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ÖNSÖZ 

Türk Edebiyatı Tarihi'nin biyografi ve bibliyog
rafi alanlarında tanmmış simalarından olan Bursalı 
Mehmed Tâhir Bey'in kıymetli eserlerinden birisi de 
"İdâre-i 'Osmaniyye Zamanında Yetişen KIRIM 
MİJELLİFLERİ"dir. Bu eser, yazarm "Osmanlı Mü'el-
lifleri" adlı eseri kadar ehemmiyetli olup, araştırma
cılar için birinci derecedeki müracaat kaynaklann-
dandır. 

Mehmed Tâhir Bey, pek çok kitap tarayarak 
meydana getirdiği bu kıymetli eserini Meşâyıh, Ule
mâ, Şu'ara, Müverrihin, Etıbba ve Riyaziyyun olmak 
üzere altı ana başlığa ayırmış ve 44 müellfin hal ter
cümesini ve eserlerini bu başltklar altında vermiştir. 
Aynca eserde, üç yüzyıldan fazla 'Osmanlı idaresinde 
bulunan KIRIMm bu güzide şahsiyetlerinden bahsedi
lirken 130 civarında şahıs, bir o kadar kitap ve 100 ci
varında yerleşim yerinin adı geçmektedir. Bu da gös
termektedir ki, hacim bakımından küçük sayılabile
cek KIRIM MÜELLİFLERİ, muhteva bakımından çok 
zengindir. Bu sebeple, eseri yeni harflere çevirerek 
araştırmacıların ve eski harfleri bilmeyen Edebiyat 
Tarihine merakı olanların istifâdesine sunmayı dü
şündük. Eserin eski harfti baskısı, Kitaphâne-i Sûdl 
tarafından 1335 tarihinde İstanbul'da Matbaa-yı 'Or-
haniyye'de gerçekleştirilmiştir. Bu baskıdaki Südi 
imzalı ifâde bölümünden anlaşıldığına göre KIRIM 
MÜELLİFLERİ, daha önce Kırırr Mecmu'ası'nda da 
yayınlanmıştır. 



Eseri yeni harflere çevirirken bazı kelimelerin 
bugünkü telaffuzlarım ve imlâlarını göz önünde bu
lundurduk. Eserin dili sade sayılabileceğinden aynca 
sadeleştirme yapmadık. Bugün pek kullanılmayan 
bazı kelime ve terkiplerin mânâlarını sözlükte ver
dik. Eski harfli baskıda özel adlar, kitaplar ve tarih
ler parantez içerisinde verilmiş. Biz de buna aynen uy
duk. Yıldız işareti ile göserilen dipnotlar, eski harfli 
baskıda bulunan dipnotlardır. Biz, dipnotlarımızı 
parantez içerisinde rakamlarla verdik. Okuyucunun 
eserden daha fazla faydalanabilmesi için kitabın so
nuna şahıs, kitap, yerleşim yerlerinin ve diğer özel 
adların ayn ayrı indekslerini çıkardık. Bursalı Meh-
med Tâhir Bey'in hayatını ve eserlerini de çalışma
mıza ilâve ettik. 

"İdâre-i 'Osmaniyye Zamanında Yetişen KIRIM 
MÜ'ELLİFLERİ" adlı bu eserin yeni harflere çevrilme
sinde teşviklerini ve karşılaştığım her türlü zorlukta 
himmet ve yardımlarını gördüğüm muhterem Hocam 
Doç. Dr. Abdulkerim ABDULKADİROĞLU'na şükran
larımı sunmayı bir borç bilirim. Bulunabilecek 
hatalarıma rağmen bu çalışmamla milli kültürümüze 
bir hizmet edebildiysem kendimi bahtiyar adde
deceğim. 

Mehmet SARI 
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BURSALI MEHMED TÂHİR BEY 
(1861-1926) 

H A Y A T I : 

Mehmed Tâhir Bey, 1861 yılmda Bursa'nm Yer-
kapı mahallesinde dünyaya gelmiştir^^'. Bu sebeple 
"Bursalı Mehmed Tâhir" olarak tanınmıştı^ Dedesi, 
Sultan Abdülmecid zamam Osmanlı ordusunda Tuğ
generalliğe kadar yükselmiş olan "Üsküdarlı Seyyid 
Muhammed Eminzâde Mirliva Üsküdarlı Seyyid Mu
hammed Tâhir Paşa"dır(2). Babası ise, adı geçen Mu
hammed Tâhir Paşa'nm büyük oğlu Üsküdarlı Meh
med Rıfat Bey'dir. Bursa Belediye kâtibi iken 48 
yaşında olduğu halde orduya gönüllü zabit olarak 
katılan Rıfat Bey, 1877-1878 Osmanh-Rus savaşında 
Plevne yakmmdaki Teliç köyünde şehit düşmüştür'^). 
Kâtiplik vazifesinin yanısıra tefsir, tasavvuf, kelâm 
ve şiirle de meşgul olan Mehmed Rıfat Bey, Nakşiben
dî tarikatına mensup, dindar ve vatanperver birisidir. 
Gazi Giray'm meşhur: 

"Râyete meyi ederiz kâmet-i dil-cû yerine 

Tuğa dil bağlamışız kâkül-i hoş-bû yerine" 

matlalı gazeline; 

"Âlemi seyr ederiz dilberi dil-cü yerine 

Cengi harbi ururuz nağme-i hoş-gü yerine" 

(1) Atilla Özkınmh, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi. C.I, İst.. 1982. s. 
252; Nihad Sami Banarlı. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. C. II. 
ist.. 1971; ibrahim Alâettin Gövsa, Resimli Yeni Lügat ve Ansik
lopedi. C. I. ?; Meydan Larousse. C. 8, İst., 1981. 

(2) Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir, C. 2, Matbaa-1 
Amiıe 1333 H, s. 204. 

(3) Bkz. Dipnot 2; Kınm MüelliHeri "Gazi Giray" bölümü. 



matlaı ile başlayan gazelini nazire olarak yazan 
Rıfat Bey'in bir divançeleri de vardırt'U. 15 Mart 1293 
(1877 M) tarihinde Allah yolunda mücahit olarak 
harbe giderken, oğlu Mehmed Tâhir için yazdığı man
zum vasiyetnameleri pek mânîdar bir manzumedir'^'. 

Tâhir Bey'in, "Osmanlı Müellifleri" adlı eserinde 
belirttiğine göre annesi de Nakşibendî tarikatı men
suplarından Bursah Necip Efendi'nin kızı Rahîme 
Hanım'(i|r. 1319 (1903 M) Ramazan-ı Şerifinde Bur-
sa'da vefat etmiş ve validesi Hatice Hanım ile babası 
Necip Efendi'nin de medfun bulundukları Zindan 
Kapısı Mezarlığı'na defn edilmiştirt^'. 

İlk tahsilini Bursa'da, evlerinin yanıdaki okul
da tamamlayan Mehmed Tâhir, daha sonra Mülkiye 
Rüştiyesine girmiştir. Bu sırada babasının yakın 
dostlarından olan Hoca Ali Efendi'den dinî ve Arabî 
dersler de almıştır. Mülkiye orta mektebini birinci
likle bitiren Mehmed Tâhir Askeri Lise'ye girmiş ve 
burasını da birincilikle bitirmiştir. Harbiye Mekte
binden de 1881 yılında teğmen olarak mezun olmuş
tur. Böylece öğretmenlik mesleğine başlamış ve Ma
nastır Askeri Rüştiyesine tayin edilmiştir. 1884'te 
üsteğmen, 1888'de yüzbaşı ve 1896'da kolağası olan 
Mehmed Tâhir, daha önce tarih ve coğrafya hocalığı 
yaptığı okul olan Manastır Askerî Rüştiyesi'ne müdür 
tayin edilmiştir. 1902 yılında da Selanik Askeri Rüş-
tiyesl'nde müdürlük yapan Mehmed Tâhir, 1903'te 
binbaşılığa yükselmiştir. Selanik'te bulunduğu yıllar-

(4) Bkz. Dipnot 2. 
(5) Bazı beyitleri şöyledir: 

"time sa'y it vürü ey tab'-ı selim 
Seni âlim ide Allan-ı alîm 

Sanma kim câlıil olan insandır 
Bâr-ı cehli taşıyan hayvandır 

Tâhirim yavrucuğum pend etdim 
Seni ben Halikıma bend etdim" 

(6) Bkz. Dipnot 2, s. 205-206. 



da İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girmiş olan Mehmed 
Tâhir Bey, ordudan yarbay rütbesiyle ayrılmış ve II. 
Meşrutiyet Dönemi'nde Bursa'dan milletvekiU seçile
rek Meclis-i Meb'usân'a girmiştir (1908). 

Daha sonraki yıllarda politikayı bırakarak 
kendisini tamamen araştırmalara vermiş olan Meh
med Tâhir Bey, ömrünün sonuna kadar kütüphane
lerde kitap taramış ve Türk Edebiyatı Tarihine pek 
kıymetli eserler kazandırmıştır. Biyografi ve bibli
yografi alanlarındaki eserlerinden başka "Sırat-ı 
müstakim", "Sebülürreşad", "Türk Demeği Mecmuası" 
gibi gazete ve dergilerde yaymlanmış pek çok makale
si de vardır. Edebiyata ait eserleri yanısıra Tasavvufa 
ve Ahlâka ait eserleri de bulunan Mehmed Tâhir'in 
atalan gibi bir tarikata mensup olduğu söylenir''''. 

Bursalı Mehmed Tâhir Bey. Tanzimat Edebiyatı 
Dönemi'nde Ahmet Vefik Paşa ve Şemsettin Sami gibi 
üstadlarm temsil ettikleri "İlmî Türkçülük Hareke-
ti"ni, Servet-i Fünûn Dönemi'nde devam ettiren sima
lardan birisidir. "Farâbî gibi. İbn-i Sînâ gibi, Buhârî 
ve Gevheri gibi büyük İslâm âlimlerinin aslen Türk 
olduklarını meydana koyan tedkikler yayınlamış-
tır"l8). 

Dinine ve milliyetine son derece bağlı olan Meh
med Tâhir Bey, dindar olduğu kadar Türkçü, dürüst 
olduğu kadar çalışkan, yazar olduğu kadar asker bir 
şahsiyettir. Kalem ile kılıç, kitap İle silah onun 
doğumundan ölümüne kadar en yakın dostları olmuş
lardır. "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti" ile "Türk Demeği" 
gibi Türk siyasi hayatında önemli yerleri olan kuru
luşların da üyesidir. En yakın dostlarından Necip 
Asım Bey ve Velet Çelebi gibi o da, Türk milliyetçilik 
fikrini yaşamakla kalmamış, bütün ömrü boyunca 
yaptığı çalışmalarla yaşatmıştır. 

(7) İbrahim Alâettin. bkz. a.g.e. 
(8) Nihad Sami Banarh, bkz. Dipnot 1. a.g.e. 



"Kınm Mü'ellifleri" adlı eserini hazırladığımız 
Bursalı Mehmed Tâhir Bey, hayatının sonlarına 
doğru İstanbul kitaplıklarını denetlemekle görevlen
dirilmiştir. 1926 tarihinde Üsküdar'da Zeynep Kâmil 
Hastahanesi'nde vefat etmiştir. Her şeyi ile bir Türk 
ve İslâm beldesi olan Üsküdar'daki Aziz Mahmud 
Hüdayi Efendi Camii yanındaki mezara defnedil-
mlştir. Ruhu şâd olsun. 
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I F A D E 

Osmanlı Mü'ellifleri muharrir ve mü'ellif-1 şe-
hîri Bursalı Tâhir Bey Efendi, birçok tedkîkât-ı 
târihîden sonra vücûda getirmeğe muvaffak oldukları 
(Kırım Mü'ellifleri) 'unvanlı eserini rica ve ısrarımız 
üzerine nâçîz mecmû'amıza'*' ihdâ buyurmuşlardır. 
Bu nüshamızdan i'tibâren bu emsaline nâdir tesadüf 
olunur târihî şâh-eseri mecmû'amızda neşr etmeğe 
başlıyoruz. Eseri mütâla'a buyuracak zevât-ı kiramın 
bilhasa târihe merak ü incizâbı bulunan tarihçilerin 
eser-1 mezkûrdan hadden efzûn müstefîd ve memnun 
olacaklarını beyân etmekle kesb-i fahr eder ve bu 
münâsebetle de muharrir ve mü'ellif-i şehîrlni tebrik 
eylemeyi kendimize bir vazîfe biliriz. 

Sûdî 

(+) (Kınm Müellifleri) evvelce (Kınm Mecmû'ası)na dercedUmlştlr. 





KmiM MÜ'ELLİFLERİ W 

MEŞÂYİH 

İBRAHİM EFENDİ 

Şârih-i fusûs (Sofya)lı (Bâlî) Efendi hulefâsm-
dan (Fllibe)li (Nureddîn-zâde) müstahliflerinden 'arif 
ve fâzıl bir zât olup (İstanbul)da (Tatar Şeyh) nâmıyla 
ma'ruf İdi. (Kırım)dan 'avdetinden sonra(Küçük Aya-
sofya) zaviyesinde ihtiyâr-ı ikâmetle(Fâtih) câmi'-i 
şerifinde hıfzından Kur'ân-ı Kerîmi tefsire başladı. 
(1001) târihinde irtihâl ederek (Edime) Kapısı hâri
cinde mürşidinin medfûn bulunduğu (Sırt Tekke) de
nilen mahalle defn edildi. Âsârı gayr-ı matbu' olup 
ber-vech-i atîdir: 

(l)Tefsîr-l Sûre-i Nûr. 

(2) Şerh-i Hadis-i İnnaUahe Te'âla A'tânî Seb'al-
Mesânî... 

(3) Medârlcü'l-Melikl'l-Mennân fl-Beyân-i Ma' 
firlci'l-İnsân (Sûre-i Haşr'in âhirindekl âyât-ı Kerîme
nin tefsirini ve bu bâbdaki ma'ârif-i sûfiye ve mükâşe-
fât-ı gaybiyyesini mübeyyindir.) 

(4) Mevâhlbü'r-Rahman fi-Beyân-j Merâtibi'l 
Ekvân (İsminin delâleti gibi tasavvuftan bir eser olup 
bi'l-münâsebe Sultân (Murâd)-ı Şalisin şark seferin
den de bahistir). 

(*1 Kınm şibh-i cezîresindekl (Kere)den yetişen erbâb-ı te'lif (Kefevî) 
şöhretiyle ve bu şibh-i cezirenin diğer kasabalından yetişen 
zevat (Kınmî) şölıretiyle be-nâmdırlar. 



