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ÖZET 

Her milletin kendine has tarihi ve kültürel bir mirası vardır. Sahip olduğumuz kültür mirasının 
en önemlilerinden biri de ecdâd yadigârı yazma eserlerdir. Yazma Eserler yazılmış oldukları 
dönemlerdeki gizli kalmış ve tarihe mal olmuş değerleri günümüz insanlarına ve ilim alemine 
sunan kültür hazineleridir. Bu eserlerin muha-faza edilmesi, saklanması, tahribe uğrayanların 
tâmir edilmesi, gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması, millî kültürümüzün korunma-
sı bakımından çok önemlidir. Zamana meydan okurcasına bize ulaşan bu eserleri ilim âlemine 
sun-mak da, korumak kadar önem arzetmektedir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SUMMARY 

Each has a unique historical and cultural heritage of the nation. We have one of the most im-
portant cultural heritage ecdâd heirloom writing works. They remained hidden and authoring 
works written during the cost values in today's offering in the world of science, culture and 
the people of hazineleridir. These works, those who will be the phase, began declining muha-
you fix it, be transferred to future generations in a healthy way, in terms of the protection of 
national culture is very important. Until then, defiantly reaching us that works to protect the 
knowledge âlemine sun-mak, until the precise diagnosis. 
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ÖNSÖZ 

Her milletin kendine has tarihi ve kültürel bir mirası vardır. Sahip olduğumuz 

kültür mirasının en önemlilerinden biri de ecdâd yadigârı yazma eserlerdir. Yazma 

Eserler yazılmış oldukları dönemlerdeki gizli kalmış ve tarihe mal olmuş değerleri 

günümüz insanlarına ve ilim alemine sunan kültür hazineleridir. Bu eserlerin muha-

faza edilmesi, saklanması, tahribe uğrayanların tâmir edilmesi, gelecek nesillere 

sağlıklı bir şekilde aktarılması, millî kültürümüzün korunması bakımından çok 

önemlidir. Zamana meydan okurcasına bize ulaşan bu eserleri ilim âlemine sun-

mak da, korumak kadar önem arzetmektedir. 

Çok zengin bir yazma eser mîrasına sahip olmamıza rağmen halâ bu yazma 

kitaplarımızın bir katoloğunun hazırlanmamış olması, bizim kültür varlıklarımıza 

gerektiği kadar değer vermediğimizi açıkça ortaya koymaktadır. Nitekim, Konya 

Bölge Yazma Eserler Kütaphanesi’nde bulunan ve sahamıza dair çok değerli eser-

leri ihtivâ eden Burdur, Isparta ve Niğde Kütüphanelerinin katologları da günümüze 

kadar yapılmamıştır. Bu yazma eserler kütüphaneleri arasında Niğde Kütüphane-

si’ndeki Arap Dili ve Edebiyatı’na dair yazma eserler mâlesef mevcut değildir. Bü-

tün bu olumsuzluklar bizi, söz konusu kütüphanelerdeki Arap Dili ve Edebiyatı’na 

dair yazma eserlerin tanzim ve tanıtımlarını yapmaya sevketmiştir. 

Bu konuda çalışmalara çok eski dönemlerde başlamış olmakla beraber, bu iş-

ler günümüzde çok yavaş seyretmektedir. XVIII. yy’da Katib Çelebi, “Keşf ez-

Zünun” gibi mühim bir eseri ilim âlemine sunmuş olmasına rağmen XXI. yy'a girmiş 

olduğumuz şu dönemlerde, teknolojinin de sunduğu teknik aletleri de kullanarak bu 

nispette eser verilmesi üzücüdür. 

Bu çalışmamızda Arap  Dili ve Edebiyatı’na dâir 415 yazma eseri ele aldık. 

Çalışma yapılırken şu hususlar göz önünde bulundurulmuştur: 

- Yazmaların sıra numaraları, 1’den başlanıp ardışık olarak verilmiştir. 
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2. Kütüphane demirbaş numarası verilmiştir. 

3. Kitab adı transkripsiyon sistemine göre yazılmış olup , eser hakkında kısa 

bilgiler verilmiştir. 

4. Katologlama ve tasnif çalışmalarında, nüsha tespitinde kolaylık sağlayaca-

ğı düşüncesiyle eserin başlangıç kısmı Arapça olarak verilmiştir. 

5. Kitabın tasnifi geniş olarak yapılmıştır. 

6. Baştan noksan olan nüshaların tespiti yapılırken, kütüphanede katologlama 

çalışmaları yapanlara yardımcı olacağı düşüncesiyle sonu da Arapça olarak yazıl-

mıştır. 

7. Aynı kitaptan birkaç nüsha olan eserlerden istinsah tarihi belli olanlar, istin-

sah tarihlerine göre eskiden yeniye doğru, istinsah tarihi belli olmayanlar da, de-

mirbaş numarasına göre küçükten büyüğe doğru “diğer nüshalar” ibaresi kullanıla-

rak sıralanmıştır. 

8. Eserin müellifi, kitap tanıtılırken yazılmış olup, ancak hayatı ve eserleri dip-

notta verilmiştir. 

Bu çalışma illere göre tanzim edilmiştir. Daha sonra eserler, dil ve edebiyat 

olmak üzere 2 kısımda incelenmiştir.Burdur ili’nin birinci bölümü edebiyat olup; 

arûz ve şiir- nesir olarak iki kısımda ele alınmış ,ikinci bölüm ise dil bölümü 

olup ;lugat ve sarf-nahiv olarak iki bölümde ele alınmıştır.Isparta iline gelince bura-

da da birinci bölüm edebiyat bölümü olup kendi aralarında; aruz, şiir-nesir ve 

me’âni –beyan olarak 3 kısma ayrılmıştır. İkinci bölümde ise dil ele alınmış olup ; 

lugat,sarf-nahiv olmak üzere 2 kısımda incelenmiştir. 

 ZAHİDE AKÇAKALE 

 KONYA-2013 
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TRANSKRİPSİYON 

Kısa sesliler َـ ــ ;a, e : - : ــ ــ ;ı, i :ـِ ُ  o, ö, u, ü :ـ

Uzun sesli-

ler 

ي  l  : ا -أ  -: a;  و -: u; ى -: ı 

Sessizler ء : a ص  : s 

ب  : b ض : z,d 

پ  : p ط : t 

ت  : t ظ : z 

ث  : s ع : c 

ج  : c غ : g 

چ  : ç ف : f 

ح  : h ق : k 

خ  : h ك : k 

د  : d گ : g 

ذ  : z ل : l 

ر  : r م : m 

ز  : z ن : n 

ژ  : j هـ : h 

س  : s و : v  
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ش  : ş ي : y 

Eserde Arapça ve Farsça kelimelerin mümkün olduğu kadar aslına uygun ola-

rak okunması ve telaffuz edilmesi için yukarıdaki usul kullanılmıştır. 

Bu sistem içinde: 

a) Harfli tarifli kelimelerin yazılışında şemsi ve kameri harfler göz önünde bu-

lundurularak müellif ve kitap adlarında harf-i tarifler ayrı olarak belirtilmiştir. 

b) Terkib halindeki isim ve lakaplar bitişik değil ayrı olarak yazılmıştır. Mesela, 

‘Abd-Allah, ‘Abd el-Kahir’ vb. 
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KISALTMALAR 

b : bin 

bxb : Başka başka 

b.k. : bakınız 

c. : cilt 

h.  : hicri 

Ktp.  : Kütüphane 

m  : m. 

m m  : milimetre 

M.  : Milli 

md. : maddesi 

No : Numara 

Öl. : Ölümü 

S. : Sayfa 

trz.  : Tarihsiz 

Vb.             : ve benzerleri 
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GİRİŞ 

I.Burdur Yazma Eserler Kütüphanesinin Tarihçesi1 

Burdur İli’ndeki ilk kitaplığın tarihi oldukça eskidir. Muzafferiye Kütüphanesi 

kentin ve Türkiye’nin en eski kitaplıklarındandır. Tarihi Hamitoğulları Dönemi’ne 

dek uzanır. 

Günümüzde Burdur Müzesi içinde bulunan Pirkulzâde Kütüphanesi de 

1823’te kurulmuştur. Burayı, Burdur Müftüsü Küçük Şeyh Mustafa yaptırmıştır. Adı 

kurumun son “Hafız-ı Kütüp”leri olan Pirkulzâde Hacı Efendi ve oğlu Pirkulzade 

Hacı Necip Efendi’den gelmektedir. Kitaplıktaki el yazması kitaplar, 1970’te Halk 

Kütüphanesi’ne verilmiştir. 

Halk Kütüphanesi’ni Sadrazam Derviş Mehmed Paşa kurmuştur. Kitaplık, 

burdur Müftüsü Şeyh Mustafa Efendi (Küçük Şeyh), Sadenzade Hacı İsmail Ağa ve 

Emini Bit-i Süleyman Vakıfları’ndan alınan kitaplarla daha da zenginleştirilmiştir. 

1914 depreminde yapı yıkıntı durumuna gelmiş, sonra önemli onarım görmüştür. 

Medreseler kapatılınca medrese içindeki bu kitaplığın kitapları önce Halkevi’ne, 

halkevleri kapatılınca da Burdur Lisesi’ne verilmiştir. 1955’te liseden alınan bu ki-

taplarla Halkevi yapısında açılan Genel Kütüphane’de uzun ömürlü olmamış, 1971 

depreminden sonra kitaplar Çocuk Kütüphanesi’ne taşınmıştır. Merkez Çocuk Kü-

tüphanesi, 13 Şubat 1954’te hizmete girmiştir. 1963’te de yeni yapısında hizmete 

açılmıştır. 

Bucak İlçesi’nde 1956’da, Gölhisar’da 1959’da açılmış uzun süre hizmet ver-

miş olan çocuk kitaplıkları, 1978’de halk kitaplığına dönüşmüştür. 

Tefenni ve Yeşilova çocuk kitaplıkları da bunlar arasındadır. 

1978’de Merkez İlçe Kitaplığı’nda 23.699, Bucak Kitaplığı’nda 3.394, Gölhi-

sar’da 2.802, Tefenni’de 5.832, Yeşilova’da 4.164, kitap bulunmaktaydı. Buralarda 
                                                
1 Cüneyt Akalın- Zuhal Kayaalp, Yurt Ansiklopedisi, Türkiye İl İl, Dünü, Bugünü, Yarını; Anadolu Yayıncı-
lık, 1982 
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11 memur, ve 13 hizmetli görev yapmaktadır. Burdur kitaplıklarındaki toplam 

39.891 kitabın 2.312’si oldukça değerli, yazma yapıtlardır. Bunların 2.092’si Arap-

ça’dır. 

Ancak bu eserler kütüphaneyi sel basmasından dolayı 1997 yılında Konya 

Bölge Yazma Eserler Kütüptanesi’ne sevkedilmiştir. 

 

II.Isparta Yazma Eserler Kütüphanesinin Tarihçesi:2 

Halil Hamid Paşa İl Halk Kütüphanesi: 

Kütüphaneye adını veren Halil Hamid Paşa, 1736’da Isparta’da doğmuş ve 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sadrazam olarak görev yapmıştır. Kütüphane 

ilk olarak Isparta’da 1783 yılında Halil Hamid Paşa tarafından kurulmuştur. Kütüp-

hanede başlangıçta 500 cilt yazma eser bulunmakta iken, daha sonra yapılan ba-

ğışlarla ve Eğridir İlçesi Yılanlıoğulları’ndan Şeyh Ali Ağa’nın kitaplığından nakledi-

len eserlerle zenginleşmiştir. Kütüphane bir süre müftüler tarafından yönetilmiş, 

binası yetersiz olduğundan Halkevi binasına (1939) ve daha sonra şimdiki binasına 

taşınmıştır. (1969) Kütüphanede bulunan 1962 adet el yazması eser 1994 tarihinde 

Konya Bölgesi Yazma Eserler Kütüphanesine nakledilmiştir. H.H. Paşa Halk Kü-

tüphanesinde okuyucuların her türlü bilgiye hızlı ve kısa zamanda ulaşmasını sağ-

lamak amacıyla 2002 yılı içerisinde İnternet Erişim Hizmeti oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

                                                
2 www.ısparta valiligi.com 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

BURDUR KÜTÜPHANESİ’NDEKİ YAZMA ESERLER 

A-EDEBİYAT BÖLÜMÜ 

A.1. Arûż 

- 1 – 

                                                                                                15 H.K. 1404/2 

el-‘Arûżu’l-Endelusī 

      العروض األندلوسي

Ebû ‘Abd-Allah Mu ammed b. üseyin el-Endelusî (Öl.626/1299) 

  ذكر...بسم... قال... ابو عبد هللا محمد... أما بعد فقد قصدت في هذا المختصر أن أ

Sözleriyle başlar. Mehmed b. Hacı Pirî’nin talik yazısıyla Arapça, 203x130-

140x55 mm. Ölçüsünde, 19 satırlı 145b-148a yaprakları arasında, birleşik harf filig-

ranlı kâğıda, Kuşadası’nda, 1092 (1681) yılında yazılmıştır. Arūz sözleri ve cetvel-

ler kırmızıdır. Sırtı siyah meşin, üstü sarı kağıt kaplı, mıklebi mukavvâ bir cilt içeri-

sindedir. 

