT ._::.,..._; .:_,s:?J i.;-J· .. Al:-. 216 
•4\ .,- ·I• ı· .. ı 

..l~-) ~~.>- ~_, r~·~. w .,.J,.. lA.. ) _,_ J ...l- ~ 

J.:ı .:ı\J"L· c (".;,... .:.ı;l~ J_ı jl 
,.., 

j\..1 
..... 

..::,.j6 ..1. .• \ ~""'"' J ..-...ı 
\• 

........ )U--31 •U; ..ı.. c _:_.. .. \ ı..rJ./' 

.ı..:ı ..:ı \.'."' J-' ..!4 .j> ..::,.ir) ..:ı J~ 
Jı.;... 4 j_ I j 1 J.!:. ,, J' . ..::..<.;.. ..:...f"}"".) 01-i-,_ 

..ı.:I 0~fa· .j\_;~ ~'!"- j4 _;. ~-
.;:, I J )!,- J> -\:-_ ~ Cll.. 41 J.A 

..ı..:I ,.:ı\C.. . .:,\ j\ .s..C.; c ..; ,,-a.A 

219 

222 

·225 

J-' ıJ ,.:ı\.:... .:.-JJ ..:..-1 '-:-'~ .:s~1.;.. o <:.\; ... c)( ... ı·J.;:, I; J~!..;. c_:-:k c ..::..-ı.t" cb 22s 

ı.S-'j ~4j ..:ıı~J-' .;:,w _;.il s.>1_ Jb ;r ~ ..:..~ .. ; ...rf"ı c:ı-..ı... ı.SJ~,.ı~ il!; )\~ ..::..1\jl 

..::.~ ..;.ı.JJ-' J s..ı..:I '-;'\: ..:ıl;.- ~;ı ;,:.....J jl ı) \;.;.. J ı.5-'J. lr,.JJ ~ c.S-'1-\:: .. r""J"'"' '-;'.r.'°J 

t6 j .. , 0 L:--;:.. J.r:. ..::....ı _,~ J j_,< ,/ c:ı-t:ı. ).;:, c s.J,,.iJ ~ .J • .J;-A J sol:!...< ...r.Cı,,,- 2n 

~ t""T _;._ t"b ;.;:, 4}:> ;l~r: .) .,:..,...\; ..1.:-"'J c.S~J ~:ı <!.ll.i L" .:,\ ~K.; J~I _, ,:s:.f' ..l'_lh:.. 

J\'i : ... . ·..-.>\ ... ..;:JJ c.>..ı. .• l:iı ~lb.Aı"L .~-i J ~ ,,... ~,,\.. _, r..ı. .. J 16 ..:ı 1 
... ) .ol ... ... - .- . \..... . - ~ '"" - \ -

I; Cl\.. c.SJ; lı/ t', ...:.:i.....l;- ti 
~.) JJ c!'j j\ J ajL" Jb. u'6 ;J 

o\;,,)~ cf J-' c.S-'bl ,j.>Jy ı.Jy

..ı.:._) J.. ('~ "'-J (_...r .... _ı..., Jit-

.ı.>T ••.• Rf' 218 • 227 il F r)~: PA rlr 218 ·il M- :PAF./•Je.ı .... ;,'i 217 • 218 
: PFA Ji!_ •..• .:.-:!· <!\.! 226 • 23311 P .}!.~:AF J~; 226 IJ F J~.: PA J-:!. 224 il M- :PAF 
.,..J~"' 230 1; F ıS.J'.: PA ı>>.J'. 229 il P-: FA c:)\ .. ı .;> ıj -'.!.:....:. t:~ -..< .;;,.-:!· ~; 228 11 M -
: A .:;..ı.':- 23411 M - : PAF ..;.ı.~- ••.. t:/ 234-243 il AF l.ö.:.ı.: P ı_,ı.;,,..ı. 11 A .:;,;:": PF -

11 A _.A>~: PF _...:i 240 il F .;.~: PA .fr.:"' -239 11 PF .=c-ı .::.-l;-

234 

237 



RAVZATÜ 'L:-KÜTTAB VE HADİKATÜ 'I::;..ELBiB 415 

t-•YJ \,, ..?.'. L. . CJJl..J. 1 \,;: 1 
'-' '-"· '"" 
J~.i \( 0~ -l.:.c. ..:_..lJIJ 
t.,.Ct.: J ...J.::- ,., L. J 

240 
Jl..il\j J:' ı..,......) J..tlAı" 1.5"" 

...;~ )\;.. . ._sl ... ;'6 J .);; ..r ,...-.i: .•• _ ..:ıt:ıf:-- Jı);.ı ..::.ıJ~.i? r ..:..ı ,,.) ... ~ j_..::ı -la! ~ijı .[..!; ,JI 

.::..:.'lJ ;:ı ..s;ts::.::- ~A~J ~:ı_:C .:.. ... 1),, ..:_..ı .sW :ı}'" ~::; ~ J. 'c.G~ ,)>.!, iı:..:::. 243 

W)J'"" i::ıv" c..G\~ - .)_,.!. ~=--! ~,\_,,_ .,sı; ..... :ıy1.:-G --:--:'-'; ":"t:ı,, x._G :ı:ıJ ...:..:;6 
~.,, .Jı~·.) ___.i'j ::_.ç~ J:ı .):-- ıJ·T Jt:..J -t::i:ı}'" ,~ J~;. ~~J;ı ._;.:,:...; ..;--;.;J ,_il:...ı...r. 2.16 

o-l:<' .r"J\ c_Jv • • b;ı l.i.A J 

.::... l:.:-J-~ ı,,.!'J;J 1 \,il< J-··!..ı. .J 

: AF <ıt,;ı, 246 ıı· M- : PAF .::.ı:_J~ .... ~'1_, ,;> 243 248 

.~:'; ..J~J) ol.. ı.5 )-,} 

P jı;..: FA ._'1.~b- 212 

IJ p c'./İ~~~ 



MEKTUP. 

Bu mektup, melikü 'l - efazıl emir Bedrüddin Y ahya'ya yazılmıştır. 

Mektupta < mücessem-i efazıl - ı asr ve muhayyem - i emasil-i alem> 
olan Bedr.üddin Yahya'ya karşı duyduğu muhabbet .ve iştiyakı kaydet
tikten sonra bir müddetten beri c Cenab·ı buzm kvan a mektup yazma
dığını çünkü onun mubarek kulağının hiçbir şeye yaramıyan sözleri. 
işitmekten daha şerefli ve gözünün tertipsiz her yazıyı mutalaadan aziz 
olduğunu zikrediyor <fakat zaman geçiyor, biganeler yukarda:ki sebep
lerden dolayı benim Hazret'e mektup göndermeyişimi adem-i iltifatıma 

hamlederler ve hakikat olmıyan bir hali hatırlarından geçirirler> diyor. 
İşte bunun için mektup Y.azdİğını izah etmek istiyor. Hazretin işlerinin 
yerinde, sıhhatinin iyi olduğunu ve nihayet Cenab'ın bendeleri, yakınlan 
ve ·akrab'!larının da durumlarının mükemmel bulunduğunu işittiği zaman 
Tanrı'ya <secde - i şüknettiğini zikrederek mektubunu bitiriyor. 
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