(5) Haşiye 'Âle'l-Câmî. 
Mahdûm-ı 'âlileri (Şeyh 'Afîfüddîn 'Abdullah) 

Efendi de tabi'at-i şi'riyeye mâlik fâzıl bir zât olup 
CAfîfî) mahlaslı mutasavıfâne eş'arı ve Türkçe (Man
zum 'Aruz) risalesi ve (Kefiye)de müftülüğü vardır. 
Tarîkat-ı Halvetiyye şuabâlmdan (Gülşenî) şu'besi 
ekâbirinden (Edime)de medfûn Hazret-i (Sezâyî) hu-
lefâsmdan (Muhammed Fakrî) Efendi de (Kırım)*'' dan 
yetişen 'urefâ-yı meşâylhten olup ümmehât-ı kü-tüb-i 
sûfiyeden (Hoca 'Abdullah Ensârî-1 Herevî)nin eser-i 
muhakkıkâneleri olan (Menâzili's-Sâ'irîn)i vâkıfâne 
bir surette tercüme etmiştir. 

SELİM BABA 

Tarîkât-ı Kâdiriyye kibarından ve 'âşıkından 
bir zât olup (İstanbul)'da ikmâl-i tahsilden meslek-i 
kazaya sâlik oldu. (Bosna) Kadısı iken terk-i meslek 
eyleyip evvelâ Şeyh Muhammed Efendi isminde bir 
zâta intisap eyledi ve mürşidinin vefatı cihetiyle gör
düğü ma'nâ üzerine (Kesriye)'de meşâyih-i Kâdiriyye 
'urefâsmdan (Hüseyin) Efendiden tekmîl-i tarikat ede
rek (Köprülü)'de irşat talibine başladı ve (1170) tarih
lerinde irtihâl eyleyip binasına muvakkaf olduğu 
dergâha defn edildi. Âsân gayr-i matbu' olup ber-vech-
i zîrdir: 

(1) Burhânü'l-Ârifîn: Etvâr-ı sülük ve ahvâl-i 
'aşktan bahis (12) fasıl üzere mürettep Türkçe bir eser 
olup ara sıra 'âşıkane ilahiyatını da câmi'dir. 

(2) Miftâliü'l-Müşkilâti's-Sâdıkîn ve Âdâb-ı Ta-
rîki'l-Vâsılın: Bu da Türkçe tasavvufî bir eser-i 'ârifâ-
nedir. Ebyât-ı 'âşıkanelerinden: 

Aldı 'aklın cümle vânn bu Selim divânenin 
Varlığım cümle anındır ben anın bürhânujun 

(1) Eski harfli baskıda yanlışlıkla (n) harfi (dal) olarak yazılmış ve 
bu kelime (kadim) şeklinde çıkmıştır. 
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Gitti kesret oldu vahdet cümle 'âlem ser-be-ser 
Mahv olup suretle esma' câne irdim ben bu gün 

HAYDAR-ZÂDE MUHAMMED FEYZÎ EFENDİ 

Tarîkat-ı Halvetl-T^e meşâyihinden ve fuzalâ-
dan bir zât olup (Kefe)lidir. İkmâl-i tahsil ü tefeyyüzü 
(İstanbul)dadır. (1055) târihinde irtihâl eyledi. Âsârı 
gayr-ı matbu' ve isimleri atîde mündericdir. 

(1) Ravzatü'l-'İbâd: Hadîs-i Erba'in şerhidir. 

(2) Risale fi-Hakkı'l-Hamr: Hamnn esbâb-ı hür
metinden bahistir. 

(3) Risale fl-Cevâz-ı Devrân-ı Sûfiyye. 

(4) Hadâ'iku'I-Ahyâr fi-Hakâyıkı'l-Ahbâr: (20) 
hadika üzere mürettep ahlâk ve mev'izeden bahis olup 
târih-i te'llfi (1053)dür. Bir nüshası (Kılıç 'Ali Paşa) 
kütüphanesinde vardır. (Kırım) hakkında bir tarih
çesi de olduğu (Gülbün-i Hânân) mukaddimesinde 
mezkûrdur. 

HÂMİD-B! NEVA 

Tarîk-i Halveti meşâyihinden 'arif bir zât olup 
(İstanbul)da tekmîl-i suluktan sonra me'müren lll-
irşâd bulunduğu (Tekfur Dağı)nda (1185) târihinde 
rıhlet ederek tecdîden binasına muvaffak olduğu 
dergâh hazîresine defn edildi. Vahdet-i vücûddan ba
his (Risâle-i Tevhîd) ismindeki Türkçe eser-i 'ârifâ-
nesi matbû'dur. 

AHMED EFENDİ 

Tarîk-l Nakşibendî fuzalâsından muhakkik bir 
zâttır. İkmâl-1 tahsil ü tarikat eylediği (İstanbul)da 
1156 târihinde irtihâl ederek (Ayvansaray) kurbunda-
ki Emir Buhâri mescidi hazîresine defn edildi. 

Şeyh-1 Kebîr (Sadreddîn-i Konevl) hazretlerinin 
ecell-1 asarından beyne'l-mutasavife meşhur olan 
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(Miftâhü'l-Gayb) ismindeki eser-i gâmızlarmı mu-
hakkıkâne bir surette şerh eylemiştir. Âsâr-ı sâ'lre-
leri de oldiiğu anlaşılıyorsa da mütâla'asma dest-res 
olunamamıştır. 

HİCÂBÎ 'ABDU'L-BÂKÎ EFENDİ 

Meşâyih-i Nakşiyye fuzalâsından bir zât olup 
(Bahçesaray)lıdır. 'Ulûm-i resmiyyeyi istilâ târihi 
olan (1188)de (Amasya)ya hicretinde (Urgübî Hacı Ah
med) Efendi'den istikmâl eyledi. (1238) târihinde ir
tihâl eyleyip (Amasya)ya bir sâ'at mesafede (Ziyere) 
nâm mahalde güşâdma muvaffak olduğu dergâh hazî
resine defn olundu. Âsârı gayr-ı matbu' ve bervech-i 
atîdir. 

(1) El-ebkiretü'l - Mu'telife fi-Şerh-1 Emsileti'l-
Muhtellfe: Meşhur Emsile-i 'Arabiyyenin mufassal 
sıirette lisân-ı tasavvufla şerhidir ki bir nüsha-yı nâ-
diresi kütüphâne-i 'âcizîde mevcuttur. 

(2) Bâde-1 Kevser 

(3) Hedlyye-İ Hilâl 

(4) înâs Ve'l-İstînâs 

(5) Nükât-ı Tevhidiyye 

(6) Bâde-i Fakr u Fena 

(7) Îkâzü'n-Nâ'im 

(8) Ta'rîfü'l-İnsân 
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TJ L E M Â 

M E V L Â N Â ŞEREFEDDÎN BİN KEMÂL 

E'âzım-i ulemâdan bir zât olup beyne'l-fukahâ 
(Şârihü'l-Menâr) şöhretiyle be-nâmdır. İkmâl-i tah
sili fakih-1 meşhur (Hâfızüddîn Muhammed Bezzâzî) 
dendir. (Kırım)dan (Bursa)ya hicretinde Sultan Mu-
râd-ı Sânî) tarafmdan mazhar-ı i'zâz ü tevkîr olarak 
tedrisâta başladı ve (847) târihinde irtihâl ederek 
(Emir Sultan) hazretleri civarına defn edildi. Zamanı
mızın terâcim-i ahvâl-nuvîslerinden (Edime)U (Bâdî) 
Efendi merhumun (Riyâz-ı Belde-yi Edime) İsmindeki 
eserinde (Edime)de vefat ederek (Zindan Altında) (Ta
tar Han) kabristanında (El-makâm) nâmıyla ma'ruf 
mahalle defn edildiği muharrerdir. 

Usul-i fıkıhtan meşhur (Menâr)ı gayet müdek-
kikâne bir surette şerh etmiş ve kütüb-i fıkhıyyeden 
ba'zılarına vakıfâne ta'likât yazmıştır. Bu şerhin 
mü'ellif yazısıyla olduğu ba'zı kırâ'atla anlaşılan bir 
nüshası (Küçükefendi) kütüphanesinde vardır. 

MEVLÂNÂ SEYYİD AHMED BİN 'ABDULLAH 
Pâdişâh-ı kudredân Fâtih Sultân Mehmed Hâ

nın mazhâr-ı hürmet ü iltifatı olan efâhim-i 'ulemâ ve 
erbâb-ı tahkikten bir zât-ı 'âlîdir. Âsâr-ı fazılânele-
rlnin tab'ma himmet olunamadığından si5rt-l fazileti 
intişâr edememiştir. (879)da (İstanbul)da irtihâl ey
leyip oğlu (Muhlddîn) Efendinin (Ağa Yokuşunda) binâ 
ettiği câmi'-i şerîf sahasına defn edildi. Ahiren vefat 
eden oğlu da yamnda medfundur. 
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Âsâr-1 muhakkıkâneleri: 
(1) Hâşiye-i Tefsîr-I Beyzâvî: İsmi (Misbâhü't-

Ta'dil fi-Keşf-i Envâri't-Tenzîl) olup bir nüshası 
(Üsküdâr)da (Atlamataşı)nda (Selim Ağa) kütüphane
sinde ('Atık Valide Sultân)dan menkûl kitaplar miyâ-
nmda mevcuttur. 

(2) Şerh-l Miftahü'l-Gayb: Baz ı karâ'ine göre 
hatt-ı dest-i 'âlileri olan bir nüsha-yı kıymetdârı mez
kûr kütüphaneyi tezyin eden kitaplar miyânındadır. 
(874) târihinde te'lif olunduğu hatimesinden anlaşı
lan bu eser-i dakîk, bi'l-vücûh, şâyân-ı tedkîk ve is
tifâdedir. 

(3) Şerh-l Gül-şen-i Râz: Ekâbir-i mutasavvıfe-
den (Şeyh Mahmûd-ı Şebüsteri)nin meşhûr-ı âfâkı 
olan eserinin Fârlsi'l-ibâre şerhidir ki (879)da (İs-
tanbul)da ikmâl edilmiş olup bir nüshası (Ayasofya) 
kütüphanesinde mevcuttur. 

(4) Hâşiye-i Şerh-i 'Akâ'id 

(5) Hâşiye-i Telvîh 

(6) Şerhu Lübbü'l-Lübâb: Metn-i eser meşâhir-i 
nuhâttan (Seyyid 'Abdullah Nukrekâr)ındır. 

(7) Hâşiye-i Mutavvel: İsmi (mu'awel)dir. 
(Künhü'l-Ahbâr)da (Bursa)da medfûn olduğu mu-

harrerse de mevsuk değildir. 
Sâhip-i tercüme (Mevlânâ-ı Kınmî)nin edebiya

ta olan vukuf ü intisapları ve Fâtih Hazretleriyle mu-
karrabîni bulunan zevât-ı fâzıla ile müşâ'areleri ve 
memâlik-i 'Osmâniyyeye keyfij'yet-l nakli zamanı
mızın güzide ve mütetel)bi' erbâb-ı 'ilm ü kaleminden 
Diyarbakırlı ('Ali Emîrî) Efendi Hazretlerinin neşr 
buyurmakta oldukları ('Osmanh Târih ve Edebiyat 
Mecmû'asOnm üçüncü 'adedinde müdekklkâne bir 
surette bast-ı makâl edildiği cihetle bu bâbda tafsilât 
arzu edenlerin nüshâ-i mezküreye müracaat buyur
maları lâzım gelir. 
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HÜSEYİN KEFEVÎ 

Fuzalâ-5a üdebâdan bir zât olup istikmâl-i taal-
lümü (İstanbul)dadır. Devr-i medârisle (Mekke-1 Mü-
kerreme) mollalığına nâ'il olarak (1010) târihinde 
ma' zûlen (Mekke-i MükerTeme)de irtihâl eylediği (Şa
kayık) zeyli ('Atâ'î)de münderic ise de (Riyâz-ı Belde-i 
Edime)de hitâm-ı me'muriyetini müte'âkip müderris
likle (Edime)ye geldiği ve biraz sonra vefat ederek 
(Zehr-i Mâr) câmi'-l şerifi hazîresine defn edildiği mu
harrerdir. Ahiren ziyaret ettiğim seng-i mezarında: 
(Sultânü'l-mû'ellifîn Kefevî Hüseyin Efendi 1010)'ibâ-
resi menkûştur. Tab'ı mizâh-ı edîbâneye mâ'il İdi. Bir 
nüshası (Hamidiyye) kütüphanesinde mevcut olan 
(Bûstân-ı Efrûz-Cinân) ismindeki (Gülistan) şerhinin 
mukaddimesinde terceme-i hâlinden ve ba'zı asarın
dan bahsediyor. Âsân gayr-ı matbu' olup ber-vech-1 
atîdir: 

(1) Şerh-l Buhârî-l Şerif ilâ-Hadİs-1 Gusl. 

(2) Şerh-i Müslîm-i Şerîf Uâ-Nısf. 

(3) Şerh-l Dîvân-ı Hafız. 

(4) Şerh-l LâmIyetü'l-'Acem. 

(5) Râz-nâme fl-Menâkıbi'l-'Ulemâ-yı Ve'l-Meşâ-
yıh: (Bir nüshası Hekimoğlu kütüphanesinde mevcut
tur). Bir de (Sevânihü't-Tefe'ül ve Levâyihi't-Teveffül) 
isminde (Fal-nâme)si vardır ki kısm-ı a'zamî (Hâfız-ı 
Şirâzî) dîvânından edilen tefe'ülâttan ve bunlara dâ'lr 
zarlfâne hikâyattan bahistir. Bir nüshası 'Âşir Efendi 
kütüphânesindedir. 

Ebyâtmdan: 

Mezâk ehli lebin yâd itse tûtl kandi vasfeyler 

'Acebdür hâii 'âlem bilmeyen söyler bilen 
söyler 

Masâri'inden: 

Elinle ittiğin hayrı dilinle eyleme zâyt 
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EBİIL-BEKÂ MUHİBBÜDDÎN EYYÜB KEFEVÎ 

(Kefe) müftüsü (Şerif Musa) Efendi'nin mahdum-
1 fazilet-mendi olup niyabetle (Kudüs-i Şerif) vesaire 
yerlerde bulunduktan sonra (İstanbul)'a avdetle (1094) 
târihinde irtihâl eyledi. (Eyyüp Sultan) türbe-i şerîfesl 
ittisalinde medfundur. Mü'ellifât-ı fâzılânelerinin en 
meşhuru sâdece (Külliyât-ı Ebi'l Bekâ) ismiyle mü-
te'âref (Külliyât-ı 'Ulûm-ı Ebi'l-Bekâ 'alâ Vifkı'l-Lugat) 
nâmmdaki eseridir ki nev- 'umma felsefe-yi lugaviy-
yeden bahis ve ümmüıât-ı kütüb-i lugattan ma'dud ve 
matbû'dur. (Muhtasar-u Külliyat-i Ebi'l-Bekâ) ismiyle 
telhis edilen yazma bir nüshası vaktiyle fihrlstü'l-
kütübi taraf-ı 'âcizîden tertip ve tasnif olunan (Ma
nastır) kütüphanesinde vardır. Âsâr-ı sâ'iresl atîde 
mündericdir. 