 ...شأنه أنه منجز مجرد وعده جانب من عنادي قد وقع الفراغ.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 182 (Baba Nasuh-zâde Hâfız Seyid; 1238/1822); 423/2 (13b-

18b); (89b-95); 1474/1 (1b-5a); 1841/4 (1219/1804, 62b-65a). 

- 2 - 

                                                                                                  15 H.K. 423/4 
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Fet u Rabbi’l-Berīye bi-Şer i’l-Ķa îdeti’l-Hazrecîye 

 ح رب البریة بشرح قصیدة الخزرجیةفت

Ebû Yahyâ Zekeriyâ b. Mu ammed el-En ârî (823/926-1420-1520)3 

 بسم ... الحمد  الذي وضع علم العروض... فهذه شرح على الخزرجیة.

sözleriyle başlar. Ali b. Osman’ın nestalik yazısıyla, Arapça, (193x133 -

140x70 mm. Ölçüsünde, 21 satırlı, 26b-54b yaprakları arasında, birleşik harf filig-

ranlı kağıda 1109 (1697) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Geometrik desen-

li, siyah meşin bir cilt içerisindedir. 

  ...وهو قبیلة من األنصار من مطالعها اي الناظر فیها الحافه منه... بالصواب.

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 1841/1 (Hasan b. Yûsuf; 1220/1/805; 1b-29b) 

-3- 

                                                                                               15 H.K. 428/9 

el-Kâfî fî ‘İlmi’l-‘Arûż ve’l-Ķavâfi 

  الكافي في علم العروض والقوافي.

 ‘Ubeyd-Allah b. Abd el-Kâfî b. ‘Abd el-Mecîd el-‘Ubeydî (Öl. 749/1348) 

  بسم ... الحمد  على األنعام... وبعد فهذا تألیف كافي في علم العروض...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 149x145-150x65 mm. Ölçüsünde, 23 

satırlı, 77b-84 yaprakları arasında, koç filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kır-

                                                
3 (926-1520) Bu zat fıkıh, tefsir, kıraat, hadis, tasavvuf ve nahiv alimidir. H. 826 (m. 1422) tarihinde Seni-
ke’de doğmuş ve burada yetişmiştir. Sonra Kahire’ye gitmiş ve orada kadılık görevi yapmış ve nihayet h. 926 
(1520) tarihinde Kahire’de vefat etmiştir. Eserlerinden şunlar hatırlatılabilir: Şerh, Muhtasar el-Müzenî, Hâşi-
ye Âlâ Şerh Bedrettin Li-Evfiyye İbn-u Mâlik, Şerh Minhâcc el-Vusûl, Şerh Sahîh Müslîm (bk. Şezerât Ez-
Zeheb, VIII, 134-136, Mu’cem-ul Müellifûn IV, 182-183; Bağdat’lı İsmâil Paşa İzâh El-Meknûn, el-A’lâm, 
III, 80, GAL, II, 99-100) 
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mızıdır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, üstü ebru kağıt kaplı, mıklebi mukavva 

bir cilt içerisindedir. 

  ... شد الرابع السحق فإن مؤلفه رحمة هللا تعالى... وصحبه أجمعین.

-4- 

                                                                                                 15 H.K. 124/3 

el-Kâfîye fî ‘İlmi’l-‘Arûż ve’l-Ķâfîye 

  الكافیة في علم العروض القافیة.

Ebû Bekr Mu ammed el-Ķuşşa‘î el-Harezmî (Öl. 741/1341’den önce) 

  بسم... قال الشیخ أبو بكر بن محمد القصاعي الخوارزمي...

  لقد وشحت فاتحة الكالم / بحمد  ذي النعم العظام.

sözleri ve beytiyle başlar. Arapça, nesih kırması yazıyla, 167x140-120x90 

mm. ölçüsünde, 14 satırlı, 42b-55a yaprakları arasında, abadi kağıda, 741 (1341) 

yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetveller kırmızıdır. Kenarları meşin ,üstü ebru 

kağıt kaplı harap bir cilt içerisindedir. 

  ما ناج قمري غرر بلبل تمت.    ... ثم الصالة على النبي محمد

beytiyle biter. 

-5- 

                                                                                               15 H.K. 124/1 

el-Ķısţâs fî’l-‘Arûż 

  القسطاس في العروض.
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Câr-Allah, Ebû’l-Ķâsım Ma mūd b. ‘Ömer ez-Zemahşerī (467-538/1075-

1114)4 

  بسم... قال الشیخ... جار هللا فخر خوارزم أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 167x140-120x90 mm. ölçüsünde, 15 

satırlı, 1b-25b yaprakları arasında, abadi kağıda 741 (1341) yılında yazılmıştır. 

Sözbaşları kırmızıdır. Kenarları meşin, ebru kağıt kaplı harap bir cilt içerisindedir. 

  نقال نقال دفنا دفنا مقطوع كل فعلن فعلن... میسر الفراغ.

sözleriyle biter. 

-6- 

                                                                                              15 H.K. 124/2 

Man umetü’l-‘Arûż ve’l-Ķavâfî 

 منظومة العروض والقوافي.

 ‘Ali b. ‘Ömer 

 معیار عقل بعدما عدلنا...    بسم... الحمد للعدل الذي خولنا

beytiyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 167x140-120x95 mm. ölçüsünde, 15 sa-

tırlı, 26b-39a yaprakları arasında, abadi kağıda 741 (1341) yılında yazılmıştır. Ke-

narları meşin, ebru kağıt kaplı harap bir cilt içerisindedir. 

ا كتب هذا األسطر..   . بغلبه.... طوائف علیها ویرحم اللع عبًدا قال آمینً

sözleriyle biter. 

-7- 

                                                
4 Bu zat tefsir, hadis kelâm ve nahiv alimidir. H. 467 (m.1075) tarihinde Zemahşer’de doğmuş olup Bağdat’a 
ve Mekke’ye seyahatte bulunmuştur. ez-Zemahşerî, h. 538 (m.1144) tarihinde Curcâniye’de vefat etmiştir. 
Bazı eserleri şunlardır: Rebi el-Ebrâr ve Nusus el Ahbâr, el-Faiga Fî Garibi’l-Hadîs, el-Mufassal fi San’at-îl 
Îrâb, el-Keşşâf an Hagaiga et-Tenzîl, Dîvân Şiir (bk. Mu’cem el-Ubedâ, XIX, 126-135; Mîzân el-İ’tidâl, IV, 
76; Şerezât ez-Zeheb, IV, 118-121; Lisân’ul Mîzân VI, 4; Mu’cem-ul Müellifun, XII, 186; el-Bidâye, XII, 
219; Miftâh’ul Saade, II, 97 vd. 289-293; GAL, I, Suppl. I, 507-513; el-Emâli, VIII, 55; Hediyyet’ul-A’rifun, 
II, 403, Keşf ez-Zunûn, II, 1326; Bugyet el-Vu’ât, II, 279-280) 
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15  H.K. 975/3 

 Raf’u âcibi’l ‘Uyûni’l Ġâmize an Kunûzi’r Râmize 

  .العیون الغامزة عن كنوز الرامزة رفع حاجب

Şems ed-dîn Mu ammed b. Mu ammed ed-Dulecī (860-949/1456-1540)5 

  بسم... اللهم مما مختبى من بسیط... وسمیته رفع حاجب العیون الغامزة.

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 200x140-145x75 mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, 14b-26a yaprakları arasında, avize filigranlı kağıda yazılmıştır. Asıl metin 

kırmızı çizgilidir. Sırtı ve sertabı meşin, ebru kağıt kaplı, mıklebli mukavva bir cilt 

içerisindedir. 

  ... و وضعته إذا إذا انضم إلى الحرم الفعل...

sözleriyle kalmaktadır. “Kasidetü’l-Hazreciye”nin şerhidir. 

-8- 

 15 H.K. 423/3 

Risâle fî Beyâni Ma’ânî’l-Kâfiyeti’ş-Şi’ir 

 .رسالة في بیان معاني الكافیة الشعر

 لغدادي.بسم... أخبرنا الشیخ أبو الحسن بن أبي عبد هللا بن أبي الحسن ا

sözleriyle başlar. Arapça, hareketi nesih hatla, Arapça, 193x133-130x60 mm. 

ölçüsünde, 21 satırlı, 21b-25b yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda ya-

zılmıştır. Sözbaşları duracaklar, keşideler kırmızıdır. Geometrik desenli, siyah me-

şin bir cilt içerisindedir. 

                                                
5 Şemseddîn Muhammed ed-Dulecî, Osmanlı âlimidir. Sultan 2. Beyazıt döneminde Anadolu’da bulunmuştur. 
Hadîs, tarih ve aruz alimi olan bu zât h. 860 (m.1456) Dulece’de doğmuştur. el-Burhân el-Bugai, Burhan ed-
dîn en-Nâcihî, el-Gudb el-Haydarî ve Şems ed-dîn es-Sefhâvî gibi alimlerden ilim tahsil eden ed-Dulecî, Şam, 
Kahire ve Anadolu’ya seyahatte bulunmuştur. Bu zât h. 947 (m.1540) yılında Kahire’de vefat etmiştir. Eserle-
rinden şunları zikredebiliriz: Şerh er-Râmize fî ilmey el-Arûz vel Gâfiye li Abdullah el-Hazrecî, Şerh eş-Şifâ 
li’l Gâdi li Abdullah el-Hazrecî, Şerh eş-Şifa li’l Gâdi İ’yâd, Şerh el-Münferice, Mekâsid el-Mekâsid, Şerh el-
Erbaiyn en-Nevebiyye (bk. Şezerât ez-Zeheb, VIII, 270; Hediyyet el-A’rîfun, II, 237; Mu’cem el- Müellifun, 
XI, 265; Suppl.-II, 440; İ’dâh el-Meknûn, I, 369; Iı, 137-532; A’lâm, VII, 285) 
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 ... فهو من المتراكب وٕاذا سلم أو خبي فهو من المتدارك تمت..

sözleriyle biter. 

-9- 

15 H.K. 428-3 

Risâle fî ‘İlmi’l-‘Arûż 

  رسالة في علم العروض .

  بسم... الحمد  رب العالمین... وبعد فاعلم أن علم العروض...

sözleriyle başlar. Arapça, talik kırması yazıyla, 199x145-120x65 mm. ölçü-

sünde, 19 satırlı, 9b-21b yaprakları arasında, sırtı ve sertabı kahverengi meşin, 

deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 فه على معرفة البحور... تمت الرسالة.... وٕانما أخرنا هذا النوع لتوق

sözleriyle biter. 

-10- 

15 H.K. 1474/2 

Şerhu’l ‘Arûżi’l _Endelusī 

 شرح العروض األندلسي.

 ‘Abd el-Muhsin b. Mecd ed-din Kayseri (Öl. 872-1467)6 

  فهذه كلمات مقتصر... بسم... أحمد هللا على أن قصر سالمة... أما بعد

sözleriyle başlar. Ali b. Hüseyin’in talik yazısıyla, Arapça, 195x120-140x65 

mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 14b-52b yaprakları arasında, birleşik harf filgranlı kağıda 

                                                
6 Osmanlı âlimi olan bu zât, âlim, edib ve şairdir. Bu zât h. 872 (m. 1467) yılında vefât etmiştir. Bazı eserleri: 
Manzûme fi’l Ferâiz, Manzûme fi’l Fıkh, Câmi’ed-Durer, Şerh el-Arûz li’l Endulisî (bk. Mu’cem el Müelli-
fun, VI, 172-173; Keşf ez-Zünûn, 540-1135, 1868; Hediyyetü’l Ârifun, I, 621; İ’zâhul Meknûn, I, 353) 
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1039 (1629) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetveller kırmızıdır. Mıklebli, portakal 

rengi mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... هذا عند األخفش وأما عن الخلیل فلها بحر واحد وهو المتقارب وهذه صورة الدائرة. 

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 61/1 (21a-52a); 423/7 (98/b-109b, sonu eksik); 428/6 (Veli b. 

Ahmed, İzmir, 1076/1665, 35b-64b); 983/1 (1b-38a); 1841/3 (1219/1804, 36 b-

62a). 

 

-11- 

15 H.K. 226/2 

Şer u Kitâb fī’l-Ķavâfî 

  شرح كتاب في القوافي

  بسم... قافیة األلف تبارك ذو العلى والكبریاء یعرد بالجالل والبقاء...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 170x125-135x90 mm. ölçüsünde, 17 

satırlı, 41b-99b yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Beyitler kırmızıdır. 