(1) Tuhfetü'ş-Şâhan: 'İlm-i fıkıhtan Türkçe kıy-
metdâr bir eser-i matbû'dur. 

(2) El-'ıkdü'l-Ferîd: 'Ulemâ-yı 'Araptan (İbnü Ab-
du Rabbuh) ile (melikü's-Sa'îd)in de 'ilm-i muhâda-
râttan bu isimdeki eserleri matbû'dur. 

(3) Hâşiye-i Vaz'iyye: 'İlm-i vaz'dan bir hâşiye-i 
makbule olup gayr-ı matbû'dur. 

(4) Kltâbü'l-Bünyân n-İrâbl'1-Ktır'ân 

BABA KÛŞÎ 'ABDURRAHMAN EFENDİ 

Müfessir ve fakîh-ı meşhur (Ebû's-Su'ûd Efendi) 
tilmizlerinden fâzıl bir zât olup tekmîl-1 nusahtan 
sonra vatanı olan (Kefe) müftülüğüne ta'yin olundu. 
(983) târihinde irtihâl eyledi. 'İlm-i fıkıhtan gayr-ı 
matbu' (Bustân-ı Şakâyık-ı Numân) isminde bir eseri 
vardır. Mahdumu (Mustafa) Efendi de ma'ârif-mend 
bir zât olup (Nizâmü't-Tevârih)l (Enisü'l-Mülûk) is
miyle tercüme etmiştir ki bir nüshası (Hamidiye) 
kütüphanesinde mevcuttur. 

Tefsîr-1 Kâdı muhaşşîlerinden (Muhammed bin 
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Kudriş) ile (Akvamû'l-vasâ'il fi-Tercûmeti'ş-Şemâ'il) 
muharriri (Lutfullah) Efendiler de (Kırmı)dan yetişen 
fuzalâdandırlar. 

MEVLÂNÂ RÜKNEDDÎN AHMED BÎN MUHAM
MED 

Sâbıkü't-terceme Mevlânâ (Şerafeddîn)in ahass-
1 telâmizinden ve efâhim-i 'ulemâdan bir zât olup üs-
tâdmm eserine tebaiyyetle neşr-1 'ılm ve te'lif-i âsâr 
ile imrâr-ı hayât eyledi. Meydana getirdikleri (Buhâ-
rî-i Şerif) şerhi fazi ü kemâlinin bürhân-ı celîsidir. 
Başmda ra'şe olmakla (Mürte'lş) lakabıyla ma'rûf 
olan bu zât (Kırım)da otuz sene kadılikta bulunduktan 
sonra (Kâhîre)ye gelmiş ve burada (Dârü'l-Adl)e müftü 
olmuş ve (Câmi'ül-Ezher) ve diğer mahallerde tedrîs-i 
'ulûm eylemişti. (883)de burada irtihâl etti. (Buhâri) 
sarihlerinden ('Aynî)nln şimalî beldelerde kendile
rinden istifâde ve istifâza ettiğini söylemiş olduğu 
meşâylhin biri ve belki birincisi bu zâttır. 

'ABDULLAH EFENDİ 

'Ulemâdan ve meşâhir-1 hattâtînden bir zâttır. 
'İlm ile san'at-ı hattı (İstanbul)da tahsil eyledi. İki 
makale bir sâhife üzere mürettep san'at ve kavî'id-i 
hatta dâ'ir Türkçe gayr-ı matbu' bir eseri vardır. (1067) 
târihinde irtihâl eyledi. (Edlrnekapı) hâricinde 
(Eyüp)'e giden caddenin (Mustafapaşa) dergâhına dö
nen yolun sol tarafında medfundur. Esâtize-i 'ilm-i 
hatdan ma'duddur. 

REŞİD AHMED EFENDİ (Kıruni-zâde) 

Fuzalâdan ve 'ilm-i fıkıh mütehassıslarından 
olup (Kırımîzâde Muhammed) Efendi'nin mahdumu
dur. İkmâl-1 tahsilden sonra meslek-i mevâliye sülük 
ederek (Diyarbakır) mollası ve bi't-terakkî evkaf 
müftüsü oldu. (1279) târihinde vefat ederek (Fatih) 
Cami'-i Şerîf hazîresine defn edildi. 'İlm-i fıkıhtan 
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(Kınmîzâde Mecmû'ası) ismindeki eseri matbu' ve 
meşhurdur. 

'ABDÜ'S-SETTÂR EFENDİ 

'İlm-i fıkıhta ihtisası müsellem bir zâttır. Müd-
det-1 medîde (İstanbul) mekâtib-i 'âllyyeslnde (fıkh) 
tedris eyledi ve (1304) târihinde îfâ-yı hacc-ı şerifi 
müte'âkip (Tâ'if )te irtihâl etti. 

Âsâr-ı matbû'ası: 

(1) Teşrlhü'l-Kavâ'ldü'l-Külllye H-Ahkâmi'l-Fer' 
İyyeti'l-'AmeUyye 

(2) Medhâl-l Fıkh 

(3) Şcrhu Kavâ'ldi'l-MeceUe 

HABÎBÜDDÎN 'ALİ EFENDİ 

Fuzalâ-yı ümmetten bir zât-ı ma'ârif-simât olup 
te'life muvaffak oldukları (Levâyih-i Fâ'lka vü 'Alâ'ik-
i Râika 'Ale't-Tefsir ve'l-Hadîs ve'l-Fıkıh ve'l-Farâ'iz) 
ile (Tasrih) ismindeki (Telvic) Haşiyesi derece-i fazi ü 
kemâllerinin şâhid-i 'âdilidir. Bir de (Tuhfetü's-Sul-
tân) isminde bir eseri vardır. 

FERRUH İSMÂ'İL EFENDİ 

Teceddüd-perver, mütefekkir, fâzıl bir zâttır. 
Kethüdâ-zade, Şâni-zâde ve sâ'ireden mürekkep (Be
şiktaş) semtinde teşekkül eden gayr-ı resmî ve husûsî 
encümen-i dânişin a'zâ-yı fâzılasmdan İdi. 

Bu encümen ile a'zâ-yı kiramı hakkmda (Cevdet) 
târihiyle Kethüdâ-zâde t i lmizlerinden Mûsika-yı 
hümâyûn Fârisî mu'allimi Emîn Efendi'nin (Menâ
kıb-ı Kethüdâ-zâde) ismindeki eser-1 matbû'ında taf-
silât-ı lâzıme mündericdir. 

(Mübarek âdem idi göçdi Ferruh) mısrâ'ının 
delâleti olan (1256) târihinde İrtihâl eyledi. Yıldız Sa-
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rayının Ortaköy'e mülâsık cihetinde âsâr-ı cüz'iyyesl 
müşahede olunmakta bulunan kabristana defn edil
diği ve seng-i mezarında; ('Alim-i 'âmil, fâzıl-ı kâmil, 
Ferruh İsmâ'il Efendi'nin kabridir) 'ibaresinin men-
kûş olduğu (Menâkıb-ı Kethüdâ-zâde)de muharrerdir. 
Âsâr-ı fâzılânesi; 

(1) Tefsîr-i Mevâkıb: Münakkah ve matbu' Türk
çe bir tefsîr-i şerîfdir. Hatt-ı dest ile muharrer nüs-
hay-ı nefîsesl Kütüphâne-i 'Umumîdedir. 

(2) Manzum Mesnevî-i Şerîf Tercümesi: Mes-
nevî-i Şerifin cild-i sâbi'i zanniyle ve şâ'ir-i meşhur 
(Nahîfî)ye zeylen manzum yedinci cild tercümesidir. 
Tabî'at-ı şâ'trâneye de mâlik idi. 

Masâri'lnden; 

Bugün şadım ki yâr ağlar henimçün 

KEFEVÎ MUHAMMED EFENDİ 

'Ulûm-ı 'Arabiyyeye vukufu müsellem fuzalâ-
dandır. (İstanbul)da istikmâl-1 feyz-i 'ulûmdan sonra 
meslek-1 kazaya sülük ederek (Medine-i Münevvere) 
ba'de (Kudüs-1 Şerîf) kadısı ta'yin edildi ve (1186) tâ
rihinde burada irtihâl etti. Âsâr-ı fâzılânesi; 

(1) İsbât-ı Vâcib. 

(2) Haşiye 'Ale'l-Hayâlî. 

(3) Haşiye 'Alâ Şerh-i İslâm. 

(4) Haşiye 'Ale'l-Celâl. 

(5) Haşiye Lârî. 

(6) Haşiye (-İ) Mîrzâ-cân. 

(7) Şerh-i Binâ. 

(8) Şerh-i EmsUe. 

(9) Haşiye 'Ale'l-Hüseyniyye. 
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'ABDU'N-NÂFİ EFENDİ 

'Ulemâdan ('Abdulvell) Efendi'nin mahdûm-ı 
fazâ'il-mendi olup (Kırım)lıdır. İkmâl-i tahsil ü te
feyyüzü (İstanbul)dadır. 'Ulûm mertebeden 'llm-i 
fıkha intisabı ziyâde idi. (1115) ramazanında irtihâl 
ederek (Emir Buhâri)ye defn edildi. Mufassal (Mül-
takâ) şerhi ve kütüb-i mütedâvileden ba'zılanna ha-
vâşî vardır. 

MEVLÂNÂ RECEB BİN İBRAHİM 

'İlm-i kırâ'at-ı Kur'an mütehassıslarından ve 
ekâbir-i ulemâdan bir zât olup neş'eti (Kınm)dandır. 
Vatanı ulemâsından tahsilini ba'de'l-ikmâl (Sivas)a 
nhletle esâtize-i 'ilm-i kıra'attan (Şeyh Muhammed 
Şemseddin bin Mahmûd Habbâzi)den seb'a ve 'aşere ve 
takrîb-l ahz ederek (Kastamonu)ya ba'dehu (Bursa)ya 
'azimet ve burada Ihtiyâr-ı ikâmetle (Şeyhü'l-Kurra') 
oldu ve (795) târihinde irtihâl eyledi. Efâzıl-ı 'ule
mâdan serî'ü'l-lstihzâr bir üstâd-ı 'ilm olduğu (İmâm-ı 
Cezeri)nin gayr-ı matbu' (Tabakâtü'l-Kurra')smda 
mündericdir. Ta'l im ü takriri telâmizi tarafından 
zabt ü kayd edilmiştir. Meşâhir-i kurrâdan Kastamo
nulu (Cibril) Efendi, sâhip-i tercemeden kırâ'at-ı seb'a 
tahsil etmiştir. 

Terceme-i hâli (Tabakâtü'l-Kurrâ)da muharrer 
(Emîr bin 'Osman Sulî) de (Kırım)dan yetişen esâtize-i 
'ilm-i kıra'attan bir zât olup (730) küsur târihlerinde 
(Şam)da irtihâl eyledi. Kadı-l-kuzât (Celâleddîn-i 
Kazvînî) ile muhâdenet-nâmesi var idi. 'İlm-i kırâ'atl 
(Ebûbekir Tunusi) ve (İbrahim bin Gâli'l-Bedevî) ve 
(Ahmed bin Cabbâre)den ahz etti. 

'ÖMER BİN SALİH EFENDİ 

Fukahâdan bir zât olup (Kırım)lıdır. (Tuhfetü'l-
Fetâvâ) ismindeki eseri ilm-i fıkıhtaki İhtisasına 
şâhld-1 'adildir. 

(1159) târihinde irtihâl eyledi. 
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Ş U ' A R Â 

HALÎM GİRAY 

Sultân Selim-1 sâlis devrinde (İstanbul)a gelerek 
üdebâ-yı 'asr ile kesb-i ülfet eyledi. Bir müddet sonra 
(Bahâdır Giray) ma'iyetine (Kalgaylık) pâyesiyle ta'yin 
olunarak (Kırım)a azimet ve ba'de'l-müsâlaha (İstan-
bul)a 'avdetle (Çatalca)da ihtiyâr-ı ikâmet etti. (1239) 
târihinde irtihâl eyleyip (Ferhâd Paşa) Câmi'-i Şerifi 
haziresine defn edildi. Hakimane ve 'âşıkane eş'ârı 
vardır. Dîvânı matbu' olduğu gibi (Kırım) hanlarının 
terâcim-i ahvâlinden bahis (Gülbün-i Hânân) ismin
deki eser-i kıymetdân da (1287) târihinde (Matbaa-yı 
'Âmire)de tab' olunmuştur. Bu eser mündericât-ı 
esâsiyyesi bir çok târih kitapları tetebbu' olunarak 
tenvir ve îzâh edilmek şartıyla ve (Gülbün-i Hânân, 
yahut Kırım Târihi) ismiyle (1327) târihinde (Kırım)-
m mütefekkir gençlerinden ('Osman Cûdî) Efendi ta
rafından tab' edilmiştir. 

Ebyâtından: 
Çeşm-i Hak-binde ağyar ile yâr ikisi bir 

Bağı tevhidde zirâ gül ü hâr ikisi bir 

Merhem-i bihbüd-i vaslınla tabibim kıl deva 

Mübtelâ-yı derd-i hicran olduğum bilmez 

misin? 

Dilber tecâhül itse becâdır raklbden 

Olmaz gedâ-yı dehre şeh-i 'âlem âşinâ 
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Masâri'inden: 

Ehl-i tevhidde yok ikilik Allah bir 

Allahı seversen beni söyletme gamım var 

Müdârâ eylemek lâzım imiş ağyara bümezdim 

Dâd elinden gönlümün feryâd elinden gönlümün 

Tercî'-i bendi nakaratı olan şu: 

Çeşm-i 'alV.i hasret ile pür-nem eyledim 

El 'idi ekber eyledi ben matem eyledim 
beyti beyne'l-üdebâ zebân-zeddir. (Gülbün-i Hânân) 
matla'mdaki manzumesinden: 

Gel her dem bahâr-ı hamd ü sena 

Dergeh-i vâcibü'l-vücûda seza 

Gülşen-i vahdeti mutarrâdır 

Hâr-ı ağyardan mu'arrâdır 

Udi gülzâr-ı 'âlemi Icâd 

Kıldı feyz-i rebi' ile âbâd 

Hazret-i Enbiyâ-yı Zi-şânı 

Kıldı ol ravzanın nigeh-bâni 

NÜZHET EFENDİ 

Erbâb-ı 'ilm ü kalemden bir zât olup mevllden 
(Sivaslı) aslen Kırımlıdır. Matbû'at müdîriyyeti ve 
şâire gibi bir hayli umûr-ı mühimmede bulunarak 
(1304) târihinde (Sivas)'ta irtihâl eyledi. Âsâr-ı mat
bû'ası: 

(1) Terceme-1 İzhârü'l-Hak: Efâhim-i 'Ulemâ-yı 
islâmiyyeden (Hindi Rahmetullah) Efendi merhumun 
eser-i meşhurunun cild-i evvelinin tercümesidir ki 
bil-vücûh şâyan-ı istifâde ve intibah bir eser-i dini-
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dir. 

(2) Mugnl'l Küttâb: Kavâ'id-1 Edebiyyeden ba
histir. 

(3) Nüzhetü'l-Münşe'at. 

(4) Mu'addilü'l-İmlâ ve Mükemmllü'l-İnşâ. 

(5) Kiril Çıkı: Esâsı târihe müstenld millî bir 
vak 'ayı musavvirdir. 

(6) Letâ'ifü'l-Muhâdarât: Gayr-ı matbû'dur. 

GÂZÎ GİRAY 
(Kırım) girayları içinde şehâmetçe, şairlikçe bi

hakkın temyiz edenlerdendir. Bir aralık îrânîlere esir 
olmuştu. 'Osmanlı ordusuna hidemâtı sebk etmiştir. 
Elsine-i selâsede inşâd-ı nazm ü nesre muktedir olup 
'ilm-i mûsikîye de âşîna idi. Emvâl-i ganâim ile metin 
bir kal'a yaptırmıştır. 

(10I6)da (Akmescid)de mat'ûnen vefat ederek 
binâ-gerdesi olan câmi'-i şerîf hazîresine defn edildi. 
Âsârı : 

(1) Dîvân: Tarz-ı ma'rûf üzre mürettep olup gayr-ı 
matbû'dur. 

(2) Gül ü Bülbül: Sultân-ı şu'arâ (Fuzûlî-i Bağdâ-
dî)nln (Beng ü Bâde)sine nazire olup gayr-ı matbû'dur. 

(3) Mektubât: Hoca Sa'deddîn, Gani-zâde Nâdiri, 
Hüseyin Kefevî gibi fuzalâ-yı üdebâ ile olan mekâtibâ-
tmı cami' olup gayr-ı matbû'dur. 

Hamâsiyâta dâ'ir gazel-i meşhuru: 

Râyete meyi ederiz kâmet-i dil-cû yerine 
Tuğa dil bağlamışız kâkül-i hoş-bû yerine 

Hevesi tîr ü keman çıkmadı aslü dilden 

Nâvek-igamzeyi dil-dûz ile ebru yerine 
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Süreriz tîgtmizin zevk ü safâsın her dem 

Sim-tenlerle olan lezzeti pehlû yerine 

Gerden-i tevsen-i zibâda kutâs-ı dil-bend 

Bağladı gönlümüzü zülj ûe gîsü yerine 

Severiz esb-i hüner-mend-i sabâ rejtân 

Bir peri-şekl sanem bir gözü âhü yerine 

Gönlümüz şâhid-i zibâ-yı cihâda verdik 

Dil-ber-i mah-rüh ü yâri peri-rü yerine 

Seferin çevri çok ümmid-i vefâ bile veli 

Olduk aşüftesi bir şüh-ı cefâ-cü yerine 

Olmuşuz cân ile billâh Gazayı teşne 

Kanını düşmen-i dinin içeriz su yerine 

Bu gazel bir çok 'Osmanlı şu'arâsı tarafından 
tanzîr ve tahmis edilmiştir ki (Plevne) şühedâsından 
peder-i ekremim (Üsküdâr)î şehîd-i sa'id (Mehmed 
Rıfat) Beyin tanzîri de bu meyandadır. 

(Hüseyin Bedri) Paşa merhumun tahmisi (Kâfile-i 
Şu'ara)da mündericdir. 

REZMÎ BAHADIR GİRAY 

Selâmet Giray'ın mahdum-ı 'âlîleridir. Dört 
sene altı ay giraylık hizmetinde bulunarak ismi gibi 
bahadırlıkları meşhûd oldu. (1050) târihinde irtihâl 
ederek ecdadı türbesine defn edildi. Hakimane ve 
şâ'irâne eş'ârı vardır. Bir gazelinden: 

Bu çerh-i sifle-perver ehli tab'a cûd göstermez 

Metâ'-ı ma'rifet güya ziyandır süd göstermez 
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Çeker bir perde dâ'im dıde-t hasret-nigeh ûzte 

Ruh-ı cânâna baksam eşk-l hûn-âlûd göstermez 

Olup seng-i havadisten şikesi âyine-i tab'vn 

Muradım üzre rûy-ı şûhid-i maksûd göstermez 

Tababet gösterip her zahmuna elmas bend eyler 

Mürûvvetsiz felek bir merhem-i bîhbüd 
göstermez 

N'ola âteş-eser olsa sevâdı şi'r-i Rezmîntn 

Derûnu hâne-i âteştir amma dûd göstermez 

İKİNCİ MENGÜ GİRAY 

Câmi'û's-seyf-1 Ve'l-kalem (Kınm) Hanlanndan 
olup İki defa (Hanlık) hizmetinde bulundu. Ve (1152) 
târihinde İrtihâl ederek (Bahçesaray)'da ecdadı ya
nına defn edildi. 

Bir gazeli: 

Ûftâde-t dâm-ı seri zincîr-i cefâyız 

Bir zûlf-i siyahkâre kul olmaya sezayız 

Ger şâh-ı servdar olursa n'ola cdndn 

Gammı çekeriz biz dahi kuyunda gedâyvz 

îtmeklik için hâk-ı rehin dideye sürme. 

Her şâm ü seher tâlib-i teşrifi sabâyız 

Bir pula satarsa bizi ağyara'acep mi 

Ol âfet-i gül-çehreye çün bâdı hevâyiz 

Eylerse Nevâyi n'ola eş'ârunı tahsin. 

Biz şilsile-i hân-ı Kınm Mengli Girayız 
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HACI SELÎM GİRAY 

Hüsn-i hizmeti meşhûd giraylardan olup 
sâbıkü't-terceme (Rezmî Bahâdır Giray)ın mahdum-ı 
necâbet mevsûmudur, Gazavâtmdan (Üsküp) ci
varındaki gazasını musavver şâ'ir-i meşhur (Öziçe)ll 
Sabit Efendi'nin gazânâmesinden şehâmeti rû-
nümâdır. 

Zihi hıdivi ale'l-himem ki dikkat edip 

Üç ayda iki gaza eyledi bi-vejk-i Murâd 

Esince bâdı 'inayet mehebb-i nusretten 

Toz etti taburunu Moskovun misâli remâd 

Bucak bucak kaçırıp ol la'ini kahren leh 
Yakıp memâlikin etti konak konak ber-bâd 

'İnân-ı 'azmini 'atj etti sonra Üskübe 

Elinde hançeri nusret belinde tiğ-i cihâd 

Demet demet edip a'dâyı re's-i şemşîri 

'Acep ki düştü şitâ faslına zamân-ı hasâd 

Yedi mü'eyyid-i himmetle ehli İslâmm 

Giden memâlik-i bülddnın etti istirdâd 

(1116) târihinde irtihâl ederek ecdadı yanma 
defn olundu. 

ŞERÎF EFENDİ 

Şu'arâ-yı kuzâttan bir zât olup (Tezkire-i Şu'arâ) 
mü 'elliflerlnden (Salim) Efendi'nin mu'âsmdır. Bir 
beyti: 

Fiimesel dehre Süleyman olsa görmez ehli dil 

Âsaf-ı bahtın yine Belkts-ı gam-âverliğin 
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LUTFİ 

Şu'arâ-yı kuzâttan olduğu halde evzâ'-yı 
rindâneye mağlup olarak (1110) târihinde (Ka
sımpaşa) semtinde ecel-1 kazaya uğradı. 

BİT gazeli: 

Bildik cihanda işlerimiz hep hevâ imiş 

Âteş hayâlin ettiğimiz nakşı mâ imiş 

Mızrâb-ı dilden umma sakın nağme-i sajâ 

Sazı felekte târ-ı emel bl-nevâ imiş 

Cem' eylemek sühande mecaz û hakikati 

Mahsûs-ı tab'-ı Lutjî-i şirin-edâ imiş 

EBÜBEKİR RIFAT EFENDİ 

Mûtemeyyiz erbabı şi'r ü inşâdan bir zât olup 
(Kınm)lıdır. Tahsil û tefeyyüzü (İstanbul)dadır. Bazı 
vüzerânın dîvân efendiliğinde ve (1246) târihinde Ne-
cib Paşa'nm surrey-i emânetinde kitabet vazifesinde 
hidemât-ı hüsne ibraz eyledi. Ve edâ-yı hâcc-ı şerifi 
müte'âkip (Medlne-i Mûnewere )de irtihâl eyledi. 
Matbu' dîvânı vardır.' Defa'ât ile mâliye nâzın olan 
Mûsâ Safvetî Paşa'mn pederidir. 

(Fatin) tezkiresinde muharrer bir gazelinden: 

Bir şuha gönül ver kim ola medhe seza ol 

'Âlemde kerem-plşe olan şâha gedâ ol 

Dil hastası ol öyle tabib-i dû û cdntn 

Kim eyleye Lokman gibi bîmâra deva ol 

ŞAHBAZ GİRAY 

Sâlifû't-terceme (Halim Giray)'ın ferzend-i erc-
mendidir. 1252 târihinde (İstanbul)'da İrtihâl eyledi. 
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[Sim) ttiahlash eş 'ân vardır. (Fatlft) tezkiresinde 
niöilderlc bir gazeli: 

jAşıİc-i şûTide-hûliz zârdv eğlencemiz 

Kühc-i gamda derdi 'ışkı yârdır eğlencemiz 

Eylesek endîşe yârin zûlj-i perçinin n'ola 

Hail olunmaz 'ukde-1 düşvördir eğlencemiz 

Bir bölük pervâtıe-i bezm-i belâ vû mihnetiz 

Pertev-i $em'-i ruh-t dtdârdv eğlencemiz 

SahmaSiiı Sîret bizi eğlehcesiz ehl-i hevâ 

Ney gibi her demde âh û zârdv eğlencemiz 

FÂZIL MUHAMMED PA$A 

Erbâb-ı fazi ü İıfâhdaiı bir zât olup sâbıkû't-
tercemfe (fcbüİ-Bekâ kefevî) feülâlesindendir. MevUden 
(Bostta)'li pederi esbak (Sofya) kadısı (Müistafa Nü-
reddîil) Eferidl'dlr. Esaslı bir tahsil gördükten sonra 
'llirii ve kâietnl hidetnât-ı devlette ifâ-yıhüsıi- l hiz
met eyledi. (1300) târihinde (îstanbül)da irtihâl etti. 
(Slclll-İ Osmânîl 'de Üsküdar'da tnedfun olduğu 
iıiezkûrse de (Galata) Mevlevîhânesl hâmûşânında 
defin-1 hak bulunduğu kaviyyen mervîdlr. Tarîken 
(Mevlevî)'dlr. Feyz-1 (Mevlânâ)dan hisse-yâb olduğuna 
mufassal matbu' (Evfâd-ı Kebîr-İ Mevlânâ) şerhi 
bürhân-i celidir. 

Mürettep dîvârlımn bir nüshaöl (Galata) Mevle
vîhânesl kütüphanesinde vardir. 

ZJVER EFENDİ 

Sâbıkü't-terceme (ferruh Isîîiâ'll) Efendi'hitl 
îiiahdumu olup (El-veledü sınvl ebîh)'^' Sirnha maz-

(1) *Ç]-Veledü alâ-sınvî ebîh": Erkek evlâd babasımtı budağı tlze-
• rinde, onun halindedir. ' 
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har olmağa kesb-i Işti'dâd etmekte iken (1245) târ^T 
hinde ve (20) yaşında irtihâl eylemiştir. 
(Fatin) tezkiresinde mûnderlc bir kıt'asmdan: 

Hasretinle gerçi kddtn kaddimi hem-çû keman 
Tir-i ahundan a zolim icttıâp itmez misin 

'ABDULLAH RAMİZ PASA 

Mevliden (Kınmî) olup (İstanbul)da Istikmâl-t 
'ilm û faziletten sonra hizmet-I devlete sülük ederek 
muhtelif me'mûrlyetlerde îfâ-yı hüsn-i h i ^ e t l e Ka-
pudan paşalığa irtikâ eyledi. 

(2226)f2) târihinde (Yerköy) civânnda ma'dûren 
şehîd edildi ve na'ş-ı mağfiret-i nakşı (Yerköy)e naki 
olunurak hâriç kasabadaki makâbir-1 müslimîne 
defn olundu. Mufasal terceme-i hâli oğlu ('İzzet) Beyin 
kapudan paşalann terâcim-i ahvâUne dâ'ir te'lif ettiği 
(Harita-yı Kapudânân-ı Derya) ismindeki matbu' ese
rinde mündericdir. Eş'annın bir kısmım hâvi olan 
dîvânçesi (1263) târihinde (Matba'a-yı 'Âmire)de tab' 
olunmuştur. Tarikaten mevlevî, vâkıf-ı esrar mesnevi 
idi. Birinci tercî-i bendi matla'ından: 

JVeuâ yok bezm-i gurbette figân ü âhdan gayn 

Kime dem-söz olursun nöle-i cön-gâhdan gayn 

Ne hem-dem var ne sâki pes dil-i gümrâhdan 
gayrı 

Hat-ı sâgarda yazmaz hayfla eyvâhdan gayn 

Sefer etsem refik olmaz gubâr û âhdan gayn 

Firar etse yerim yok bezm-i şiven-gâhdan gayn 

Bezimde lâle yok dağı dili âgâhdan gayn 

Gûl-i ûmmid vermez bûy-ı ye's-i câhdan gayn 

(2) Bu taılh, (1226) olsa gerek. 
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Sorar yok hatırım hüzn û gamı cân-gâhdan 
gayrı 

Teselli bahş olur yok tâli'-i bed-hâhdan g ayn -

Nakarat 

Garibim bi-kesim yokdur enîsim âhdan gayn 

Penâhun dest-gîrim kalmadı Allah'tan gayrı 

îkiiiGl terci'-i bendinden: 

Sun'-ı Hakka dil uzatma sakmıp nâ-be-mehâl 

Kat' eder hançer-i "Lâ-yûs'el-'ammâ yefal"(^> 

Seven Allahı sever Jüine de etme cedel 
Öyle mahbûbdur ol Jî'li güzel kerıdi güzel 

"Men-'aref menzilini' sâlik isen kendine gel^'^^ 

Ateşi 'aşktan ister bu seferde meş'al 

Nâr-l 'aşk ile yanıp mahvı vûcüd et evvel 

Nûr-ı 'irjân-ı Hudâ sonra eder müşkili hal 

'Aşk hengâmesidir şive-i taktîr-i ezel 

Gül güler bülbül okur girye-i nâlişle gazel 

Nakarat 

Kimini sevdi Hudâ kimini sevdada kodu 

Gülüârâyiş idip bülbülü gavgââakodii 

KEFEVÎ MUHAMMED ŞEFÎK DEDE 

Vatanırida tahsilini i tmamdan âbnra 'aşk-ı 

(3) Yaptığından dolayı-sorgı^ya, suâ]ç-uğraLnayan:-AUAH, 
(4) "Men 'arefe nefsehu fegad 'arçfe Rabbehu":"Ne(sira bileıj yara

tanını da bilir." (Hadis-i Şerif) 
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(Mevlânâ) ile (Konya)'ya giderek fejrz-yâb oldu. Ve 
(1082) târihinde vefat eyledi. (Esrar Dede) tezkiresinde 
ba'zı eş'ân mündericdir. Ez-cûmle: 

Dû rişte-i peyvend hilâl olmadı mı 

Şâyeste-i ikbâl visal olmadı mı 

Kabil mi değil vaslma irme^^^ 

Ben kuluna ihsana mecal olmadı mı 

BEKÂYİ'-İ KEFEVÎ 

İsmi ('Abdu'l-bâkî) olup (Kefe)'de bir hatîp-zâde-
dir. İkmâl-i tahsilden sonra (Mısırj'a giderek pîr-i ta
rikat (İbrahim Gûlşenî) hazretlerinden feyz-yâb oldu 
ve tarîkat-ı mevlevîyyeden ahz-ı feyz eyleyip (Şam) 
Mevlevîhânesinde kârî'-i mesnevi ta'yin edildi. Tez-
kire-i şu'arâ mü'elliflerinden (Kmah-zâde Hasan Çele
bi) kendisiyle hem-bezm olduğunu naki ediyor. (Esrar 
Dede) tezkiresinde nakaratı bu: 

Nûr-ı zâtullaha kalbin etmek istersen mehil 
Sür yüzün dergâhı pakı Hazret-i Munlaya gel 

olan bir müseddesi mündericdir. (1000) târihinde ir
tihâl eyledi. Ehl-i hâl ve sâhib-i 'irfan ü fazüet bir zât 
İdi. 