Şemseli, zencirekli, mıklebli, siyah meşin bir cilt içerisindedir. 

  أجمعین.... والمراد هنا مرض الموت... بعد الي أي بعد شدة تم بعون هللا... 

sözleriyle biter. 

-12- 

15 H.K. 423/6 

et-Teysīru’d-Dafi‘ li’l-Dâhiye fî Tah îli ‘İlmi’l-‘Arûż 

 التیسیر الدافع للداهیة في تحصیل علم العروض.

 ‘Abd el-Laţîf b. ‘Alî b. İbrâhîm (1147/1734’de sağ) 
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 بسم... إن أحق ما ینتظم في مسلك التقریر وسمط التحریر...

sözleriyle başlar.Arapça talik yazıyla,193x133_145x65 mm. ölçüsünde,19 sa-

tırlı,60b_97b yaprakları arasında,birleşik harf fligranlı kağıda yazılmıştır.Söz başları 

ve keşideler kırmızıdır.Geometrik desenli siyah meşin bir cilt içerisindedir. 

  ... ألنه جعل منفرًدا عن نظیرة وهو نظیر األقصاد في األعاریض ولكن هذا آخر ما أوردنا.

sözleriyle biter. 

 

 

-13- 

15 H.K. 47/5 

el- udûd 

  الحدود

Sa’ ed-dîn Mes’ûd b. ‘Ömer et-Taftazânî (712-793/1312-1390)7 

 بسم... قال الشیخ اإلمام العالم العالمة... اعلم أن الحدود عبارة... بمنع أن یدخل فیه...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla, 160x110-105x55 mm. ölçüsünde, 17 

satırlı, 57b-62b yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları 

kırmızıdır. Sırtı meşin, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... والشیئ عندنا الموجود والثبوت والتحقیق... قال الشیخ سعد الدین التفتزاني تمت.

sözleriyle biter. 

                                                
7 Mesut Bin Ömer et-Teftâzânî, nahiv, sarf, meânî, beyân, fıkıh ve mantık âlimidir. Kudbiddîn ve Adudiddin 
adlı iki alimden ders okumuştur. Bu zât hicri 791 (m.1389) tarihinde Semerkant’ta vefat etmiştir. Eserlerinden 
bazıları şunalrdır: 
Şerh, Telhîz, el-Miftah, Hâşiye, Alel Keşşafi el-li-zemahşerî, et-tezhîb, el-makâsid (bk. Şezerât ez-Zeheb, XI, 
319-322; Keşf ez-Zunûn, s. 55, 67, 474, 496, 515, 847, 1063; Mu’cem el Müellifun, XII, 228; Bugyet el-
Vu’at, II, 285) 
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A.2. Şiir Ve Nesir 

-13- 

15 H.K. 141/8 

A la ul-Hâli e 

  أخلص الخالصة.

Alî b. Ma mûd b. Mu ammed er-Râ’iż el-Bedehşânî (854/1450’de sağ) 

 عد فإن العبد... علي ابن محمد...بسم... الحمد  األحد القدیم السالم الصمد القدیر العالم... أما ب

sözleriyle başlar. İmamzâde Mehmed Sâid b. Mehmed  Emîn’in talik hattıyla, 

Arapça, 173x120-115x45 mm. ölçüsünde, 17 satırlı II+118b-153a yapakları arasın-

da, çıpa filigranlı kağıda, 1001 (1583) tarihinde yazılmıştı. Söz başları ve cetveller 

kırmızı, mihrabiye müzehheptir. Yaldız şemseli, vişne rengi meşin bir cilt içerisin-

dedir. 

... تمت.   ...رب اغفرلي ولوالدي ولجمیع المؤمنین والمسلمین والمسلمات إنك مجیب الدعوات والحمد 

sözleriyle biter. 

-14- 

15 H.K. 493/1 

av’ul-Mef‘âli fî Şer i Bed’i’l-Amâlî 

 ضوء المعالي في شرح بدء األمالي

Nûr ed-dîn ‘Alî b. Sultân Mu ammed el-Ķâri (Öl. 1014/1605-6) 

 ذنه وثبت كرمه ووجوده... فیقول الملتجي... علي ابن سلطان... بسم... الحمد  الذي وجب وجود

sözleriyle başlar. Arapça, talik kırması hatla, 200x135-150x85 mm. ölçüsün-

de, 19 satırlı, 1-35b yaprakları arasında, üç ay filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz baş-
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ları kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, mıklebli, köşebentli, yıpranmış koyu kahverengi 

meşin bir cilt içindedir. 

 ... بالحسن وأنه یرزقنا المقام األسنى مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین... تم.

sözleriyle biter. 

Diğer Nüshalar: 78/2 (51b-125a; 1174/1760); 378/1 (1-43a)); 500/1 (1b-37b; 

1181/1767); 544/5 (65b-103a); 1089/3 (Mehmed b. İsmail; Subiçe; 1139/1726; 

93b-129a); 1167/1 (1139/1726; 1b-41b); 313/4 (68b-103b, sonu eksik), 1340/1 (1b-

29b); 1776/2 (4b-35b); 1319 (33b-71b) 

 

 

 

-15- 

15 H.K. 466/2 

Dîvân 

 دیوان

Alî b. Ebî Tâlib el- âşimi el-Ķurâşî (23-40/550-661) 

  الحمد  الذي دانة لعزته الجبارة... وبعد فقد تحقق أنه العلم...

  أبوهم آدم واألم حواء...    الناس من جهة الشمال أكفاء

beytiyle başlar. Molla Muhammed b. Arslan’ın harekeli nesih hattıyla, Arapça, 

197x143-155x110 mm. ölçüsünde, 15 satırlı, 19b-73b yaprakları arasında, çıpa 

filigranlı kağıda, (1042 (1633) tarihinde yazılmıştır. Serlevha ve söz başları kırmızı-

dır. Sırtı ve sertabı yıpra siyah meşin, defeleri desenli kağıt kaplı, mıklebli, mukav-

va bir cilt içerisindedir. 
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 لمن ملك الیوم أین الطواغیا.  ... إذا لم یحبه الخلق نادى بملكه

beytiyle biter. 

-16- 

15 H.K. 1870/5 

el-E vâ’ul-Behce fî İbrâz Dekâiki’l-Munterice 

 ء البهجة في إبراز دقائق المنفرجةاألضوا

Ebû Ya yâ Zekeriyâ b. Mu ammed el-En ârî (824-926/1421-1520)8 

  الحمد  المفرح للكروب عقب الشدة... عباده من غباهب الظلم المعدة...

sözleriyle başlar. Arapça, harekeli nesih yazıyla, 225x150-200x140 mm. ölçü-

sünde, 25 satırlı, 106b-118b yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Söz 

başları kırmızı, şemseli, zencirekli, köşebentli, mıklebli, siyah meşin bir cilt içerisin-

dedir. 

  عافیة وافیة یا هللا یا هللا یا هللا یا رب بهم وبالهم عجل بالنصر وبالفرح... تم.... بتوجه صادقة ونعمة صافیة و 

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha, 1193/2 

-17- 

15 H.K. 2096/2 

Envâru Ma ûne ‘alâ Dureri Meknûne 

  أنوار محصونة على درر مكنونة

     ‘Ömer b.  Alî b. İbrâhim Burdûri 

ا محصونة على درر مكنونة...  بسم... نحمد هللا الذي شرفنا ببعض الكلم... والصالة... وسمینا أنوارً

                                                
8 Burada bk. s. 4. 
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sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 256x155-250x155 mm. ölçüsünde, 

23 satırlı, 7a-64b yaprakları arasında, hayvan arma filigranlı kağıda, 1188 (1774) 

tarihinde yazılmıştır. Asıl metin kırmızı çizgilidir. Sırtı meşin, ebru kağıt kaplı, mu-

kavva bir cilt içindedir. 

  ... والحمد  الذي عم أفضاله وأنعم فتم نواله وغفر الذنوب متكامل أحسانه... تم.

sözleriyle biter. 

-18- 

15 H.K. 23/1 

el-Eş‘âr 

  األشعار

  اكاشره بلطف وهو عابس...  بسم... صلعوني برهرما امارس

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla 140x95-110x75 mm. ölçüsünde, 13 satır-

lı, 1a-15a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Şemseli, kahve-

rengi meşin bir cilt içindedir. 

  وكن ابن العلى ألب الفوارس... تم.  ... بقیت بقاء دهر في سرور

sözleriyle biter. 

-19- 

15 H.K. 1012/3 

Ġunyetu’l-Erib 

  غنیة األریب

Ebû’n-Necâ b. Halef el-Mı rî (doğ. 849/1445) 

  بـعـلم اإلعراب به الهجني  بسم... الحمد  الذي الهجني

  حتى تسحت غنیة األریب...  تـطـمت فیها مغني اللبیب
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dizeleriyle başlar. Muhammed b. Alî el-Ezherî tarafından harekeli nesih hatla 

Arapça olarak, 962 (1555 tarihinde, 208x150-155x90 mm. ölçüsünde, 25 satırlı, 

111b-182b yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Asıl metin sözleri kırmızı, 

kenarları kırmızı meşin, ebru kağıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir. 

   لحمد  على التمام.... وههنا جمع األعاریب انتهى وصار فتیة األدیب ذي النها فا

sözleriyle biter. 

-20- 

 15 H.K. 26/6 

ikâyât 

  حكایات

  حكایة قال الشیخ سمعت في الروایة أن یحود یا كاف ادعى جمًال في زمن النبي علیه الصالة...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla 140x95-95x60 mm. ölçüsünde, 11 satır-

lı, 62a-71a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları kır-

mızıdır. Sırtı ve sertabı meşin, yeşil kağıt kaplı mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... قال فاصل من قرأ خاتمة سورة الحشر حین یصبح تم مات من یومه حتم علیة... تم.

sözleriyle biter. 

-21- 

 15 H.K. 460/5 

Hilyetu’ş-Şerife 

 حلیة الشریفة

Vanķûlu Me med b. Mu ţafâ (Öl. 1000/1591)9 

                                                
9 Bu zat Süleyman I. (926-974/1520-1566) Aslen Van’lı olan Mehmet Efendi, Vankulu lakâbıyla tanınmıştır. 
Çeşitli medreselerde müderrislik yapan Mehmet Efendi, Rodos Müftülüğü, Selânik, Kütahya ve Medine Kadı-
lıkları da yapmıştır. Arap ve Fars dillerine karşı büyük ilgisi olan bu zât, asıl şöhretini el-Cevherî’nin (Ö. 396-
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  شكرنا  ذاعون فحق العبد شكران... –بسم... فتحنا باسم فتاح لفتح الخیر عنوان 

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla 195x130-105x120 mm. ölçüsünde, 10 sa-

tırlı, 17a-17a yaprakları arasında, cedid filigranlı kağıda yazılmıştır. Şemseli, mık-

lebli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

  رجائي منك غفران لذنب المناطم المواني  ... فهذا العبد ملحوق بغرط الذنب موصوف

   واألسالف واألخالق ممن فیه إیمان    نقلیل الجرم والجرم كثیر منك أحسا

dizeleriyle biter. 

Diğer nüsha: 23/6. 

 

-22- 

 15 H.K. 61/2 

Ķa â‘id 

  قصائد

Alî b. Halîfe el-Muķrî 

 فزاد هوالي في وشجوني    جرت مقلتي فوق شؤوني

beytiyle başlar. Arapça, talik hatla, 150x105-110x65 mm. ölçüsünde, 11 satır-

lı, beytiyle başlar. Arapça, talik hatla, 150x105-110x65 mm. ölçüsünde, 11 satırlı, 

53b-56a yaprakları arasında, üç ay damgalı kağıda yazılmıştır. Kahverengi meşin 

bir cilt içindedir. 

 من صعیق ما دجن اللیل دجن... تم.    ... ولدیكم خیر مدح وثنى

beytiyle biter. 
                                                                                                                                               
1005’ten sonra) es-Sıhah’ını Türkçe’ye tercüme etmesiyle elde etmiştir. (Bu zât Selim II, (974-982/1566-
1574) ve Murat III (982-1003/1574-1595) devirlerinde yaşamış bir fıkıh alimi ve fıkıhçıdır.) [İlk cümle] (Bk. 
İslâm Ansiklopedisi XIII, 202-203.) 
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-23- 

                                                                                                           15 

H.K.61/3 

Ķa â‘id 

  قصائد

 رفقًا بمحب عن الحبة ما حال...    بسم... یا صاحب العقد والمخلخل والخال

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 150x105-120x75 mm. ölçüsünde, 13 sa-

tırlı,73a-87 yaprakları arasında, üç ay filigranlı kağıda yazılmış, kahverengi meşin 

bir cilt içerisindedir. 

 وعین الغیر ترعى في قصوري... تمت.     ... وفي عیني یرعى دور قبري

sözleriyle biter. 