(5) Mısra eksiktir. 
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MÜVERRİHİN 

ŞERÎF MUSA EFENDİ 

Sâbıkü'l-müterceme (Ebü'l-Bekâ Eyyüp) Efen
di'nin peder-i fâzılıdır. 'Ale'l-usûl ikmâl-i tahsilden 
sonra vatanı olan (Kefe)de iftâ vü te'lifle 'ömr-gûzâr 
oldu. 'İlm-i fıkıhta ihtisası olduğu gibi ilm-i târihe de 
İntisabı bulunduğuna bir nüshası (Müze-i Hümâyun) 
kütüphanesinde mevcut (Şemsû't-Tevârih) ismindeki 
bir cild üzere mürettep târih-l kıymetdârı şâhid-i 
'âdildir. Ebvâbı ber-vech-i atîdir: 

Bâb-ı evvel: Siyasiyat 
Bâb-ı sânî: Tevârih-i ekâbir-i beriyyât 
Bâb-ı sâlis: î'lân-ı mahmûdât ü mezmûmât 
Bâb-ı râbi': 'Acâ'ib-i mahlûkât 
Târihinin baş tarafındaki manzumenin mat-

la'ı: 
Hamd ol pâdişâha lâyikdır 
Cümle mevcüddan ol Jâ'ikdir 

Yoğiken resmi tavrı mevcudat 
Halk edip verdi cümleye harekât 

irtlhâli vatanındadır. 

VECÎHÎ HASAN EFENDİ 

Dîvân-ı Hümâyun kâtiplerinden İdi. Mevlidi 
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(Bahçesaray) ise de neş'eti (İstanbul)dadır. (1047' den 
1072) târihine kadar yazdığı târih münakkah û 
şâyân-ı vüsûktur. Nüshaları (istanbul) kütüphanele
rinden Hamidiyye, Nûru'osmâniyye, Köprülü, Ende
run kütüphanelerinde vardır. (Ola makam VecUıiye 
Cenneti Firdeus) mısra'ının nâtık olduğu (1081)de 
(İstanbul)da irtihâl eyledi. Târihinin mukaddime
sinde Sultân Murâd-ı Râbi' zamanında (İstanbul)a 
hicreti ve (Bağdad) seferi esnasında kaymakam olan 
Mustafa Paşa'nm vefâtma kadar mühr-darlığında bu
lunarak bu müddet zarfmda zuhur eden vakâyi'i zabt 
ettiğini ycizıyor. Tab'-ı şâ'irâneye de mâlik İdi. Mü
rettep dîvâmnm bir nüshası (Enderûn-ı Hümâyun)un 
(Sank Odası) kitapları arasında mevcuttur. 

Ebyâtından: 

Leb-i erbâb-ı dil âlûde-i şehd-i neşât olmaz 

Kaza anı ne çâre zehri gamdan hisse-mend 
itmiş 

'ABDUL-GAFFAR BİN HASAN EFENDİ 

Fuzalâ vü müverrihinden bir zât olup âsân gayr-
1 matbu' ve ber-vech-i âtidir. 

(1) Hadîs-t Erba'in Şerhi: Tarz-ı ma'ruf üzeredir. 

(2) Mecmû'a: Muhtelif mesâ'il-i fıkıhîden bahis 
kıymet-i 'ümlyyeyi hâ'iz bir mecmû'adır. 

(3) •Ümdetü'l-Ahbâri'l-Mütenevvra: Kınm giray-
lannın ahvâlini hâki (329) sahîfeden mürekkep bir 
târih olup hatt-ı destle muharrer nüshası ('Es'ad Efen
di) kütüphânesindedir. Tarih-1 telifi (1157)dir. 

NÜR/BEy (Yüzbaşı 'Osman Nuri Bey) 

Muharririn-i askeriden târih-şinâs ve lisân-âsâ 
bir zât olup tevellüdü (İstanbul)da pederi (Kırım)hdır. 
Mekteb-i Harbiyyeden neş'etinden sonra mekteb-i 
mezkûrda mu'alUmlik mesleğine dâhil oldu. Genç de-

33 



necek bir yaşta iken (1327) târihinde irtihâl ederek 
(Edimekapısı) hâricinde 'â'ilesi kabristanına defn 
edildi. Fransızca ve Almancadan hakkıyla tercümeye 
muktedir idi. Âsâr-ı matbû'ası: 

(1) 'Abdu'l-Hamidin Hayat-ı Siyâsiyyesi ve Hu-
sûsİ3ryesl: Üç cildden ibaret bu eserin nısfını neşr et
tiyse de vefatı dolayısıyla nısf-ı ahiri hukûk-perver 
rüfekasından müverrih-i şehir (Ahmed Refik) Bey ta
rafından ikmâl edilmiştir. 

(2) Karadeniz ve Boğazlar Mes'elesi. 

(3) Piyade Ta'limnâmesinin î'zâhı. 

(4) Bölük Muharebesi. 

MAHMÛD BİN SÜLEYMEN KEFEVÎ 

Sultan Süleymân-ı Kânûnî devrinde İstanbul'a 
gelerek tefeyyüz eyleyen bir fâzıldır. 'Arabi'l-'ibâre ve 
gayr-ı matbu' (Ketâ'ib a'lâmu'l-ahbâr min fukaha-i 
mezhebü'n-nu'-mânu'l-muhtar) ismindeki eseri 'ule
mâ-yı tlanefiyyenin terâcim-i ahvâliyle ba'zı âsârın 
esâmi ve parçalarım câmi'dir ki terâcim-4 ahvâli ile 
müştagil zevata ve okuttuğu kütüb-i fıkhiyyenin mü' 
elliflerini de bilmek isteyen 'ulemâya lüzumlu ve mu
fassal denecek derecede eserlerden olup sâdece (Ke
tâ'ib) ismiyle de mezkûrdur. Lisân-ı 'Arabîde de kâtip 
ve şâ'ir idi. Bu eserinden başka ba'zı resâ'il ü ta'lî-kâtı 
da vardır. (997) târihinde (Istanbul)da irtihâl eyledi. 
(Ketâ'ib)ln nüshaları (İstanbul) kütüphanelerinin bir 
kaçında rrievcuttur. 

RAHMÎ EFENDİ (Vak'a-nûvis Mustafa Rahmî 
Efendi) 

Şu'arâ ve müverrihinden bir zât olup (Bahçe-
sarayHıdır. Tezâkir-i şu'aradan (Ramiz Efendi) tez
kiresinde Âkkirmanh olduğu muharreröe de mevsuk 
değildir. İkmâl-i tahsil û tefeyyiizû. (İstahbul)dadır. 
Hizmet-i devfete sülûkundan sonraNİjâ'zı me'murlyet-
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lerde bulunarak (1160) târihinde taraf-ı Devlet-i Os-
rnâniyyeden nâme-1 hümâyun ile sefîr-i (İrân) ta'yin 
oİunâi^âk (KeSriyeTli-^Hâcı (Ahmed Paşa) ma'iyetinde 
İran'a gidip geldiği için vakâyi'-i resmiyye ile (Üskü-
dâr)dan i'tibâren kat' ettikleri merâhilin ahvâl ü ev
sâfını 'İlâve ederek mükemmel bir (Sefâret-nâme-1 
İrân) kaleme almıştır. Mürettep divânçesi de vardır. 
Her ikisi de gayr-ı matbû'dur. (1164)de mat'ûnen vefat 
eyledi. (Edlmekapısı) hâricinde medfundur. Eş'âr-ı 
hakîmânesinden: 

Şeb mahv olup hemîşe nûcûm-ı seher doğar 
Encâm-ı inhizâmda mihr-i zafer doğar 

Âbisten-i safa vü kederdir^^) leyâl hep 
Gün doğmadan meşlme-i şebdep: neler doğar 

W Eski yazıh baskıda "keder" şeklinde yazılmıştır. 
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ETIBBA' 

'AZİZ BEY (Miralay Kırrnıi 'Azız İdrîs Bey) 

Hamiyyet û kudret-1 'ilmiyyesinl tıbbın Tûrkçe-
ye tahvili emrinde bi-hakkın isbât ile beyne'l-akrân 
bir mevki'-i mümtâz-ihrâz eyleyen etıbbâ-yı 'Osmâ-
niyyenln ser-fürûzlanndan (fenn-1 emraz) ve (fenn-i 
teşhis) de yed-i tûlâ sahibi idi. Mevlidi (İstanbul) ise de 
pederi (Kırım)lıdır. Mekteb-i tıbbiyede ikmâl-i tahsil
den sonra (emrâz-ı dâhiliyye) ve (fenn-i kimya) tedrisi 
İle meşgul olduğu gibi te'sîs ve terakkisi hususunda 
'ulüw-l himmeti sebk eden (mekteb-l tıbbiye-i mûl-
kiyejye de müdür olmuş ve emrâz-ı dâhiliyye tedrisi 
etmiştir. Fünûn-ı tıbbiyye vü tabiiyyenin gavâmızma 
vâkıf olmakla beraber fenn-i lugât ve usûl-1 kitabet ü 
inşâda da behre sahibi idi. 

1290 târihinde te'sîsine himmet eylediği cem'iy-
yet-i tıbbiyye-yi 'Osmâniyyede îrâd ettiği nutuk meş
hurdur. 

(1295) târihinde (38) yaşında İrtihâl ederek 
(Edimekapısı) hâricine defn olundu. Âsâr-ı matbu' 
ası: 

(1) Kİmyâ-yı Tıbbî. 

(2) Emrâz-ı 'Umûmlyye. 
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RİYAZİYYÜN 

HÜSEYİN RIFKI EFENDİ 
(Kınm) muzâfâtıtıdan (Taman) beldesinden olup 

(Şâm) valiliğinde irtihâl ederek Şeyh-ûl-Ekber Muh-
ylddîn-1 'Arabi kabrine defn olunan Emîr Paşa'nm pe
deridir. (Mühendishâne)'nln târih-l güşâdı olan (1210) 
târihinden i'tibâren (22) sene (baş hocalık) 'Unvâniyle 
fünûn-ı mûtenevvl'a tedris eyleyen mehere-i riyâziy-
findandır. O zamanki mu'allimîn ve talebe arasında 
(Büyük Hüseyin Efendi) şöhretiyle be-nâm İdi. (1232) 
târihinde (Medine-1 Münevvere) ebniyye-1 Mukadde-
seslriin ta'mîrine memûren i'zâm olunduklan zaman 
orada vefat eyledi. (1264) târihinde harblyenlıi dersle
rinin tensîklnde büyük himmeti görülmüştür. Âsân: 

(1) Mecınû'ati'l-Mühendisîii: Bu eser hakkında 
'askeri müzesi müdürü Ahmed Muhtar Paşa'nm 
(Ahvâl-nâme-1 mü'ellifât-ı 'askerîyye-yi 'Osmânly-
ye)sinde îzâhât-ı lâzıme vardır. 

(2) Lağım Risalesi: (1209)da tab'edllmiştir. Yaz
ma bir nüshası da (Manastır) kütüphânesindedir. 

(3) Usûl-1 Hendese: (1212) târihinde tab'olunan 
bu eserin nihâyetinde (melhûzât ü i'tirâzât) sur-nâme-
siyle 'ilm-i hendesenin keyfiyyet-i tahrir ü takrârlne 
dâ'ir kiymet-i 'ilmiyyeyi hâ'iz bir bahis vardır. 

(4) Müsellesât-ı Müstevl)Tre: Aynca tab'olunduğu 
gibi (Usûl-i Hendese) nihâyetinde de tab' edilmiştir. 
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(5) Telhîsü'l-Eşkâl: (1239)'da (Mısır)'da tab' olun
muştur. 

(6) El-medhâlü fi'l-Coğrafya. 

(7) Müsellesât-ı Müsteviyye. 

(8) Humbara Cedvell. 

(9) Usûl-1 İstihkâm. 

(10) Usûl-1 İnşâ'-l Tarik. 

(11) irtifa' Risalesi: 'Arapçadır. 
(12) Ferîdetü'l-Münîreti fl-'ilmi'l-küre: 'Arapça ve 

gayr-ı matbû'dur. 
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SÖZLÜK 

A 
âbâd: Mâmur, baymdır, şen. 
abisten: Gebe. 
'acâ'ib-i mahlulcât: Yaraüklann acâib olanları; canlıların anlaşıl

maz olanlan. 
'âcizî: Fakirlik, tevazu, 
a'dâ: Düşmanlar, 
âfâk: Ufuklar 
ahass-ı tclâmiz: Öğrencilerin en yakını; hususî öğrenciler. 
âhir: son, nihayet. 
âhû: Ceylan, güzellerin gözü. 
ahvâl: Haller, oluşlar, bulunuşlar. 
ahz: Alma, kabul etme. 
•ale'l-usûl: Usul üzere, usulen. 
'âlim: Çok okumuş, bilgin. 
âlûde-i şehd: Bal bulaşığı. 
'âmil: Sebep, İşleyen, çalışan. 
'arabi'l-ibâre: Arapça bir metinden çıkarılmış bir kaç satır. 
ârâyiş: Süs, bezek, ziynet. 
•arif: Bilen, bilgili, irfan sahibi. 
Âsaf: Süleyman peygamber'in veziri; vezir. 
âsâr: Eserler 
âsâr-ı sâ'ire: Başka eserler, diğer eserler, 
'âşere: Onlar (sayı) (bkz. şeyhü'l-kurrâ). 
aşüfte: Çıldırdınrcasına seven, 
'avdet: Dönme, dönüş, 
âyât: Âyetler, Kur'ân'ın cümleleri, 
a'zâ-yı fâzıl: Faziletli üyeler, 
a'zâ-yı kiram: Şerefli üyeler, 
'azimet: Gitme, gidiş. 