 

-24- 

15 H.K. 23/4 

el-Ķa â‘id 

  القصائد

 شمس الضحى قمر الوجود بمسمد...    بسم... ألقى أحسن إلى شفیعي في غدر

beytiyle başlar. Arapça, harekeli nesih hatla 140x95-90x45 mm. ölçüsünde, 

11 satırlı, 43b-45a arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Salbek şemseli, 

kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

 یاء یمین ال أحل عن عهده وهللا بخیر كسرنا محمد تم.  ... ال تعذب ما دجا یا ربنا بالهاشمي محمد
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beytiyle sona erer. Hz. Peygamber’i öven ve harf sırasına göre tertib edilmiş 

olan kasidelerden oluşur. 

-25- 

15 H.K. 435/14 

Ķa îde 

  قصیدة

 ‘Abd er-Rahmân b. Muhyî ed-dîn 

  وحمد ذي الطول الشدید الحول...    بسم... اإلله ابتدى في القولي

beytiyle başlar. Arapça, harekeli nesih hatla, 195x135-165x85 mm. ölçüsün-

de, 21 satırlı, 77b-80 yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Mü-

zehhep çift cetvelli, vişne rengi meşin bir cilt içindedir. 

  من خطاء منا محالنا حضر... تمت.  ... واغفر لنا یا ربنا قد ظهر

beytiyle biter. 

-26- 

15 H.K. 460/11 

Ķa îde 

 قصیدة

Cemâl Karamânî 

  وشؤنا عز له عمن سواكا    هربنا رابنا ممن سواكا

mısrasıyla başlar. Arapça, nesih hatla, 195x130-145x70 mm. ölçüsünde, 16 

satırlı, 38a-39a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Şemseli, 

mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

 على من یستحق من الهالكا... تمت.  ... إلهي أنت زورحم ترحم



 
 

19 
 

mısrasıyla biter. 

Diğer nüsha 460/11 (161b-102a) 

-27- 

15 H.K.130/6 

Ķa îde 

 قصیدة

Emîr Tâc ed-dîn el- asan el-Merzubân 

 تجاون من األقوال ما جاوز الحدا...    ي حبط عیةأقول نحل شاه ف

beytiyle başlar. Arapça, talik hatla, 200x150-145x70 mm. ölçüsünde, 19 satır-

lı, 104b-108b yaprakları arasında, taç marka filigranlı kağıda yazılmıştır. Şemseli, 

zencirekli, kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

 ٕان بلغ األنوار منهن فقدمت قسم األرزاق في ذاك قاسم... تم.و 

sözleriyle biter. 

-28- 

15 H.K. 141/3 

Ķa îde 

  قصیدة

  والشكر به نرجو الفرج...    بسم... الحمد لموالنا فرج

sözleriyle başlar. Arapça, harekeli nesih hatla, 172x120-130x75 mm. ölçü-

sünde, 15 satırlı, 54b-56b yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Kenarları açıklamalı, kırmızı çift cetvelli, zencirekli, kırmızı meşin bir cilt içindedir. 

 ... یا رب وصل على الهادي ما غنى طیر بالهرج اللهم یا بدرح... وآله وصحبه أجمعین.



 
 

20 
 

sözleriyle biter. 

-29- 

15 H.K. 460/8 

Ķa îde 

  قصیدة

  كل مقاصدي بحمدك أبدأ...    بسم... إلهي أنادي أن عفوك ملجأ

beytiyle başlar. Arapça, talik hatla, 195x130-120x65 mm. ölçüsünde, 17 satır-

lı, 28b-33a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları kır-

mızı şemseli, mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

 ذلیل وعاص أي عاص لیصطفي. تم.    ... یناجي إلیك یا إلهي لذنبه

beytiyle biter. 

 

 

-30- 

15 H.K. 64/5 

Ķa îde 

  قصیدة

  مولى... هجونه...أعد شعر ذكر نعمان إذ ذكره... ذریني وعلمي باألمور وشیمتي... فلو كان عبد هللا

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 150x90-110x75 mm. ölçüsünde, 6 satırlı, 

102b-108a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları kır-

mızı, şemseli, mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

  لعل إلى المغوار منك قریب... فإن صاحبها قبدتاه في البلد... تم.  ادع أخرى وارفع الصوت حرة... فقلت 
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sözleriyle biter. 

-31- 

15 H.K. 435/1 

Ķa îde 

  قصیدة

  بسم... اشلى سلیقیة وبات بها عرفت الدیار كرقم الدوى...

sözleriyle başlar. İsmail b. Ali Sunguri’nin kalın nesih hattıyla, Arapça, 

195x140-145x85 mm. ölçüsünde, 6 satırlı, 1b-11b yaprakları arasında, haç arma 

filigranlı kağıda 1126 (1714) yılında yazılmıştır. Vişne rengi meşin bir cilt içindedir. 

  ... كان مجر الراسات ذبولها علیه قضیم نمفته الصوائع تمت... تم.

sözleriyle biter. 

 

-32- 

15 H.K. 1072/7 

Ķa îdetü’l-‘Acîbe 

  قصیدة العجیبة

‘Ömer el-Cinnî 

 فأنت بهم أرق وصبق...  أشجان تشتت شعب حي

beytiyle başlar. Arapça, harekeli nesih hatla, 190x130-145x100 mm. ölçüsün-

de, değişik satırlı, 49a-51a yaprakları arasında, insan yolu filigranlı kağıda yazıl-

mıştır. Mıklebli, vişne rengi bir cilt içindedir. 

 أهل الفخر با عیب... تم.وعلى آلك واألوالد وٕان واجك واألصحاب 
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sözleriyle biter. 

-33- 

15 H.K. 248/2 

Ķa îdetü Banet Su’âd 

 قصیدة بانت سعاد

Ķa‘b b. Züheyr b. Ebî Selmâ el-Mâzinî (Öl. 26/646)10 

 متیم أثرها لم یعد مكبول  بانت سعاد فقلبي الیوم متبول

beytiyle başlar. Arapça, harekeli nesih hatla, 175x110-110x60 mm. ölçüsün-

de, 9 satırlı, 9b-15a yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Sırtı ve sertabı meşin, mıklebli, desenli mukavva bir cilt içindedir. 

  وما لهم عن حیاض الموت تهلیل... تم.  ال یقطع الطعن إال في اآل في نحورهم

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 35/11 (66a-67a) 

-34- 

15 H.K. 466/1 

Ķa îdetü’l-Bûrde 

  قصیدة البردة

Şeref-ed-dîn Ebû Abd-Allah Muhammed b. Sa‘îd el-Bûşîrî (608-696/1211-

1296)11 
                                                
10 Muallaka sahibi Zuheyr b. Ebî Sülmâ’nın oğludur. Doğum tarihi ma’lum değildir. Dîvan’ındaki birçok 
şiirinden anlaşıldığı gibi Tayy, Gureyş ve Hazreç kabilelerine karşı yapılan harplere karışmıştır. Peygamberin 
nübüvvetinde kardeşi Bucayr, hicretin 7. senesinden az evvel İslâmiyeti kabul etmiştir. Fakat Ka’b onu takip 
etmekten imtina etmiş ve peygamber aleyhine hicivler yazmıştır. Peygamber kanının Müslümanlar için helal 
olduğunu ilan etmiştir. O andan itibaren, “Arz Kâbe çok dar gelmeye başladı” ve İslamâ girmeye karar verdi. 
9. senesinde âni olarak peygamberin bulunduğu bir camiye gitmiş ve Bâ’net Su’ad diye başlayan meşhur 
kasidesini kendisine okudu. Kendisinin methini işitince, Peygamber fevkalade mütehassıs oldu ve burde diye 
isimlendirdiği cüppesini onun omuzlarına attı. Bu şairin divânı son zamanlarda neşredilmiştir. (bk. Tabakat 
eş-Şuârâ, nşr. Hell), s. 20-26; GAL, I, 39 v.d.; SUPPL., I-68 v.d.; İslâm Ansiklopedisi, VI, 4-5) 
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ا من مقلة بدم...  أمن تذكر جیران بذي سلم  مزجت دمعً

beytiyle başlar. Ali b. İbrahim Burduri’nin harekeli medrese nesih hattıyla, 

Arapça, 195x143-150x90 mm. ölçüsünde, 10 satırı, II+1-18a yaprakları arasında, 

çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. Sırtı ve sertabı meşin, üstü desenli kağıtla kaplı, 

mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

  واطرب العیش حادي العیش بالنعم... تم.  ما رنحت عذبات البان ریح الصبا

beytiyle biter. 

Diğer nüshalar: 1790/2 (25b-41b), 1810/14 (259b-271b); 1072/1 (144a-153a) 

-35- 

 15 H.K. 460/7 

Ķa îdetü’l-Bustî 

 قصیدة البستي

Ebû’l-Feth ‘Alî b. Mu ammed eş-Şâ’ir (Öl. 401/1010) 

 وریحه غیر مخض الخیر خسران...  بسم... زیادة المرء في دنیاه نقصان

beytiyle başlar. Arapça talik hatla, 195x130-120x70 mm. ölçüsünde, 13 satırı, 

24b-26a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Şemseli, mıklebli, 

kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

  فیها عن بتغي التبیان تبیان    خذها سوائر أمثال مهذبة

 إن لم یصغها قریز الشعر حان... تم.  ما ضرحناها والطبع صالعها

dizeleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 460/1 (1b-4a); 1612/6 (95a-b) 

-36- 

 15 H.K. 460/19 

                                                                                                                                               
11 Burada bk. s. 26. 
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Ķa îdetü’l-Fâ’îye 

  قصیدة فائیة

Mu ammed âfız el-Ķudsî 

  یا حمام الصفا یحیى التصافي  أین قولي لساجعان القوافي

  بروضات المصافيشاذ بات     أنا أشد ونعم وأنت أبصبا

beytiyle başlar. Arapça talik hatla, 195x130-140x75 mm. ölçüsünde, 17 satırı, 

92b-96a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Sırtı kırmızı, şem-

seli, mıklebli, kahverengi bir cilt içindedir. 

  الجریح شاف وكافللعواد   ال عدا حافظ الكلمات عیث

 أو توالت عواید األشراف  ما حسین صبغي لحسان مدح

dizeleriyle biter. 

-37- 

15 H.K. 460/21 

Ķasîdetun Hâ’îye 

  قصیدة حائیة

İ âk 

ا فیه روح وارتیاح إنما سجن علیه أهلیه غم ال یزاح...  بسم... لیست الدنیا مقامً

sözleriyle başlar. Arapça talik hatla, 195x130-150x95 mm. ölçüsünde, 11 satı-

rı, 99a-100b yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Şemseli, mık-

lebli, kahverengi, meşin bir cilt içindedir. 

  ایات انجاحإنه قد خاض كال في نه  ... وعف یا رحمن عن أسحاق واغفر ذنبه

 إنه عبد فقیر قد رجا فاستماح... تم.      یا عباد هللا یا أهل العطا ادعو له
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dizeleriyle biter. 

-38- 

15 H.K. 460/16 

Ķa îdetü’l-Hamriye 

  قصیدة الخامریة

‘Ömer el-Fâriż ‘Ömer b. ‘Alî (576/632-1181-1235)12 

 ومن دره عد بالروح یشربه...  من ذاق طعم شراب القوم بدربه

beytiyle başlar. Arapça nesih hatla, 195x130-145x90 mm. ölçüsünde, 21 satı-

rı, 61b-63a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz başları kır-

mızı, şemseli, mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

 على النبي صالة خك ترصبه... تم.  ... وصل یا رب ما غب مطوقته

beytiyle biter. 

-39- 

15 H.K. 1841/2 

el-Ķa îdetü’l-Hazrecîye 

 القصیدة الخزرجیة

‘Abd-Allah b. Mu ammed el-Hazrecî (Ö. 506/1154)13 

 النقص والرجحان یدوبها...  بسم... وللشعر میزان عروض بها

                                                
12 İbn-u Fâriz diye tanınan bu zat, h. 576 (m.1181) yılında Kahire’de doğmuştur. İbn-u Asakîr ve el-Münzirî 
gibi büyük alimlerden ders okuyan İbn el-Fâriz Kahire’de hac için Mekke’ye gitmiş 15 yıl sonra tekrar Mı-
sır’a dönmüştür. İbn el-Fâriz Zühd şairi olup h. 632 (m.1235) yılında Kâhire’de vefat etmiştir. İbn el-Fâriz’in 
şiir Dîvânı meşhurdur. (bk. Vefeyât-el A’yân, III, 126-127; Şezerât ez-Zeheb, V, 149-153; El-Bidaye, XIII, 
143; el-A’lâm, V, 216-217; Mu’cem el- Müellifun, XII, 301-302; GAL, I, 262-263; Suppl., I, 462) 
13 Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed el-Hazrecî aslen Endülüslü olup doğum tarihi belli değiltir. Âruz 
alimi olan Bu zâtın eserlerinden el-Kasidetu’l-Hazreciye’si meşhurdur. (bk.Keşf ez-Zünûn 1125, 1307; 
Mu’cem el- Müellifun VI, 117) 
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beytiyle başlar. Arapça harekeli nesih yazıyla, 230x170-150x90 mm. ölçü-

sünde, 13 satırı, 30b-35a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda, 1220 (1805) 

yılında yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Mıklebli, kağıt kaplı, mukavva bir cilt içe-

risindedir. 