B 
bâb-ı evvel: Birinci bölüm, 
bâb-ı râbi': Dördüncü bölüm 
bâb-ı sâlis: Üçüncü bölüm, 
bâb-ı sâni: İkinci bölüm, 
ba'de: Sonra, 
ba'dehu: Ondan sorucL 
ba'de'l-ikmâl: Tamamladıktan sonra, bitirdikten Sonra. 
ba'de'l-mUsâlaha: Barıştan sonra. 
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bâd-l hevâ: Bedava, 
bast-l makâl: Söz açma. 
becâ: Yerinde, uygun, 
bed-bâh: Her İşin fenâlığmı isteyen, 
behre: Hisse, pay; kısmet, nasip, 
be-nâm: Namlı, ünlü, meşhur, 
bcrlyye: Halk, İnsanlar, yaratıklar, 
ber-vech-i âtî: Aşağıda olduğu gibi. 
ber-vcch-i zîr: (bkz. ber-vech-1 âtî) 
beyân: Anlatma, açık söyleme. 
beyne'l-akrin: Akranları arasında, yaşıtları arasında. 
beyne'l-fukahâ: Fakihler arasında, üstadlar arasında. 
beyne'l-mutasavvife: Mutasavvlfler arasında. 
bezim: (bkz. bezm) 
bezm: İçkili, eğlenceli meclis. 
bi-hakkın: Hakkıyle, tcunâmiyle. 
bihbûd: İyi, sağlam, sıhhî (vücut) 
bî-kes: Kimsesiz. 
bil-münâsebe: Sırası gelince, sırasında. 
bil-vücuh: Bu sebeple, vasıtasıyla, tarz ile, yüzler için. 
bîmâre: Hasta. 
bina-gerde: Bina edilmiş, yapılmış, 
bl't-terakkî: Yükselerek, İlerleyerek, 
büldân: Şehirler, iller, beldeler. 
bürhân: Reddedilmesi mümkün olmayan delil, ispat. 
bUrbân-ı celî: Belli delil, aşikâr ispat. 

C 
Câmi'-i şerîf: Mübarek câmi, temiz câml. 
cân-gâh: Can azaltıcı, ruh eksiltici, can evi. 
cefâ-cû: Cefâ arayan, cefâ eden. 
Cild-I sabi': Yedinci cild. 
cûd: Cömertlik, elaçıklığı. 

çeşm: Göz, dîde. 
çeşm-İ 'alîl: Kör göz. 

D 
dâd: Adalet, doğruluk. 
defa'ât: Defalar, kereler, kezler; yollar. 
dem-sâz: Arkadaş, dost, sırdaş. 
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dere: Gazeteye yazma, toplama, biriktirme, 
dest-gîr: Elinden tutan, yardımcı, 
dest-res olmak: Ele geçirmek, elde etmek, 
dîde: Göz. 
dil-cû: Gönül arayan, gönül çeken, 
dil-dûz: Gönül delen, 
dil-i gUmrâh: Yolunu şaşırmış ^önül. 
dûd: Duman. 

E 
e'âzım: Büyük adamlar. 
ebniye-i mukaddese: Mübarek binalar. 
ebru: Kaş. 
ebvâb: Kısımlar, bölümler, 
ebyât: Beyitler. 
ecell-i âsâr: Eserlerin en ulusu. 
edâ: Ödeme, yerine getirme. 
efâhim-i 'ulemâ: Âlimlerin en ileri ulusu. 
efâzıl-ı 'ulema: Âhmlcrin en ileri gelenleri. 
efzûn: Fazla, çok, yukan, aşkın. 
ekâbir: Rütbece, görgüce büyük olanlar. 
ekâbir-i berâyât: Müslüman halkın ileri gelenleri. 
ekvân: Varlıklar, âlemler. 
elsine-1 selâse: (Üç dil) TOrkçe, Arapça, Farsça. 
emrâz-ı dâhiliyye: İç hastalıkları. 
emvâl-i ganâim: Ganimet olarak elde edilen mülkler, mallar. 
enbiyâ: Peygamberler. 
encâm-ı inhizâm: Bozgunluk sonu. 
encümen-i dâniş: Akademi. 
enîs: Dost, arkadaş, sevgili. 
erbâb-ı 'ilm: İlim erbabı. 
erbâb-ı tahkik: Doğru olup olmadığım araştıran becerikli kişi. 
erbâb-ı te'lif: Eser sahipleri, yazılmış eseri olanlar. 
esâmi: İsimler, namlar. 
esâtize: Üstadlar, ustalar. 
esâtize-1 'ilm-1 hatt: Yazı ilminin üstadlan. 
esb: At, beygir. 
esb-i hUner-mend: Hünerli, marifetli at. 
esbâb-ı hUrmet: Haramlığın sebepleri, 
esbak: Daha eski, çok daha evvel olan. 
eser-l dakik: İnce ve nâzik eser. 
eser-i gamız: Güç anlaşılır eser. 
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eş"âr: Şiirler. 
etıbba: Hekimler, doktorlar, tıp ilmini bilenler, 
etyâr: İşler. 
etvâr-ı sülük: Bir yola girmenin tarzları. 
evkaf: Vakıflar. 
evsâf: Vasıflar, nitelikler. 
evzâ-yı rlndâne: Rind olana yakışır haller, tavırlar, 
ez-cümle: Bu cümleden olarak. 

F 
faik: Mânevi bakımdan üstün olan. 
fakib: Fıkıh ilminin üstadı, 
fârlsi'l-ibâre: Farsça cümle, Farsça olarak, 
fazâ'il-mend: Faziletli, güzel vasıflarla dolu. 
fâzıl: Faziletli, fazilet sahibi, erdemli. 
fenn-1 emraz: Hastalıklar ilmi. 
fenn-i kimya: Kimya ilmi. 
fenn-i teşhis: Teşhis ilmi, tanıma ilmi. 
ferzend-i ercmend: Şerefli çocuk, 
feyz-i rebr: Bahar bolluğu, bahar feyzi, 
feyz-yâb: Feyiz bulan, feyiz bulucu. 
fıkh (fıkıh): Bir şeyi gereği gibi anlayıp bilme, şeriat İlmi. 
fihristü'l-kütüb: Kitaplar fihristi, 
fi'l-mesel: Meselâ, misâldeki gibi. 
Firdevs: Cennet, Uçmak, bahçe. 
Pusûs (Fusûs-ı hikem): Muhiddin-i Arabfnln meşhur eseri, 
fuzalâ: Faziletliler, erdemli kimseler. 
fuzalâ-yı ümmet: Bir peygambere İnanıp bağlanan faziletli kimse

ler. 
fUnûn-l mütenevvi'a: Çeşitli ilimler, değişik değişik fenler. 
fUnûn-ı tıbbiye: Tip ilimleri. 

G 
gavâmız: Sırlar, karışık ve kapalı sözler. 
gayr-ı matbu': Basılmamış, matbu' olmayan, matbu' değil. 
gedâ-yı dehr: 2^manın, devrin dilencisi. 
Giray: K ınm Hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilep... 

unvan. 
girye-i nâliş: İnleyiş gözyaşı, 
^sû: Omuza dökülen saç. 
gubâr: Toz. 
gül-bün: Gül kökü, gül biten yer. 
gUşâd: Açma, açılma, açılış. 
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güzide: Seçkin, beğenilmiş. 

H 
hacc-l şerif: Şerefli, mübarek hacc. 
Iıadâ'ilt: Bahçeler. 
hadâ'iku'l-ahyâr: tyl ve faziletli olanlar, 
hadden: Smırsızca, derecesiyle, 
hakâyıkı'l-ahbâr: Haberlerin haklkatlan. 
Hak-bîn: Hak görücü, hak verici, 
hâki: Hikâye eden. 
hakimane: Hikmet sahibi, hakim olana yakışacak süriette. 
hâk-i reh: Yol toprağı, ayak toprağı, 
hamiyyet: Millî onur ve haysiyyet. 
hamr: Şarap. 
hâmûşân: Sessizler, susmuşlar; kabristan, 
hânân: Hanlar, hükümSarlar. 
hasret-nigeh: Hasret bakışı. 
haşiye: Sahife kenarlanndiaki boşluk; bir eserin kenarına yazılan 

ve eserin içindeki bir şeyi açıklayan not; bir metnin veya şerhin 
kanşık yerlerini açıklayan kitap. 

hatime: Son, nihayet. 
hattat: El yjızısı güzel olan meşhurlar. 
hatt-ı dest: El yazısı, el yazması. 
havâşi: Haşiyeler, derkenarlar. 
hâvi: ihtiva eden, toplayan, içinp alan. 
Hazret-i Munla: Mevlânâ Celâleddin-1 Rûmi. 
hem-dem: Canciğer arkadaş, samimi dost. 
hemîşe: Dâima, her vakit, her zaman. 
hengâme: Kavga, gürültü. 
hıdiv: İmtiyazlı Mısır valisi, Mısır valisinin unvanı, 
hıfz: Ezberleme. 
hidemât: Hizmetler, İşler, vazifeler, 
hoş-bû: Güzel kokulu, güzel kokan, 
hukuk-perver: Sâdık ve vefalı dost. 
hulefâ: Halifeler, 
hûn-âlûd: Kana bulanmış, 
hürmet: Saygı; haramlık. 

I i 
'îd: Bayram 
'îd-i ekber: Arafesl cumaya rastlayan Kurban Bayramı. 
Ictinâb: Sakmma, çekinme, 
îfâ: Yerine getirme, ödeme. 
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iftâ: Fetva verme, bir işi fetva İle halletme. 
ihdâ: Hediye etme, hediye verme. 
Ihtiyâr-ı ikâmet: Oturmaya katlanma. 
ikmâI-1 tahsil: İlim öğrenmeyi tamamlama. 
'ilm-i kırâ'at: Kur'ân'ın usûl ve kaddeslne göre okunması. 
'llm-i vaz': Hal, tavır, vaziyet ilmi. 
imrâr-ı hayat: Hayat geçirme, hayat sürdürme. 
'inân-ı 'azm; Azmin dizgini. 
incizâb: Çekme, çekilme, 
Intisâb: Bir kimseye, bir yere bağlanma. 
irtihâl: Göçme, ölme. 
irtikâ: Yukan çıkma, yükselme, yüksek dereceye ulaşma. 
istifâde: Faydalanma, kazanma, fayda bulma. 
istifâza: Feyizlerime, feyiz alma, feyiz bulma. 
istikmâl: İkmâl etme, kemâle erdirme, tamamlama, bitirme. 
istirdâd: Geri alma, geri İsteme. 
i'tirâzât: Bir fikri kabul etmeyip çürütmeye kalkışma. 
itmam: Tamamlama, bitirme, tamam etme. 
ittisal: Ycikınlık, bitirme, kavuşma. 
İ'zâm: Yollanma, gönderme. 
i'zâz ü tevkîr: Saygı gösterme ve ağırlama. 

K 
kalgay: İzci kumandanı, başbuğ; Kınm Hanhğı'nda kalgay, Han'ın 

naibidir ve halk tarafından seçilir. Han'ın büyük ogullanndan 
en kabiliyetlisi olup, savaş ve banş zamanında iktidar onun 
elindedir. 

kalgaylık: Kalgay olma hali, kalgayın görevi, 
kâmil: Tam, noksansız, olgun, âlim, bilgin, 
karâ'in: İpuçlan. 
kârr-i mesnevi: Mesne t okuyan, mesneviyi usulünce okuyan, 
kat' etme: Yol alma, sona erdirme, bitirme, halletme, 
kavâ'id-i hatt: Hattın kaideleri, yazı kurallan. 
kaviyyen: Güvenilir, sağlam olarak. 
kadı-I-kuzât: Kadıların kadısı, en büyük kadı, kadılann başı. 
keman: Yay, kavis. 
kerem-pîşe: Kerem eden, asillik j^österen, keremli. 
kesb-i falır: Şeref kazanma, onur duyma. 
kesb-i isti'dâd: IsUdâd kazanma. 
kesb-i ülfet: Dostluk kazanma, dostluk kurma. 
kırâ'at-ı scb'a: Kur'ân-ı Kerimin yedi türlü okunuş tarzı. 
kısm-ı a'zamî: En çok balısedilen. 
kurb: Yakm olma, yakınlık, yakın bulunma. 

46 



kıiTTâ: Kur a n ı Kerlnı'l yedi Kırâ'at ve on Rivayet dahilinde okuyan 
üstâd hafızlar. 

kUnc-l gâm: Gam köşesi, 
kütüb: Kitaplar. 
kütüb-1 mütedâvile: Elden ele gezen kitaplar, kuUanüan kitaplar. 

L 
leyâl: Geceler. 
lezzet-i pehlû: Yanyana bulunma lezzeti. 
li'l-irşâd: İrşat için, uyarma için, doğruyu gösterme için. 
lisân: Dil, konuşulan dil. 
lûgaviyye: Lügate mensup, lügat anlayan. 
lûgaviyyûn: Lügat (sözlük) ile uğraşanlar, lûgatçiler. 