  تفهم رمز حشورا مزه حشا تمت.  ... فیا رب روح روحه واغن على

beytiyle biter. 

Diğer nüshalar: 423/1 (1-10a), 428/2 (5b-8a), 975 (9b-14a) 

-40- 

15 H.K. 435/11 

Ķa îdetü’l-Hemziye 

  قصیدة الهمزیة

Şeref ed-Dîn Ebû Abd-Allah Mu ammed b. Sâ‘id el-Bûsîrî (608-696/1211-

1296)14 

  یا سماء ما طاولتها سماء...  قیك األنبیاءبسم... كیف ترقى ر 

beytiyle başlar. Me med b. Ramazan’ın talık hattıyla, Arapça, 195x135-

145x85 mm. ölçüsünde, 17 satırı, 59b-72a yaprakları arasında, üç ayrı filigranlı 

kağıda 1061 (1650)  yılında yazılmıştır. Mıklebli, vişne rengi meşin bir cilt içindedir. 

 وقامت سربها األسناء... تمت القصیدة.  ... ما أقام الصالة من عبد هللا

sözleriyle biter. 

     Diğer nüsha: 248/8 (66b-87a) 

                                                
14 Muhammed b. Said el-Bûsîri h. 608 (m.1211) yılında Dellâs’da doğmuştur. Tasavvuf âlimi olan bu zât Ebu 
Sîîr’de gençlik yıllarını geçirmiştir. Bu şâir h. 694 (m.1294) yılında İskenderiye’de vefat etmiştir. Eserlerin-
den el-Burde diye tanınan Kasîde el Kevâkib ed-Durriyye fî Mehdî Hayr el-Beriyye adlı eseri meşhurdur. 
(Bk. Şezerât ez-Zeheb, V, 432; Mu’cem el- Müellifun, X, 28; Hediyyetu’l A’rifun, II, 138; GAL., I, 264-267; 
Suppl. 467-472; Keşf ez-Zünûn, 1331-1349) 
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-41- 

 15 H.K. 435/3 

Ķa îdetü’l-İstiġfâriye 

  قصیدة االستغفاریة

Şeyh Medyen (1046/1636’da sağ) 

 بسم هللا... أستغفر هللا مجرى الفلك في الظلم على عتاب من التیار ملتطم...

sözleriyle başlar. Arapça harekeli nesih hatla, 195x140-160x110 mm. ölçü-

sünde, 9 satırı, 18b-20a yaprakları arasında, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. Mık-

lebli, vişne rengi meşin bir cilt içindedir. 

  ... خیر البریة من باك ومبتسم تحت االستغفارة للشیخ مدین رحمه هللا تعالى... تم.

sözleriyle biter.  

 

-42- 

 15 H.K. 435/14 

Ķaşîde fî Ka‘beti’l-Mükerreme 

  دة في الكعبة المكرمةقصی

Şeyh Medyen (1046/1636’da sağ) 

 ولي بذي آل الحما والحي مأمول  بسم... یا كعبة أنت القصد والسؤال

sözleriyle başlar. Arapça harekeli nesih hatla, 195x140-160x110 mm. ölçü-

sünde, 9 satırı, 21a-25a yaprakları arasında, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. Mık-

lebli, vişne rengi meşin bir cilt içindedir. 

ا یا أرحم الراحماي... تم.  ززز واعق على الرزق أدنى لم أجد   أي راحمً
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mısrasıyla biter.  

-43- 

15 H.K. 1612/10 

Ķaşîdetü’l-Kâfîye 

  كافیةقصیدة ال

 أرجو وضاك واحتمي بحسماكا...  بسم... یا سید السادات جئتك قاصًدا

beytiyle başlar. Arapça harekeli nesih hatla, 205x140-155x85 mm. ölçüsünde, 

19 satırlı, 109-110b yaprakları arasında, harf marka filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Siyah meşin bir cilt içindedir. 

  والتابعین وكل من واالكا... تم.   وعلى صحابتك الكرام جمیعهم ...

beytiyle biter.  

 

-44- 

15 H.K. 460/24 

Ķaşîdetü’l-Lâmîye 

  قصیدة الالمیة

‘İbn el-Verdî Ebû afs ‘Ömer b. Mużaffer (689/749-1290-1349)15 

  وقل الفضل وجانب من هزل...   بسم... أعتزل ذكر األغاني والغزل

                                                
15 İbn el-Verdî diye tanınan bu âlim h. 559 (m.1164) yılında doğmuştur. Fıkıh, astronomi, tıb, matematik ve 
Arapça ilimlerinde âlim olan bu zât h. 632 (m.1234) yılında vefat etmiştir. Eserlerinden bazıları şunalrdır: 
Kitabu’l Erbaiyn, el-Mufassal, Fî Telhıs el-Ebdân, Min Hâc el-Erîb, fî’l-Ihtiyâc İle’d tabîb, Zubdetu’l-İdrâk 
fî’hey’eti’l Eflâk (bk. Mu’cem el - Müellifun VIII, 3; el- A’lâm V, 228) 



 
 

29 
 

sözleriyle başlar. Muhammed b. Ahmed’in talik hattıyla, Arapça 195x130-

140x100 mm. ölçüsünde, 23 satırlı, 114a-115b yaprakları arasında, suyolu filigranlı 

kağıda yazılmıştır.  

 منهم فاترك تفاضل الجبل تمت بحمد هللا.  ... كل أهل العصر عزونا

sözleriyle biter.  

-45- 

15 H.K. 460/12 

Ķaşîdetü’l-Lâmîye 

  قصیدة الالمیة

Seyidî Mu ammed el-Bekrî  

 من رحمة أو تنزل...  و یرسلبسم... ما أرسل الرحمن أ

beytiyle başlar. Arapça nesih hatla, 195x130-140x80 mm. ölçüsünde, 16 satı-

rı, 40a-b yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Şemseli, mıklebli, 

kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

  ة أملودها محضل... تم.ساجه  ... واآلل واألصحاب ما غررت

beytiyle biter.  

-46- 

 15 H.K. 1612/4 

Ķaşîdetü’l-Lâmîye 

  قصیدة الالمیة
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sözleriyle başlar. Arapça, harekeli nesih hatla, 205x140-160x85 mm. ölçü-

sünde, 19 satırlı, 80a-85a yaprakları arasında, harf-marka filigranlı kağıda yazıl-

mıştır. Siyah meşin bir cilt içindedir. 

 وأنت عن كل ما قدمت مسؤول  بسم... إلى متى أنت باللضات مشغول

sözleriyle biter.  

-47- 

15 H.K. 248/3 

Ķaşîde fî Med î Mevlânâ Birgivî 

  قصیدة في مدح موالنا بركوي

  ال یمتري في الحق إال ممتري    قاد الركوي مسددإن اعت

 ما بین ذقلم وصاحب منبري...  ویه یقول الغالمون بأسرهم

dizeleriyle başlar. Arapça nesih hatla, 175x110-140x65 mm. ölçüsünde, 13 

satırlı, 18b-27a yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Cetvel-

leri kırmızı, sırtı ve sertabı meşin, desenli mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... سقى قبره عیث السحاب برحمة من هللا ما دامت نوجم طوالع كتبه الفقیر شیخ محمد المیموني.

sözleriyle biter. Mısır ve Medine uleması tarafından yazılan kasidelerdir. 

-48- 

15 H.K. 435/9 

Ķaşîdetü’l-Meymûne 

 قصیدة المیمونة

Ebû anîfe Nu’mân b. Sâbit el-Kûfî (80-150/699-767) 

ا   أرجو رضاك واحتمي بحماكا   بسم... یا سید السادات جئتك قاصدً
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beytiyle başlar. Arapça harekeli nesih hatla, 190x140-150x95 mm. ölçüsünde, 

16 satırı, 49b-50b yaprakları arasında, bayraklı-koç filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Mıklebli, vişne rengi meşin cilt içindedir. 

  والتابعین وكل من واالكا... تمت.  ...وعلى صحابتك الكرام بجمعهم

beytiyle biter.  

Diğer nüsha: 1810/15 (272b-274a) 

-49- 

15 H.K. 367/5 

Ķaşîdetu Mîmîye 

  قصیدة المیمیة

 وموجدنا بعد سبق العدم...  بسم... رفعت أموري لبارئ النسم

sözleriyle başlar. İbrahim b. Ömer Burdurî’nin harekeli nesih hattıyla, Arapça 

1223 (1808) tarihinde, 187x115-135x90 mm. ölçüsünde, 18 satırlı, 80b-82a yaprak-

ları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Mıklebli, ebru kağıt kaplı, mukavva 

bir cilt içindedir. 

 .یتابع لهم من ذوات الهمم تمت بعون هللا تم  ... كاذ اآلل والصحب أیًضا ومن

sözleriyle biter.  

-50- 

15 H.K. 1810/17 

Ķaşîdetu Mu ariye 

  قصیدة مضریة

  Şeref ed-dîn Ebû ‘Abd-Allah b. Sa‘id el-Bûsirî (608/694/1213-1296)16 

                                                
16 Burada bk. s. 26. 
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 واألنبیا وجمیع الرسل ما ذكروا...  صل على المختار من مضربسم... أیرب 

beytiyle başlar. Arapça nesih hattıyla, 210x150-135x75 mm. ölçüsünde, 16 

satırlı, 277-277b yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda 1185 (1771) yılında 

yazılmıştır. Kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

 شمس النهار وما قد شعشع القمر.. رب تمم بالخیر.  ... تم الصالة على المختار ما طلعت

beytiyle biter.  

Diğer Nüshalar, 1612/7 (97b-98a); 23/5 (46b-50b); 435/13 (75a-76b). 

-51- 

15 H.K. 1810/16 

el-Ķa îdetu’l-Munferice 

 المنفرجةالقصیدة 

İbn en-Nahvî Ebu’l-Fażl Yusuf b. Mu ammed (433/513-1041-1119) 

 وظالم اللیل لها سرج... –قد آذن لبلك بالیلج  –بسم... اشتدى أزمة تفرج 

sözleriyle başlar. Arapça talik hatla, 210x150-130x75 mm. ölçüsünde, 15 sa-

tırlı, 27b-276b yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Kahverengi 

meşin bir cilt içindedir. 

  ... تمت.1135... یا رب بهم وبآلهم... عجل بالنصر وبالفرج تاریخ سنة في أواخر صفر 

sözüyle biter.  

-52- 

15 H.K. 378/2 

Ķa îdetu’n-Nûniye 

 قصیدة النونیة
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Saçaklı-zâde Mu ammed b. Ebi Bekr Mar’aşî (Öl. 1145/1732)17 

 بل الغریب غریب اللحد والكفن...    بسم... لیس الغریب غریب الشام والیمن

beytiyle başlar. Arapça harekeli nesih hatla, 185x135-180x100 mm. ölçüsün-

de, 17 satırlı, 43a-43b yaprakları arasında, ay-yıldızlı taç filigranlı kağıda yazılmış-

tır. Sırtı ve sertabı meşin, mıklebli, ebru kağıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir. 

  ال مال منها بالقطن والكفن... تم.    یا بأجمعهاوانظر لمن ملك الدن

sözleriyle biter.  

-53- 

 15 H.K. 61/4 

Ķa îdetu’t-Tâ’îye 

 قصیدة التائیة

‘Abd el-‘A îm 

 عند ما ساق سائق السائقات... –بسم... سابقني سوابق العبرات 

sözleriyle başlar. Arapça nesih hatla, 150x105-120x75 mm. ölçüsünde, 12 sa-

tırlı, 88a-91a yaprakları arasında, üç ay damga filigranlı kağıda yazılmıştır. Kahve-

rengi meşin bir cilt içindedir. 

 وذعا داعیا غلى غز ماتي... تم. –... ما أضا بارق وما الح نجم 

sözleriyle biter.  

-54- 

15 H.K. 460/14 
                                                
17 Mantık ve Arapça ilimler başta olmak üzere çeşitli ilimlerde kendisini yetiştiren bu zât aslen Maraşlıdır. 
Meşhur âlim Abdu’l Ganî en-Nâblusî’den tasavvuf dersi alan bu zât h. 1150 (m.1737) yılında vefât etmiştir. 
Eserleri arasında şunlar zikredilebilir: Teshil el-Ferâîz, Tezhib el Gırâe, Hâşiye âla Şehr es-Saadeddîn li’l-
Akâid en-Nesefîye, Gayetu’l-Burhân (bk. Mu’cem el- Müellifun, IX, 118-119; Hediyyet el-Arifun, II, 322-
323) 
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el-Ķa îdetu’t-Tâ’îye 

  القصیدة الطائیة

Abd el-Ķâdir b. Abd-Allah b. Habib el- alebî 

 بسم... وبه نستعین بالحمد من بعد بسم هللا بدأ كذا على النهامي صالتي مع تحیاتي...

sözleriyle başlar. Arapça nesih hatla, 195x130-140x90 mm. ölçüsünde, 21 sa-

tırlı, 53b-60a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Şemseli, mık-

lebli, kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

 ل الروایات تمت.طمه والقاري مع سامع وأه  ... واآلل مع نابع واغفر لنا 

beytiyle biter.  

Diğer nüsha: 460/23 (109b-113a) 

-55- 

 15 H.K. 388/a 

Ķa îdetü’t- an arâniye 

  قصیدة الطنطرانیة

Mû’in ed-dîn Ebî Na r A med b. ‘Abd er-Rezzâk et- an arânî (Öl. 

485/1092) 

 بالنواز لزلتي والعقل في الزلزال زال...  بسم.. یا خلق البال قد بلبلت بالبال بل

beytiyle başlar. Arapça nesih hatla, 192x140-135x90 mm. ölçüsünde, 11 sa-

tırlı, 12b-122b yaprakları arasında, su yolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Duracaklar 

kırmızı, şemseli, mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

  ... دم على رغم عدمي وارتح العبد في دولة غراء فیها ادوم األلطاف طاف... تم.

beytiyle biter.  
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Diğer nüshalar: 460/20 (97a-99a); 35/10 (63b-64b), 1612/9 (107b-109a), 

1072/11 (62b-66b) 

-56- 

15 H.K. 1810/16 

Ķa îdetü’t-Tirmîzîye 

  قصیدة الترمذیة

‘Ali b. et-Tirmîzî 

 تفرد بالجالل والبقاء.   بسم... تبارك ذو العلى والكبریاء

beytiyle başlar. Abdullah b. Abdullatif’in nesih hattıyla, 193x140-135x75 mm. 

ölçüsünde, 10 satırlı, 95b-102b yapraklarında, suyolu filigranlı kağıda 1123 (1711) 

tarihinde yazılmıştır. Kenarları ve satır araları açıklamalı, kafiyeler kırmızıdır. Mık-

lebli, kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

 مواظي بقبول صدق تعز بالیسر عند اآلي قت اكتاب الخمسة بعون هللا... تم. ... تلق

sözleriyle biter.  

-57- 

15 H.K. 460/3 

Ķa îdetu’l-Yâ’îye 

  قصیدة الیائیة

Mu ammed b. Halil An akî 

ا تجلى للعلوب محبتي...  رتنيبسم... نظرت بعین الفكر في جان حص   حبیبً

beytiyle başlar. Arapça kırma nesih hatla, 170x105-130x60 mm. ölçüsünde, 

15 satırlı, 14a-14b yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Şemseli, 

mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içindedir. 
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ا... فجدى رسول هللا  أنا عبد القادر دام عزمي ورفعتي... تمت.     أعنى محمدً

beytiyle biter.  

-58- 

15 H.K. 460/4 

Kasidetu’Ya’iye 

  قصیدة الیائیة

eş-Şeyh Abdu’l-Ķâdir el-Geylânî (471/562/1078-1166) 

  أهدي إلى أحمد إهداء الحسانى...  بسم... هللا أحمد أصلي أید إیماني

beytiyle başlar. Arapça harekeli nesih hatla, 195x130-150x95 mm. ölçüsünde, 

11 satırlı, 15b-16a yaprakları arasında, cedid filigranlı kağıda yazılmıştır. Şemseli, 

mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

  ... وصل رب على المختار سیدنا محمد وعلى األصحاب رضواني. وهذا آخر أنشاه... تمت.

beytiyle biter.  

-59- 

15 H.K. 435/2 

Kelimâtu ‘Alî b. Ebî âlib (K.A.V.) 

  كلمات علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه

‘Alî b. Ebî âlib el-Hâşimî el-Ķuraşî(23-40/600-661) 

ا الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا...   بسم... لو كشف الغطاء ما ازدادت یقینً

sözleriyle başlar. Arapça harekeli talik hatla, 195x140-125x70 mm. ölçüsün-

de, değişik satırlı, 13a-16a yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Mıklebli, 

vişnerengi meşin bir cilt içindedir. 
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 ... في الدنیا عیش الفقراء ویحاسب في اآلخرة حساب... اللهم اغفر... تمت الكلمات.

sözleriyle biter.  

-60- 

15 H.K. 58/2 

Ķı atu Selman el-Fârisî 

 قصة سلمان الفارسي

Cafer es- âdıķ b. Mu ammed el-Bâķır b. ‘Alî Zeyne’l-‘Âbidîn (80-148/699-

765) 

  للمتقین... وبع فإن هذه رسالته تألیف سیدنا وموالنا... جعفر الصادق... بسم... الحمد هللا رب العالمین والعاقبة

sözleriyle başlar. Arapça nesih hatla, 150x95-85x60 mm. ölçüsünde, 9 satırlı, 

35b-58b yaprakları arasında, harf-arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kır-

mızı, sırtı ve sertabı kahverengi meşin, desenli mukavva bir cilt içindedir. 

 ... وكل رجل منكم إذا خلق رأسه یكتب له في دیوان أعماله ألف حسنة فلما استاذ جبریل... كثیرة.

sözlerinde kalır. 

-61- 

15 H.K. 58/1 

Ķı atu Selman el-Fârisî 

  قصة سلمان الفارسي

 م... فقال الحسن والحسین با یا سلمان بشرق جدنا كیف كان بدأ إسالمك...بس

sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla, 150x95-90x60 mm. ölçüsünde, 9 satırlı, 

1b-35a yaprakları arasında, harf-arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kır-

mızıdır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, ebru kağıt kaplı, mukavva bir cilt içinde-

dir. 
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  قال فلم یزل سلمان في خدمة النبي صلى هللا علیه وسلم من أهل بیت یركز محبته إلى خالفة... تم.

sözleriyle biter.  

-62- 

15 H.K. 408/2 

Kitâbu’l-Eş’âr ve Şer uhâ 

  تاب األشعار وشرحهاك

  ... أیام من سلق فیود تبع لو كان من أتباعه... والصلحى لو صلح لالنتظام في سلك تمده.

sözleriyle başlar. Arapça talik hatla, 180x130-120x90 mm. ölçüsünde, 13 sa-

tırlı, 41a-102a yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Mıklebli, ebru kağıt 

kaplı, mukavva bir cilt içindedir. 

 المتواصلة مرسالته التي أغنته أن ترسل أو توسل إلى سواها بغیرها من مطارحه... تم.

sözleriyle biter.  

-63- 

15 H.K. 367/4 

el-Levâmi’ü’l-Hemsiye fi Ta misi’l-Ķa âid’i-Hemziye 

  اللوامع الخمسیة في تحمس القصائد الهمزیة

Şe âb ed-dîn A med el-Hâlîdi es- afadî(Öl. 1034/1624)18 

  بسم... وبه ثقتي الحمد لواجب الوجود أمر الودود... وأن محمد عبده... وأقول إن السبب...

sözleriyle başlar. Ahmed b. Muhammed’in nesih hattıyla, Arapça, 187x115-

160x65 mm. ölçüsünde, 20 satırlı, 25b-72a yaprakları arasında, suyolu filigranlı 

                                                
18 Ahmed b. Muhammed el-Hâlidî aslında tarih âlimi olup doğum tarihi belli değildir. Emir Fahrettin’e İtal-
ya’ya giderken refâkatte bulunan bu zat h. 1034 (m.1624) tarihinde vefat etmiştir. Eserlerinden Tarîh el-Emîr 
Fahreddîn el-Mu’nî es-Sânî kaydedilebilir. (bk. Mu’cem el- Müellifun, II, 98) 
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kağıda, 1075 (1664) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Mıklebli, mukavva bir 

cilt içindedir. 

 لخالقهم عالم حوصري. فعسیر تفي به العلماء... تم. –الخالدي ذو التدبیر... ضم تخمیر أحمد 

beytiyle biter.  

-64- 

15 H.K. 1532 

el-Menâhu’l-Mekkîye fî Şer i’l-Hemzîye 

  المناح المكیة في شرح الهمزیة

Şi âb ed-dîn A med b. Mu ammed b. acer el-Haytemî (1899-974/1493-

1567)19 

 بسم... الحمد هللا الذي... بكتاب أحرس الفصحا... وبعد فمما یتحین على كل مكلف...

sözleriyle başlar. Arapça nesih yazıyla, 204x147-165x100 mm. ölçüsünde, 23 

satırlı, II+203+II yaprakta, üç ay filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları, keşideler 

ve cedveller kırmızı, serlevha renkli ve müzehheptir. Zencirekli, kahverengi meşin 

bir cilt içindedir. 

 یم الرؤوف الرحیم سبحان ربك رب العزة عما یصفون... تم.... متفضًال بكل ما نتمناه إنه الجواد الكر 

sözleriyle biter.  

Diğer nüsha 1531 

 

 

                                                
19 İbnu’l Hacer el Hаytemî diye tanınan bu zat aslen Mekke’li olup h. 899 yılında doğmuştur. Şâfî alimi olan 
İbnu Hacer, çok sayıda eser kaleme almış ve nihâyet h. 974 yılında vefat etmiştir. Eserlerinden şunları sırala-
yabilir: İthâf Ehli İslâm, İtmâm en-Ni’me, Tuhfetu’l-Muhtâç, Tembihu’l-Ahyâr, Durer el-Gamame, el-Gavl el 
Cerî, Ed-dur el Manzûm, el Cevher el-Munazzam, Tahrîr el Megâl, el A’lâm bi Gavâti’el İslâm (bk. Hediyyet 
el- Arifun, I, 146; GAL, Suppl., I, 471; Keşf ez-Zünûn, II, 1349) 
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-65- 

15 H.K. 35/9 

el-Mu’allaķâtü’s-Seb‘ 

  المعلقات السبع

 محوملبسقط اللوى بین الدحول   بسم... قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل

beytiyle başlar. Arapça talik yazıyla, 150x95-115x85 mm. ölçüsünde, 14 satır-

lı, 40b-63b yaprakları arasında, taç filigranlı kağıda yazılmıştır. Sırtı ve sertabı si-

yah meşin, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

  تم. حرب إذا عدد السور التنابل...  ... یمشو متى الجمال الذهبر یعصمهم

beytiyle biter.  

-66- 

15 H.K. 435/7 

Münâcat 

  مناجات

‘Alî b. Ebî Ţâlib el- âşimî el-Ķuraşî (23-40/600-661) 

  بسم... لك الحمد ذو الجود واللجد والعلى تباركت تعطي من تشاء وتمنع.

sözleriyle başlar. Arapça, harekeli nesih yazıyla, 190x140-145x90 mm. ölçü-

sünde, 17 satırlı, 37b-38a yaprakları arasında, taç filigranlı kağıda yazılmıştır. Mık-

lebli, vişnerengi bir cilt içindedir. 

  وناجاك أخیار ببابك ركع... تمت.  ... وصل علیه ما دعاك موحد

beytiyle biter.  

 



 
 

41 
 

-67- 

15 H.K. 435/12 

Nażîretu ‘âlâ Ķa îdeti’l-Mu ariye 

 نظیرة على قصیدة المضریة

Ebû Na‘îm A med Hâdımî (Öl. 1160/1747) 

 به من لطى الدین قد نشرواوصح    بسم... وصل رب على الهادي وشبعة 

beytiyle başlar. Şeyh Mustafa b. Ali el-Burduri’nin talik hattıyla, Arapça 

195x140-170x70 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 74a-b yaprağında, taç filigranlı kağıda 

yazılmıştır. Kenarları açıklamalı, mıklebli, vişnerengi meşin bir cilt içindedir. 

 شمس النهار ما قد شعشع القمر... تم.    ... ثم الصالة على المختار ما طلعت

beytiyle biter. 

-68- 

15 H.K. 1193/1 

Neşrü’l-‘Alem fî Şer i Lâmîyeti’l-‘Acem 

 نشر العلم في شرح المیة العجم

Cemâl ed-dîn Mu ammed b. ‘Ömer el- a ramî (Öl. 930/1524) 

 بسم... وبه نستعین الحمد  الكریم... أما بعد فإن القصیدة المشهورة بالمیة العجم...

beytiyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 95x145-140x70 mm. ölçüsünde, 22 sa-

tırlı, 1b-37a yaprakları arasında, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. Asıl metin kırmızı 

çizgilidir. Kenarları kahverengi meşin, kapakları ebru kağıt kaplı, mukavva bir cilt 

içindedir. 