M 
ma'âric: Merdivenler, 
ma'ârif: Ma'rifetler, bilimler, 
ma'âıif-mend: Bilgili, bilgi sâhlbl. 
ma'dûd: Sayılı, sayılmış, belli, 
mahdum: Oğul, evlât, 
mahdûm-ı 'âlî: Yüce oğul. 
mahmûdât: Övülmüşler, 
mâh-rûh: Ay yüzlü, güzel, 
makâbir: Mezarlar. 
ma'ruf: Herkesçe bilinen, tanınmış, belli, meşhur, ünlü. 
masâıi: Mısredar. 
maf ûnen: Vebaya txıtularak. 
ma'zûlen: Azledilmiş, işinden çıkarılmış olarak. 
medâric: Tarikatler, yollar, meslekler. 
medfûn: Defnolunmuş, gömülmüş. 
mehebb-i nusret: Allah'ın yardım rüzgârının estiği yer. 
mehere-i riyâziyyûn: Matematikçilerin hünerlileri, beceriklileri. 
mekâtib-i âliye: Yüksek mektepler, okullar. 
Mekke-i MUkcrreme: Aziz Mekke şehri. 
melhûzât: Hatıra gelen şeyler, olabilir şeyler. 
Melik: Mal sahibi, Tann adlarından. 
memâlik: Memleketler. 
memâlik-1 'Osmaniyye: Osmanlı ülkesi, Türkiye, 
mengli: Benli. 
menkûl: Nakledilmiş, taşınmış, 
menkûş: Nakış olunmuş, işlenmiş, 
mennân: Çoklukla ihsan eden. 
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merâhll: Konaklar, mesafeler, merhaleler. 
mennân: Çoklukla ihsan eden. 
merâtib: Rütbeler, dereceler, mertebeler. 
merhem-i bihbûd: Vücûta sıhhat verecek İyi bir melhem. 
mervî: Rivayet olunan, sağlam olarak bilinmeyen. 
meslek-i kazâ: Kadılık mesleği. 
meşâhir: Meşhurlar, ünlü kimseler. 
meşâhir-i nuhât: Meşhur nahiv âlimleri. 
mesâ'il: Meseleler. 
meş'al: Lamba, kandil. 
meşâyin: Şeyhler. 
meşhûd: Gözle görülmüş, görülen. 
meşîme-i şeb: Gecenin sonu. 
metâ-ı ma'rülcr: Hünerlerin sermâyesi. 
mevâhib: İhsanlar, vergiler, bahşışlar. 
mevâlî: Mevlevlyyet payesine ulaşmış olan âlimler. 
mevcudat: Var olan şeyler. 
mev'ize: Öğüt. 
mevki'-i mümtâz-ihrâz: Seçkin bir mevki elde etme. 
mevliden: Doğum olarak, dünyaya geliş olarak, 
mevsuk: Sağlam, inanılır, vesikaya dayanan, 
mevsûm: İşaretlenmiş, isimlendirilmiş, 
mezkûr: Zikrolunmuş, anılmış, adı geçmiş, 
mezmûmât: Yerilmişler, 
mızrâb-ı dil: Gönül mızrabı, gönül çalgıcı, 
misâl-i remel: Kül gibi, kül misâli, 
miyân: Orta, meyan, aralık, 
mu'arrâ: Çıplak, soyulmuş, âri. 
mufassal: TafsilU, tafsilatlı, uzun uzadıya anlatılan. 
muhadenet-nâme: Yazıh dostluk, dostça yazışma, yakın dostluk. 
muhakkik: Hakikati, gerçeği arayıp meydana çıkarma. 
muharrer: Yazılmış, yazılı. 
muharrir: Yazı yazan, yazar, eser sahibi. 
muhaşşî: Haşiye yazan, hâşiyeleyen. 
muhâzarât: Akılda tutulan hikâyeler, faydalı bilgiler; Arap Edebi

yatında yararl ı bilgilerin çeşitli haber ve düşüncelerin, 
fıkraların, anıların ve seçilmiş şiirlerin ve benzeri edebî ve 
ahlâki yazıların toplandığı tür. 

mukarrebin: Yakınlaşma, yaklaşmış olanlar, yakınlar. 
Murâd-ı Râbi': Dördüncü Murâd. 
musavvir: Tasvir, resim yapan, ressam. 
mutarrâ: Taze. 
muzâfat: Bir merkezin şubeleri, kollan. 
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mübeyyin: Bildiren, açıklaycin. 
müdârâ: Yüze gülme, dost gibi görünme, 
müddet-i medlde: Uzun zaman, pek çok zaman, 
mü'ellif: Kitap yazan, eser sahibi. 
müfessir: Tefsir eden, açıklayan; Kur'ân-ı Kerlm'l yorumlayem din 

âlimi. 
mülır-dar: Özel kalem müdürü, bir resmî dâirenin resmî mührünü 

kullanmakla vazifeli olan kimse, 
mükâşefât: Hakikat ehline Allah'ın sırlarının görünmesi; meydana 

çıkarmalar, 
mülâsık: Bitişik, yanyana bulunma. 
münakkah: Tenkih edilmiş, soyulmuş, ayıklanmış, temizlenmiş. 
mUndericât: İçindekiler, 
müret tep: Terübolunmuş, dizilmiş. 
mürşîd: Doğru yolu gösteren, kılavuz, tarikat pîri, şeyhi, 
mürte'lş: Titreyen. 
müsel lem: Verilmiş, su götürmez; doğruluğu ve gerçekliği herkesçe 

kabul edilmiş olan. 
müstahlif: Kendi yerine geçiren, başkasının yerine koyan, 
müstefîd: Faydalanan. 
müstenld: Dayanan, güvenen; bir şahidi olan. 
müşâ'are: Karşıhkh şiir söyleme, şiir yansı, 
müştagil: İştigal eden, uğraşan, 
müte'âref: Herkesin bildiği, ünlü, meşhur, 
mütehassıs: Uzman, bir işin bir şubesini çok İyi bilen, 
mütefekkir: Tefekkür eden, düşünür, düşünen. 
müteme3ryiz: Seçilen, seçkin, 
mütetebbi ' : Dikkatle araştıran. 
müverTİhîn:Tarih yaz2uılar, tarihçiler, 
müverrih-i şelıîr: Meşhur tarihçi, ünlü tarih yazan. 

N 
nâ-be-mehâl: Yersiz, yolsuz, yerinde olmayan. • 
nâme-i hümâyun: Pâdişâh mektubu. 
nâvekOk . 
nazîre: Örnek, karşılık; bir şiirin başka bir şâir tarafından aynı ve

zin ve kafiye ile yazılması, 
neşât: Sevinç, neşe, şenlik. 
neş'et: Meydana gelme, ileri gelme, çıkma, yetişme, 
nev-'ummâ: Bir dereceye kadar, suretle, bir nevi' İle. 
nısf: Yanm, yan. 
nısf-ı ahîr: En sonraki yan, en son yanm. 
nigen-bânî: Gözcülük, bekçilik. 
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nUcûm: Yıldızlar. 

ömr-gUzâr: Ömrün geçişi. 

P 
paye: Rütbe, derece, 
penâh: Sığınacak yer. 
peri-şekl: Periye benzeyen, peri şeklinde olan. 
peyvend: Ulaşma, varma; bağ, İlgi. 
pür-nem: Nemli. 

R 
ra 'şe: Titreme, titreyiş. 
ravza: Ağacı, çimeni bol olan yer; bahçe. 
râyet: Sancak, bayrak. 
refîk: Dost, arkadaş, yoldaş. 
resâil: Risaleler, mektuplar, küçük kitaplar, dergiler, 
re's-i şemşir: Kılıç başı, kılıç ucu. 
rcsm: Alay, tören; iz, nişan; yazma, çizme; resim, 
rişte: İplik; ilgi, bağ. 
riyâziyyûn: Matematik âlimleri, bilginleri, 
rû-nümâ: Yüz gösteren, meydana çıkan. 
rUfekâ: Arkadaşlar. 

S 
sabâ-reftâr: Rüzgar gibi çabuk giden (at), 
sâbıkü't-terceme: Tercümesi geçmiş, daha önce ânlablınış. 
sa'id: Mutlu, uğurlu; mes'ûd, mübarek, 
sâlifü't-terceme: Tercümesi geçen, bildirilen, 
sâlik: Bir yola giren, bir yolda giden, 
sâlis: Üçüncü. 
san'at-ı hatt: Hat sanatı, yazı sanatı, 
sanem: Put; güzel, kimse. 
seb'a: Yedi (sayı) (bkz; kirâ'at-ı seb'a; şcyhü'l-kurrâ') 
sebk: İleri geçme, vâki olma. 
seb'ül-mesânî: Yedi ayetten meydana gelmiş olan Kur'an-ı Kerim'in 

ilk suresi bulunan Fâüha suresi, 
sefir: Elçi. 
Selim-i Sâlis: Üçüncü Selim, 
seng-i mezar: Mezar taşı. 
seri'ü'l-istihzâr: Çabuk hatırlanan, hemen hatıra getirilen, 
sevâd: Karalık, yazı, karalama. 
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sezfi: Münâsip, uygun, yaraşır. 
Bİmât: 'Alâmetler, nişaneler. 
BÎm-ten: Gümüş tenli (güzel). 
sifle-perver: Alçak, âdi kimseleri tutan ve koruyan. 
Bİİsile: Zincirleme olan şey, soysop. 
siyt-i fazilet: Faziletinin şöhreti, iyi huyda ve erdemli olmadaki 

şöhret. 
BÛd: Fayda, kâr, kazanç. 
BUİtânU'l-mU'eUifîn: Müellinerin sultanı, 
sun'-ı Hakk: Hakk'm kudreti. 
BUrre: Hac zamanlarında pâdişâh tarafından Mekke ve Medine'ye 

her yıl gönderilen para ve şâire. 
sUhan: Söz, lakırdı, kelâm. 

ş 
şâhid-i'âdil: Doğru sözlü şahit, 
şâhid-i zîbâ: Yakışıklı güzel, 
şâm ü seher: Akşam sabah, 
şârih-i fusûs: Fusüs'u şerh eden. 
şark: Doğu. 
şâyân-ı tedkîk: Tedkik etmeye değer, tedkike değer, 
şâyân-ı vüsûk: Vesikeilara yakışır, sözleşmelere değer, 
şâyeste: Yakışır, yaraşır; uygun, 
şehâmet: Yiğitlik, 
şehir: Namlı, ünlü. 
Şeyhü'l-ekber: Muhyiddîn-i Arabî. 
şeyhü'l-kurrâ': Kur'ân-ı Ker imi yedi Kıraat ve on Wvâyet dâhilinde 

okuyan üstad hafızların şeyhi. 
şibh-1 cezîrc: Yanmada, 
şimalî- Kuzeyle ilgili, 
şiven-gâh: Yas yeri, matem yeri. 
şuabât: Şubeler, kısımlar, deıllar. 
şu'arâ; Şâirler, 
şûrîde-bâl: Hâli perişan ol.ın. 
şühedâ: ŞelıiUer. 

T 
taallüm: Öğrenme, öğrenilme; elde etme. 
tababet: Hekimlik, doktorluk, tıp ilmi. 
tafsilât-ı lâzıme: Gerekli açıklamalar. 
tahmis: Bir şiirin her beytinin üstüne üçer mısra ekleyerek her b ^ -

ti beşer mısraa çıkanna. 
tahvil: Değiştirme, döndürme, çevirme. 
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takrib: Yaklaştırma, tahmîn, yolunu bulma, 
tâlib: İsteyen, İstekli; öğrenci. 
ta'likât: Bir kitabın kenanna yapılan açıklama; bir kitabın açık

laması olan eser. 
tanzîr: Bir şiirin şekil ve mânâ bakımından benzerini yazma, 
tâı-ı emel: Emel teli. 
Urih- i gUşâd: Açılış târihi, 
târih-i te'lif: Yazılış târihi, 
târih-şinâs: Târih bilen, târihten anlayan. 
tarikat: Allah'a ulaşmak gayesiyle tutulan yol; tasavvuf! meslek. 
tarz-ı ma'ruf: Herkesçe bilinen şekilde, belli yol üzere. 
teba'Iyyet: Tâbi olma, uyma. 
tecâhül: Bilmemezlikten gelme. 
tecdîden: Yenileterek. 
teceddUd-pcrver: Yenilikçi, yeniliği seven. 
tedkîkât: İncelemeler. 
tedrisât: Öğretim. 
tedris eyleme: Ders okutmak, ders vermek, 
tedrîs-i 'ulûm: İlimler okutma, bilgiler verme. 
tefe'Ulât: Fal açmalar, fala bakmalar; hayra yormalar, uğur sayma

lar. 
tefeyyüz: Feyiz bulma, yükselme. 
tefsir: Yorum; Kur'ân-ı Kerim'in mânâ bcikımından İzahı. 
tekmîl-i nUsah etmek: Medresede takip edilmesi şart olan bütün 

dersleri okuyup bitirme, 
telâmîz: Talebeler, öğrenciler. 
telhis: Özetleme, hulâsa etme, uzun bir yazıyı kısaltma. 
temyiz: Ayırma, aynlma, seçme, seçilme. 
tensik: Düzene, yoluna koyma; düzenleme, düzeltme. 
tenvir: Aydınlatma, nurlandırma; açıklık kazandırma. 
terâcim-i ahvâl-nuvîs: Hal tercümeleri yazan, biyografiler yazan. 
terceme-i hâl: Hal tercümesi. 
tetebbu': Etraflıca inceleme. 
tevellüd: Doğma, doğum. 
tevsen-i zîbâ: Güzel, yakışıklı (at). 
tezâkir-i şu'arâ: Şâirler tezkireleri. 
tezyîn: Süsleme, süslenme. 
tîg: Kılıç. 
tihniz: Talebe, öğrenci, 
tir. Ok. 

U 
•ukde-1 düşvâR Güç dOğûm 
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'ulemâ: Âlimler, bilginler, ilim sahipleri, 
"ulûın-ı resmiyye: Resmî ilimler, 
umûr-ı mUhimme: Ehemmiyetli işler. 

Ü 
üdebâ-yı 'asr: Asnn edipleri, çağm yazarlan. 
ümmehât: Değerli, ilmî kitaplar. 

V 
vâcibü'l-vücfid: Varlığı lüzumlu olan; Allah, 
vahdet-i vücûd: Varhğın tek oluşu; tasavvuf mesleği, 
vakâyi'-i resmiye: Resmî vak'alar, resmî olaylar. 

Y 
yed-i müeyyid: Yardım eli. 
yedi tûlâ: (Bir sahada) tam, çok geniş bilgi. 