أقوام طریق من القول والعمل... ... وأكمل فضائلها فأنت بالیقین... نسأل هللا التوفیق لما یحیه ویرمها إلى 

 وصل هللا على سیدنما محمد... وسلم... تمت.

sözleriyle biter. 
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-69- 

15 H.K. 460/13 

Nevâdiru’l-‘Aynîye fî Bevâdiri’l-Garbîye 

 نوادر العینیة بوادر الغیبیة

Ķutb ed-dîn  ‘Abd el-Kerîm b. İbrâhîm el-Cilî (Öl. 832/1428) 

  ولیس العدل فیه مواقع صحا الناس...  بسم... فؤاد به شمس الحبة طالع

beytiyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 195x130-140x90 mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, 41b-53a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Şemseli, 

mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

 على نفس النفیسة واقع تمت القصیدة.  علیه السالم في وٕانما 

beytiyle biter. 
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15 H.K. 226/1 

er-Raķam 

 الرقم

İbn eş Şa’i  Şems ed-dîn Mu ammed b. ‘Abd er-Rahmân (707-776/1308-

1375)20 

بسم... قال الشیخ... شمس الدین عبد هللا محمد بن ... الشهیر بابن الصایغ أما بعد حمد هللا الذي من 

  حمده...

                                                
20 İbn Es-Sa’ig diye tanınan bu zat nahv âlimi ve şâirdir. Bu zât h. 577 yılında Mısır’da vefat etmiştir. Eserleri 
arasında Tezkira fî’n Nahv, er-Ragam fî Şerh Kasidetu’l Bürde, Şehr el-Elfiye, Li’ İbn Mâlik, Şehr Meşârik 
el-Envâr, el-Mebâni fî’l Meânî, Netaic el-Efkâr yer almaktadır. (bk. Hediyyet el-Â’rifun, II, 99; A’lâm, VII, 
66; GAL, I, 309; Keşf ez-Zünûn, II, 1322) 
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sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 170x125-130x105 mm. ölçüsünde, 11 

satırlı, 1b-38b yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Asıl metin kırmızı çiz-

gilidir. Şemseli, zencirekli, mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

ر وهذا آخر ما حص من الكالم على هذه القصیدة جعله هللا وسیلة وٕان غلب في الثاني ذكره ابن جني في العس

  لرضاه إنه على كل شیئ قدیر... تم.

sözleriyle biter. 

-71- 

15 H.K. 924 

Şer  Bedî‘ati’l-Edibi’l-Erîb 

  شرح بدیعة األدیب األریب

Taķi ed-dîn b. üccet el-Herevî (Öl. 837/1433) 

  الحمد هللا البدیع الرفیع الذي... وبع فهذه البدیعیة التي نسجتها في عدده صلى هللا علیه وسلم.

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 213x155-150x105 mm. ölçüsünde, 

21 satırlı, 276 yaprak, öküzbaşı filigranlı kağıda, 1178 (1764) yılında yazılmıştır. 

Şemseli, mıklebli, siyah bir cilt içindedir. 

 ... ذلك الجعف السقیم حتى طهوفیة النكسیر فأندر النوادر في هذا... وهللا أعلم... تم.

sözleriyle biter. 

-72- 

15 H.K. 157/1 

Şer u’l-Fet i’l-Mübîn fî Med i’l-Emin 

  شرح فتح المبین في مدح األمین
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‘Â’işe binti Yûsuf b. A med el-Bâ’ûnîye (Öl. 922/1516)21 

 ذه قصیدة صادرة... بمدح الحبیب...بسم... الحمد  على أجیاد األفهام بعقود مدح الشفع... وبعد فه

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 178x120-145x80 mm. ölçüsünde, 17 

satırlı, 1b-31a yaprakları arasında, çapa filigranlı kağıda 1040 (1630) yılında yazıl-

mıştır. Metin üstleri kırmızıdır. Kenarları kırmızı meşin, kapakları ebru kağıt kaplı, 

mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

ا وحسبنا هللا ونعم الوكیل وال حول وال قوة إال با العلي العظیم علیه توكلت... تم. ا وكرم تكریمً . وسلم تسلیمً .. 

sözleriyle biter. 

-73- 

15 H.K. 1192/3 

Şer u Ķasideti’l-‘Ayniye 

  شرح قصیدة العینیة

 بسم... سبحان من أبد أرواح الكاملین... أما بعد فإن نعم هللا أنعم على عباده وٕان كانت كثیرة...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 200x145-165x90 mm. ölçüsünde, 25 

satırlı, 51b-65a yaprakları arasında, çiçek filigranlı kağıda yazılmıştır. Cetvel ve 

keşideleri kırmızıdır. Kenarları meşin, kapakları ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva 

bir cilt içindedir. 

 ... القاسم صحبوا أما ثنا هللا على محیة المحدثین وأتباعهم من األئمة المجتهدین وحشرنا مع العلماء... تم.

sözleriyle biter. 

-74- 

15 H.K. 414 

Şer u Ķa îdeti Bânet Suad 

                                                
21 Yûsuf b. Ahmet el-Bâ’ûnî’nin kızı olan es-Seyyide Aişe, Şam’da doğmuştur. Alim bir aileye mensup olan 
es-Seyyide Aişe fıkıh, hadis, tasavvuf, tarih ve edebiyat sahalarında kendisini yetiştirmiştir. Bu şair h. 932 
yılında vefat etmiştir. Peygamberimizi metheden divânı vardır. (bk. Târihel-Edeb el-Arabî, s. 412; GAL., II, 
349; Suppl., II, 381, Keşf ez-Zünûn, II, 1234). 
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  شرح قصیدة بانت سعاد

İbn Hişâm Cemal ed-dîn Ebû Mu ammed ‘Abd-Allah b. Yûsuf el-En ârî 

(708-761/1308-1360) 22 

  بسم... أما بعد حمد هللا المنعم الحمد لعبیده حمًدا موافیا لنعمه ومكافیا لمزیدة والصالة...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 185x137-127x85 mm. ölçüsünde, 15 

satırlı, 109 yaprakta, abadi kağıda yazılmıştır. Sözbaşları ve keşideler kırmızıdır. 

Şemseli, zencirekli, kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

 ... قال المصنف تغمده هللا برحمة ووافق الفراغ من ذلك في الثامن عشر من رجب ست وخمسین وسبعمائة...

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 157/4 (41a-51a): 1870/1 (77 yk.); 23/7 (53b-66a) 

-75- 

15 H.K. 455 

Şer u Ķa îdeti’l-Burde 

 شرح قصیدة البردة

Mu annifek ‘Alâ ed-dîn ‘Alî b. Mu ammed el-Bisţâmî (803-875/1401-1470) 

  مقادیر العلماء مع علوها متباینة في مراتب الفضل والبهاد... بسم... الحمد  الذي جعل

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 203x143-140x70 mm. ölçüsünde, 19 

satırlı, I+120 yaprakta, harf filigranlı kağıda, 1012 (1603) yılında yazılmıştır. Söz-

başları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... وبالجملة فالمقصود أفادة الدوام في الصالة... ال لتغییر بخصوص تریح ریح الصبا أو حسن النغام... تم.

sözleriyle biter. 

-76- 
                                                
22 Tasavvuf Âlimi olan bu zât h. 783 (m.1381) yılında vefat etmiştir. Eserlerinden: el-Misbah, el-Mudî’fî 
Kitâb en-Nebî Aleyhisselâm ve Mukâtebâtîhî (bk. en-Nücûm ez-Zâhire, XI, 217; Hediyyet el-Arifun, I, 467; 
Mu’cem el-Müellifun, VI, 115; GAL. II, 72) 
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15 H.K. 388/1 

Şer u Ķa îdeti’l-Burde 

  شرح قصیدة البردة

A med b. ‘İmâd el-Akfehsî (750-808/1349-1405) 

 بسم... قال شیخنا الفقیه اإلمام... شهاب الدین أبو العباس أحمد بن عماد الدین عبد الباقي األقفهي...

sözleriyle başlar. Abdullah b. Abdullatif’in nesih hattıyla, Arapça, 193x140-

130x70 mm. ölçüsünde, 19 satırlı, 1b-91a yaprakları arasında, isim filigranlı kağı-

da, 1123 (1711) yılında yazılmıştır. Kaside metni kırmızıdır. Şemseli, mıklebli, kah-

verengi meşin bir cilt içindedir. 

ا قد وقع الفراغ... تم.... علمها في الشرح وصلى هللا تعالى على سیدنا  ا كصیرً   محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمً

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 141/7 (108b-115b); 691/1 (1b-47b); 459 (106). 

-77- 

15 H.K. 691/2 

Şer u Ķa îdeti’l-Burde 

  شرح قصیدة البردة

  ون بكمال نور أینة المتغرز عن لواحق الظنون بجالل...الحمد  المحتجب عن درك العی

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 201x146-150x81 mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, 49b-70b yaprakları arasında, kartal-arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Asıl 

metin kırmızıdır. Ebru kağıt kaplı bir cilt içindedir. 

ا مفعول له أرحال اي...   ... حرر من علیه أسند إلیه ورغبته فیه وحرمً

sözleriyle biter. 

-78- 

15 H.K. 1080/1 
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Şer u Ķa âdeti’l-Hamriye 

 شرح القصیدة الخمریة

Dâvud b. Ma mud Ķay erî (Öl. 751/1350) 

 الحمد  الذي تجلى القلوب عباده... وبع یقول... شرف الملة والدین القیصري... إن شرح...

sözleriyle başlar. Abdullah b. Karamani’nin talik hattıyla, Arapça, 200x135-

155x80 mm. ölçüsünde, 25 satırlı, 1b-14a yaprakları arasında, arma filigranlı kağı-

da, 1004 (1595) yılında yazılmıştır. Asıl metin kırmızıdır. Sırtı ve sertabı siyah me-

şin, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... أعادنا هللا منه وجعلنا من المتقین وأیاكم مقامات العارفین وكماالت الكاملین... تم.

sözleriyle biter. 

-79- 

15 H.K. 248/1 

Şer u Ķa îdeti’l-Hamriye 

  شرح القصیدة الخمریة

  بسم... الحمد  الذي سقى أهل قربه من خالص شراب حبه فطاب كل منهم في شربه...

sözleriyle başlar. Arapça nesih yazıyla 175x110-155x70 mm. ölçüsünde, 27 

satırlı, 1b-8b yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Asıl me-

tin kırmızıdır. Sırtı ve sertabı meşin, mıklebli, desenli mukavva bir cilt içindedir. 

 ... فیقول یا حسرتا على ما فرطت في جنب هللا أعاذنا هللا من ذلك ورزقنا مقامات العارفین... تم.

sözleriyle biter. 

-80- 

15 H.K. 1080/2 
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Şer u Ķa îdeti’l-Hamriye 

  شرح القصیدة الخمریة

 شربنا على ذكر الحبیب مدامة... سكرنا بها من قبل إذ یخلق الكرم الشرب یجبئ... 

sözleriyle başlar. Abdurrahman Karamani’nin talik hattıyla, Arapça, 200x135-

155x80 mm. ölçüsünde, 25 satırlı, 19b-26bm yaprakları arasında, armna filigranlı 

kağıda yazılmıştır. Kasideler kırmızıdır. Sırtı ve sertabı siyah, mıklebli, mukavva bir 

cilt içindedir. 

 تم. ... ولیس له فیها نصیب وال سهم البكاد یمد ویقصر إذا حددت أردت الصوت الذي...

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha, 23/3 (29b-40a) 

-81- 

15 H.K. 193/4 

Şer u Ķa îdeti İbn ‘Abdi’t-Ţâhir 

 شرح قصیدة ابن عبد الطاهر

‘Abd el-Cebbâr b. Mu ammed el-Mu’âfirî 

 م... قال الشیخ الفقیه اإلمام أبو طالب عبد الجبار بن محمد بن علي المعارفي...بس

sözleriyle başlar. Abdullah’ın talik hattıyla, Arapça, 195x145-145x65 mm. öl-

çüsünde, 19 satırlı, 135b-145a yaprakları arasında, taç filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Kenarları kahverengi meşin, kapakları ebru kağıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir. 

  ویروي تجیل تمت القصیدة المباركة البن عبد الطاهر رحمه هللا لقد قال كعب.

sözleriyle biter. 

-82- 
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15 H.K. 691/3 

Şer u Ķa îdeti’t-Tâ’îye 

 شرح القصیدة التائیة

Dâvud b. Ma mûd Ķay erî (Öl. 751/1350) 

  الحمد هللا ذي تجلى لذاته بذاته فأظهر حقایق أسمائه وصفاته وأبدع بمفاتیح خزاین...

sözleriyle başlar. Arapça nesih yazıyla, 201x146-189x88 mm. ölçüsünde, 19 

satırlı, 73b-88b yaprakları arasında, ay yıldızlı taç filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz-

başları kırmızıdır. Ebru kağıt kaplı bir cilt içindedir. 

 ... الذي لنا وقسو بینها مالك مشبعا وهذا آخر ما أردنا... التكالن... تمت.

sözleriyle biter. 