Z 
zaviye: Köşe. 
zebân-zed: Söylenen, söylenir olan; ahşılmış, yayılmış (söz). 
zevat: Füşiler, kimseler. 
zevât-ı kiram: Şerefli kişiler, ulu kimseler. 
zilıî: Ne güzel, ne hoş. 
zî-şân: Şerefli. 
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Fâzıl Muhammed Paşa: 28 
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Muhammed Fakri Efendi: 10 
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Mustafa Efendi: 16 
Mustafa Nureddin Efendi (Sofya 

Kadısı): 28 
Mustafa Paşa: 17, 33 
M ü r t e ' i ş ( B k z . M e v l â n â 

Rükneddin): 
N 

Nahifi: 19 
Necib Paşa; 27 
Nevâyi (İkinci Mengli Giray): 25 
Nüzhet Efendi: 22 
Nureddin-zâde (Filibeli): 9 
Nuri Bey (Yüzbaşı Osman Nuri 

Bey): 33 

Osman Cûdî Efendi: 21 

M 
Mahmûd b. Süleyman. Kefevî: 34 

•Ömer b. Salih Efendi; 20 
ÖzlçeÜ Sabit Efendi; 26 
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Rahmi Efendi (Vak 'a -nüvis 
Mustafa Rahmî Ef.): 34 

Reşid Ahmed Efendi (Kınmi-
zâde): 17 

Rezmi Uahadır Giray: 24, 25, 26 

Tatar Şeyh (Bkz. İbrahim E f ) : 

Ü 
Ürgübi Hacı Ahmed Efendi: 12 

Sadreddîn- i Konev î ( Ş e y h i 
Kebîr): 11 

Salim Efendi: 26 
Selâmet Giray: 24 
Selim Baba: 10 
Selim (Sultan Selim-i Sâlis): 21 
Seyyid Abdullah Nukrekâr:I4 
Sczâyi (Hazrct-i):10 
Sîret: (Bkz. Şahbaz Giray): 
S u l t a n ü ' l - M ü ' e l l i f i n K e f e v î 

Hüseyin E f (Bkz. Hüseyin Ke
fevî): 

Süleyman (Peygamber): 26 
Süleyman (Sultan Süleymân-ı 

Kanunî): 34 

Vak'a-nüvis Mustafa Rsıhmi E f 
(Bkz. Rahmi Efendi): 

Vecîhî Hasan Efendi: 32, 33 

Yüzbaşı 'Osman Nuri Bey (Bkz. 
Nuri Bey): 25 

Ziver Efendi: 28 

Şahbaz Giray (Sîret): 27, 28 
Şâni-zâde: 18 
Şârihü'l-menâr (Bkz. Mevlânâ 

Şerefeddin b. Kemâl): 
Şebüsteri (Bkz. Şeyh Mahmûd-ı 

Şebüsteri): 
Şerif Elendi: 26 
Ş e r i f M û s â Efendi (Kefe 

Müftüsü): 16, 32 
Şeyh 'Afifüddin Abdullah E. 

(̂ Afin): 10 
Şeyh-i Kebîr (Bkz. Sadreddin-i 

Konevî): 
Şeyh Mahmûd-ı Şebüsteri: 14, 
Şeyh Muhammed Efendi: 10 
Şeyh Muhammed Şemseddin b, 

Mahmûd Habbâzî: 20 
Şeyh-ül-Ekber (Bkz. Muhyid-

din-i Arabi): 
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ESER (KİTAP) İSİMLERİ 

'Abdulhamid'in Hayat-ı Siyâ
siyyesi ve Husûsiyyesi: 34 

Ahvâl-nâme-i Müel l i fâ t - ı 'As-
kerlyye-yi 'Osmaniyye: 37 

Akvamü ' l -Vasâ ' i l f i -Terc ime-
ti'ş-Şemâ'il: 17 

Bâde-i Fakr u Fena: 12 
Bâde-i Kevser 12 
Beng ü Bâde: 23 
Bölük Muharebesi: 34 
Buhâri: 17 
Buhâri-1 Şerif: 17 
Burhânü'l-'Ârifin: 10 
Bûstân-ı Efrûz'ı Cinân (Gülistan 

şerhi): 15 
Bûstân-ı Şakâyık-ı Nu'mân: 16 

Cevdet Târihi: 18 

Divân(-ı Ebûbekir Rı fa t Efen
di): 27 

Dîvân(- Fâzil Mehmed Paşa): 28 
Divân(-ı Gazi Giray): 23 
Dîvân(-ı Halim Giray): 21 
Dîvân(-ı Vecihî Hasan Efendi): 33 
Dîvânçe(-yi Abdul lah Râmiz 

Paşa): 29 
Dîvânçc(-yi Rahmi Efendi): 35 

El- 'Ikdû'l-Ferid: 16 
El- Ebkiretü'l Mu'telife fı-Şerh-i 

Emsileti'l-Muhtelife: 12 
El- Medhalü fi'l-Coğrafya: 38 
Emrâz-ı 'Umûmlyye: 36 
Emslle-i Arabiyye: 12 

Enisü'l-Mülûk:16 
Esrar Dede Tezkiresi: 31 
Evrâd-ı Kebîr-i Mevlânâ: 28 

Fatin Tezkiresi: 27, 28, 29 
Fer îdetü ' l -Münîre t i fi-'llmi'l-

Küre (Arapça): 38 

Gülbün-i Hânân (Kınm Târi
hi): 11,21, 22 

Gül ü Bülbül: 23 

H 
Hadâ'iku' l-Ahyâr fi-Hakâyıkı'l-

Ahbâr 11 
Hadî s i Erbain Şerhi: 33 
Hâfız-ı Şîrâzî Dîvânı: 15 
Harita-yı Kapudânân-ı Derya: 29 
Haşiye 'Alâ Şerh-i Isâm: 19 
Haşiye 'Ale'l-Câmî: 10 
Haşiye Alel-Celâl: 19 
Haşiye- Alel-IIayâlî: 19 
Haşiye 'Alel-Hüseyniyye: 19 
Haşiye Lâri: 19 
Haşiye (-i) Mîrzâ-cân: 19 
Hâşiye-i Mutavvel: 14 
Hâşiye-i Şerh-i 'Akâ'id: 14 
Hâşiye-i Tefsir-i Beyzâvî(Mis-

bâhüt-ta'dil fi-Keşf-i Envâri't-
Tenzîl): 14 

Hâşiye-i Telvih: 14 
Hâşiye-i Vaziyye: 16 
Hediyye-i Hilâl: 12 
Humbara Cedveli: 38 

Îkâzû'n-Nâim: 12 
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înâs Ve'l-isünâs: 12 
İrtifa' Risalesi (ArapçaJ: 3 8 
Isbâı-ı Vâcib: 19 

Kâfile-yi Şu'arâ: 24 
Karadeniz ve Boğazlar Mes'ele-

si: 34 
Ketâ'ib (Bkz. Ketâ'ibu Alâmi ' l -

Alıbâr min Fükahai...): 
Ketâib a'lâmu'I-ahbâr min fu-

kaha-i mezhebü'n-nu'mânü'l-
Muhtar (Ketâ'ib): 34 

Kınmî-zâde cmû'âsı: 18 
Kınm Târihi (Bkz. Gûlbün-i Hâ

nân): 
Kimyâ-yı Tıbbî: 36 
Kurii Çıkı: 23 
K i t â b ü l - B ü n y â n f i - l ' r âb i ' l -

Kuran; 16 
Kur'an-ı Kenm: 9, 20 
Külliyât-ı Ebi'l-Bekâ (Kûlliyât-ı 

'Ulûm-ı Ebi' l-Bekâ 'alâ Vif-
kı '-Lugat): 16 

Künhü'l-Ahbâr 14 

Menâzili's-Sâ'irin: 10 
Mesnevî-i Şerif: 19 
Mevâhibü'r-Rahman fi-Deyân-ı 

Merâtibi'l-Ekvân: 9 
Miftâhü'l-Gayb: 12 
Miftâhûl-Mûşkilâti's-Sâdıkin 
ve Âdabı Tarikıl-Vâsüin: 10 
Mu'addilû'l-lmlâ ve Mûkem-

mıiû'l-lnşâ: 23 
Mugni'l-Kûllâb: 23 
Muhtasar u Külliyât-ı Ebi'l-Bekâ): 

(Bkz. Külliyât ü Ebi'l-Bekâ): 
Mültakâ: 20 

Müsellesât-ı Müsteviyye: 3' 

N 
Nizâmü't-Tevârih: 16 
Nüzhetül-Münşeât: 23 
Nükât-ı Tevhidiyye: 12 

O 
Osmanlı MüelUfleri: 7 
Osmanlı Tarih ve Edebiyat 

Mecmû'ası: 14 

Lağım Risalesi: 37 
Letâ'ifü'l-Muhâdarât: 23 
Levâyih- i Fâ' ika vü Alâ ' ik - i 

Râ'ika 'AJe't-Tefsir Ve'l-Hadis 
Ve'l-Fıkıh Ve'l-Farâ'iz: 18 

M 
Manzum Mesnevl-1 Şerif Tercü

mesi: 19 
Manzum Aruz Risalesi: 10 
Mecmua; 33 
Mecmü'ati'l-Mühendisîn: 3 7 . 
Medârlcü'l-Meliki ' l-Mennân fl-

Beyân-ı Ma'âricı'l-lnsân: 9 
Medhâl-i Fıkh: 18 
Mektubât: 23 
Menâkıb-ı Kethüdâ-zâde: 18, 19 
Menâr: 13 

Piyade Ta'Um-nâmesınin l'zâhı: 34 

R 
Ramiz Efendi Tezkiresi: 34 
Ravzatü'l- Ibâd (Hadis-i Erba'in 

Şerhi): 11 
Râz-nâme- fi-Menâkıbi'l-Ule-

mâyı Ve'l-Meşâyih: 15 
Risale fl-Cevâz-ı Devrân-ı 

Sûfiyye: 11 
Risale lî-Hakkı'l-Hamr: 11 
Risâle-i Tevhîd: 11 
Riyâz-ı Belde-yı Edirne: 13, 15 

S 
Selâret-nâme-yi irân: 35 
Sevânıhü't-Tefeûl ve Levâyihl't-

Teveffûl (Fal-nâme): 15 
SiciU-i Osmânî: 28 
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ş 
Şakayık Zeyli: 15 
Şemsüt-Tevârih: 32 
Şerh-i Binâ: 19 
Şerh-i Buhâri-1 Şerif i lâ-Hadis- i 

Gusl: 15 
Şerh-i Gûl-şen-i Râz: 14 
Şerh-l Divân-ı Hafız: 15 
Şerh-i Emsile: 19 
Şerh-i Hadis-i Inı ıal lahe Te ' â l a 

A'tânî Seb'al Mesânî: 9 
Şerhu Kavâ'idi'l-Mecelle: 18 
Şerh-i Lâmiyetû'l-'Acem: 15 
Şerhu Lübbü'l-Lübâb: 14 
Şerh-i Miftahü'l-Gayb: 15 
Şerh-i Müslim-i Şerif ilâ-Nısf: 15 

T 
Tabakâtû'l-Kurrâ: 20 
Ta'rifü'l-Insân: 12 
Tasrih: 18 
Tefsîr-i Mevâkıb: 19 
Tefsîr-i Süre-i Nür: 9 
Telhîsü'l-Eşkâl: 38 
Terceme-1 lzhârû'1-Hak: 22 
Teşrihû'l-Kavâ'idü'l-KüUiye fi-Ahka-

mi'l-Fer'iyyetl'l-'Amel-lyye: 18 
Tezkire-i Şu'arâ (Kınalı-zâde Tezkire

si): 31 
Tezkire-i Şu'arâ (Salim Tezkiresi): 26 
Tuhfetû'l-Fetâvâ: 20 
Tuhfetü's-Sultân: 18 
Tuhfetü'ş-Şâhân: 16 

U 
Usûl-1 Hendese: 37 
Usûl-i inşâ'-i Tarik: 38 
Usûl-1 İstihkâm: 38 

Ü 
•Ömdetû'l-Ahbâri'l-Mûtenevvia: 33 
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YERADLAFÎI (ÜLKE, BÖLGE. ŞEHİR ve MAHALİ) 
ve DİĞER ÖZEL ADLAR 

Ağayokuşu: 13 
Akkirmân: 34 
Akmescid: 23 
Amasya: 12 
'Âşir Efendi Kütüphanesi: 15 
Atlamataşı: 14 
Ayasofya Kütüphanesi: 14 
Ayvansaray: 11 

Bağdad (Seferi): 33 
Bahçesaray (Bağçesaray): 12, 25, 

33, 34 
Beşiktaş: 18 
Bosna: 10, 28 
Bursa: 13, 14, 20 

Fâtih Câmi'-i Şerifi: 9, 17 
Ferhâd Paşa Câmi'-i Şerifi: 21 
Filibe: 9 

Galata Mcvlevlhâncsi: 28 

H 
Hamidiyc Kütüphanesi: 15, 16 

33 
llckimoğlu Kütüphanesi: 15 

İrân : 23, 35 
İstanbul : 9, 10, 1 1, 13 14 

17, 18, 19, 20, 21, 27, 28 
33, 34, 36 

Câmi'ül-Ezher: 17 

Çatalca: 21 

Dârü'l-'AdI: 17 
Devlet-i 'Osmaniyye: 35 
Diyarbakır: 14, 17 
Divan-ı Hümayun: 32 

E 
Edime: 9, 10, 13, 15 
Edünekapısı: 9, 17, 34, 35, 36 
El-Makâm: 13 
Emir Buhâri Mescidi: 11, 20 
Emir Sultan: 13 
Enderun Kütüph;mesi: 33 
Enderûn-ı Hümayun: 33 
Es'ad Efendi Kütüphanesi: 33 
Eyüp: 17 
Eyüp Sultan Türbe-i Şerifi: 16 

Kahire: 17 
Kasımpaşa:27 
Kastamonu:20 
Kefe: 9, 11, 16, 31 , 32 
Kefiye: 10 
Kcsriye: 10, 35 
Kılıç Ali Paşa Kütüphanesi : 11 
Kırım: 9, 10, 11, 13, 17, 20 

22, 23, 25, 27, 29, 33. 36, 37 
Kırım (şib-i Cezire) : 9 
Konya: 31 
Köprülü: 10 
Köpriilü Kütüphanesi: 33 
Kudüs-i Şerif: 16, 19 
Küçük Ayasolya:9 
Küçük Efendi Kütüphanesi : 13 
Kütüphâne-i Umûmî : 19 

M 
Manastır Kütüphanesi : 16, 
Matbaa-yı Âmire : 21, 29 
Mcdin-i Münevvere: 19, 27, 37 
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Mekke-i Mükerreme: 15 T 
Mekteb i Harbiye: 33 Yerköy: 29 
Mekteb-i Tıbbiye: 36 Yıldız Sarayı: 18 
Memâlik-i 'Osmaniyye: 14 
Mısır: 31, 38 Z 
Moskov: 26 Zehr-i Mâr Câmi'-l Şerifi: 15 
Mustafa Paşa Dergahı: 17 Zindanaltı: 13 
Müze-i Hümâyun (Kütüphane- Ziyere: 12 

si): 32 
Musika-yı Hümayun: 18 
Mühendishane: 37 

N 
Nûr-u'osmâniye Kütüphane

si; 33 

O 
Ortaköy: 19 
'Osmanlı (Ordusu): 23 

ö 
Öziçe: 26 

P 
Plevne: 24 

S 
Sank Odası: 33 
Selim Ağa Kütüphanesi: 14 
Sırt Tekke: 9 
Sivas: 20, 22 
Sofya: 9, 28 

ş 
Şam: 20, 37 
Şam Mevlevihânesi: 31 
Şark Seferi: 9 

T 
Tâ'if: 18 
Taman Beldesi: 37 
Tatar Han Kabristanı: 13 
Tekfur Dağı: U 

Ü 
Üsküp: 26 
Üsküdar 14. 28, 35 
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