-83- 

15 H.K. 23/2 

Şer u Ķa îdeti’t-Ţanţarâniye 

  شرح القصیدة الطنطرانیة

‘Alâ ed-dîn Mu ammed b. A med Behisnî 

 بسم... الحمد  الذي خصص نوع اإلنسان بالفصاحة والبیان وشرفه بالبالغة...

sözleriyle başlar. Arapça talik yazıyla, 140x95-95x65 mm. ölçüsünde, 11 sa-

tırlı, 17b-28b yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Asıl metin 

kırmızı çizgilidir. Şemseli, kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

  لم یستضئ بإصباح تم.... فإن المثل من لم یستضئ بمصباح 

sözleriyle biter. 
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B. DİL 

B.1. Lugat 

-84- 

15 H.K. 1222 

Luġâtü’l-Ķur’ân 

 لغة القرآن

Eşîr ed-dîn Mufa al b. ‘Ömer el-Ebherî (Öl. 663/1264)23 

 األلف المهموزة فصل الباء بدأ بسم... قال تعالى الم یروا كیف...بسم... باب 

Sözleriyle başlamaktadır. Arapça, kırma talik hatla, 210x150mm. Ölçüsünde, 

değişik satır sayısında, 200 yaprakta, birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır.  

Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı meşin, mıklebli mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... فإن حرف النداء یتضمن التنبیه مجرد عن معنى النداء والطلق...

Sözlerinde kalmaktadır. 

-85- 

15 H.K. 105/5 

Muġâlaţâtü’l-‘Avâm 

 مغالطات العوام

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn A med b. Süleymân (873-940/1468-1533)24 

  بسم... الحمد هللا الذي جعلنا من زمرة من علم ولم یجعلنا من الذین یحرفون...
                                                
23 Mufaddal B. Ömer el-Ebherî felsefe, mantık ve astronomi âlimidir. Bu zât h. 663 (m.1264) yılında vefât 
etmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır. Hidâyet el-Hikme, Tenzîl el-Efkâr fî ta’dîl Esrâr, Şerh Îsâgûcî, 
Dirâyâl el-Eflâk (bk. Mu’cem el- Müellifun, XII, 315; Keşf ez--Zünûn, s. 97, 206, 494, 953, 1493, 1616; 
GAL., I, 464-465; Suppl. I, 839-844) 
24 Şemseddin İbn Kemâl Paşa, bir çok ilimde kendini yetiştiren bu zât Tokat’ta doğmuş, müftülük yapmış h. 
940 (m.1533) yılında vefat etmiştir. Çok sayıdaki eserlerinden bazıları: Muhît el-Lüga, Tabakât el-
Müctehidiyn, Hâşiye âlâ-Şerh Et’tûsî, Şerh Mişkât el-Mesâbîh (bk. Şezerât ez-Zeheb, VII, 238-239; Eş-
Şekâik en-Numâniye, I, 591-598, Mu’cem el-l Müellifun, I, 238; GAL. II, 668-673; Suppl. II, 670) 
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Sözleriyle başlar. Arafça, talik hatla, 165x105-125x55mm. Ölçüsünde, 15 sa-

tırlı, 13b-28 yaprakları arasında, şapka filigranlı kağıda yazılmıştır. Cetveller kırmı-

zıdır. Kenarları meşin, mıklebi düşmüş, kapakları ebrü kağıt kaplı bir cilt içerisinde-

dir.  

 ... وٕاذا صمت النون حذفت األلف... یضمون النون ینسون األلف تمت الرسالة... العوام.

Sözleriyle biter.  

-86- 

15 H.K. 1869 

el-Muġrib fi’l-Luġa 

  المغرب في اللغة

Nâşır b. ‘Abd es-Seyyid el-Muţarrizî (Öl. 610/1213) 

 مغرب...بسم... وأحمده على أن خول جزیل الطول... وترجمة بكتاب ال

sözleriyle başlar. Bekir b. Yakub’un nesih kırması hattıyla, Arapça, 240x145-

195x100mm. Ölçüsünde, 25 satırlı, 160 yaprakta, abadi kağıda, 1014 (1605) tari-

hinde, Konstantiniye’de yazılmıştır. Sözbaşları ve cetveller kırmızıdır. Mıklebli, sırtı 

ve sertabı kahverengi meşin, mukavva bir cilt içerisindedir.  

 ... برحمتك یا أرحم الراحمین والحمد على تمامه.

Sözleriyle biter.  

-87- 

15 H.K. 2088 

Muhtâru’ - ıhah 

 مختار الصحاح

Mu ammed b.Ebî Bekr b. ‘Abd el-Ķâdir er-Râzî (Öl. 666/1268’den sonra) 

ا نرده إلیه...  ... قلیل فلذلك لم نذكر منه میزانً
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sözleriyle başlar.  Piri b. Muhammed Hasan b. Samir’in, nesih hattıyla, Arap-

ça, 270x170-215x130mm. ölçüsünde, 25 satırlı, 170 yaprakta, suyolu filigranlı ka-

ğıda 945 (1539) tarihinde Mısır’da yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Mıklebli, sırtı 

ve sertabı kırmızı meşin, mukavva bir cilt içerisindedir.  

  ... على البالد واألذال منهال بدعائك الفطر تمت النسخة.

Sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 1273 (Muhammed b. Pir Ömer el-Hadimi, Cedid Nişancı Meh-

med Paşa Medresesi, 1090/1679) 

-88- 

15 H.K. 1021 

Muķaddimetu’l Edeb 

  مقدمة األدب

Câr Allah Ebu’l Ķâsım Ma mûd b. ‘Ömer ez-Zemahşerî (467-538/1075-

1144)25  

ا باسمه...   بسم... الحمد هللا الذي فضل على جمیع األلسنة... كتاب مقدمة األدب... موسومً

Sözleriyle başlar. Arapça, Asya nesihi hatla, 215x147-160x90mm. ölçüsünde, 

13 satırlı, 121 yaprakta, makas filigranlı kağıda, 872 (1468) tarihinde yazılmıştır. 

Sözbaşları kırmızıdır. Kenarlarındaki şerhler ve lügat altları Farsça açıklamalıdır. 

Kenarları kahverengi meşin kaplı mukavva bir cilt içerisindedir.  

  فات.... وكان القیاس الفتح ألنها من باب یفعل تمت التصری

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha:1228 (II.cilt) 

                                                
25 Burada bk., s. 5. 
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15 H.K. 1999/1 

Mula aşu Tehzîb’il Esmâi ve-Luġât 

  ملخص تهذیب األسماء واللغات

  ..بسم... منقول من كتاب تهذیب األسماء واللغات... محیي الدین النووي... الهمزة األبط.

Sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla, 265x180-205x140mm. ölçüsündedir. 

23 yaprakta, 1b-52 yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmı-

zıdır. Kahverengi meşin bir cilt içerisindedir.  

 من كتاب اللغات.... نجد الیمن متقاتهم قرن وهللا أعلم آخر المنتقى 

Sözleriyle biter. 

-90- 

15 H.K. 246/2 

el-Müşelleşü fi’l-Luġa 

  المثلث في اللغة

Ķuţrub Mu ammed el-Müstenîr el-Ba rî (Öl. 206/821)26 

  ید األدباء... قطرب بن أحمد البصري... هذا الكتاب المثلثة اللغة...بسم... وبه قال الشیخ س

Sözleriyle başlar. Ali b. Resul’ün nesih hattıyla, Arapça, 180x115-125x85mm. 

ölçüsünde, 9 satırlı, 82b-88b yaprakları arasında, abadi kağıda, 881 (1476) tarihin-

de yazılmıştır. Satır araları Türkçe açıklamalıdır. Mıklebli, sırtı ve sertabı meşin, 

mukavva bir cilt içerisindedir.  

                                                
26 Aslen Basralı olan Ebû Ali Muhammed b. Müstenîr nahive âlimi olup Kutrub diye tanınmıştır. Bu zât h. 
260 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir. Eserleri: İ’rab el-Kur’an, Halgu’l İnsan, Garîybu’l Hadîs, Kitâb el-
İştigag, Kitâb el-İzdâd, Kitâb el-i’lel fî’l nahv, Kitâb el-Fark, Kitâb feale veefale, Kitâb en-nevâdir, Kitâb el-
hemze, El-Müsellesât fi’l Lüga, Meânî el-Kur’an (bk. Hediyyet el-Arifun, II, 2-9-10; GAL., I, 102; Keşf ez-
Zünun, Iı, 1586). 
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 الربوة السرغفة السرغفة السرغفة تم الكتاب.

Sözleriyle biter. 

-91- 

15 H.K. 974/4 

Risâle fî Beyâni Ma’nâl-Ce’âl 

  جعلرسالة في بیان معنى ال

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn A med b.Süleymân (873-940/1468-1533)27 

  بسم... الحمد  جاعل الظلمات والنور... أما بعد فهذه رسالة معمولة في بیان...

Sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 200x115-140x65mm. ölçüsünde, 19 sa-

tırlı, 8a-8b yaprakları arasında, arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmı-

zıdır. Kenarları kahverengi meşin, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir.  

   على التمام.... أبدعنا عند الحكماء وهو ألیس الشیئ بعد... والحمد 

Sözleriyle biter. 

-92- 

 15 H.K. 1790/5 

Risâle fî Beyânı Uşûli’l Haţţ 

  رسالة في بیان أصول الخط

 بسم... الحمد  وأشكر له والصالة... علم الخط علم یبحث عن أحوال...

Sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla, 210x150-135x80mm. ölçüsünde, 16 

satırlı, 84b-85a yaprakları arasında, dağ filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları 

siyah çizgilidir. Kenarları meşin, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir.  

                                                
27 Burada bk., s. 49. 
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 ... وال یقاس المصحف... الخط الدقیق أال تضیق رق أو رحلة.

Sözlerinde kalmaktadır.  

 

-93- 

 15 H.K. 1813/2 

Risâletü’l- udûs28 

 رسالة الحدوث

İbn Sinâ Ebû ‘Alî el- üseyin b. ‘Abd Allah (376-428/980-1037) 

  الشیخ الرأس عبد هللا بن سینا...بسم... وبه نستعین وعلیه... قال 

Sözleriyle başlar. Arapça, kırma nesih hatla, 225x125x-180x95mm. ölçüsün-

de, 34 satırlı, 217a-220b yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Sözbaşları 

kırmızıdır. Kahverengi meşin bir cilt içindedir.  

ا.... وهو الواحد الح   ق تعالى عما یقول الظالمون عیوً كبیرً

Sözlerinde biter. 

-94- 

 15 H.K. 1653/3 

Risâletü’t-Tahbîr 

  رسالة التخبیر

 بسم... الحمد  رب العالمین والعاقبة للمتقین... البیان في األلفاظ المتداولة...

                                                
28 İbnî Sînâ diye tanınan ebû Ali el-Hüseyin b. Abdullah, felsefe, tıb ve diğer birçok ilimde tderin bilgi sahibi-
dir. Aynı zamanda şair olan İbni Sina aslen Buhâralı olup h. 370 (m.980) yılında doğmuştur. Bilhassa tıb 
ilmindeki eserleriyle şöhret sahibi olan bu zât h. 428 (m.1037) yılında Hemedân’da vefât etmiştir. Çok sayı-
daki eserlerinden şunlar hatırlatılabilir: el-Kanûn fid’tıb, Tegâsîm el-Hikme, Lisan el-Arab fi’l Lüga, el-
Mucez el-Kebîr fî Mantık ve Divân eş-Şiir. (bk. el-Kâmil fi’t-Tarih, IX, 157; Hediyyet el- Ârifun, I, 309; 
Lisân el Mîzân, II, 291-291; Şezerât ez-Zeheb, III, 233; Keşf ez-Zünûn, XII, 26-51; Mu’cem el Müellîfun, IV, 
20) 
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Sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 250x150-135x75mm. ölçüsünde, 20 sa-

tırlı, 26b-33a yaprakları arasında, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kır-

mızıdır. Mıklebli, sırtı ve sertabı meşin, deffeleri ebü kağıt kaplı mukavva bir cilt 

içindedir.  

 تعالى حرر من التخبیر في علم التفسیر.... وفي النوع الذي یلي هذا إنشاء هللا 

Sözleriyle biter.  

-95- 

15 H.K. 499/12 

Risâle fî Ta ķiķi Lafżil-Çelebî 

  رسالة في تحقیق لفظ الچلبي

Kemâl Pâşâ-zâde Şem ed-dîn A met b. Süleymân (837-940/1468-1533)29 

  بسم... الحمد  الذي علم اإلنسان... أما بعد... اعلم أن لفظ چلب...

Sözleriyle başlar. Arapça, tahlik hatla, 210x150-125x65mm. ölçüsünde, 15 

satırlı, 124a-124b yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaş-

ları kırmızıdır. Mıklebli, vişnerengi meşin bir cilt içerisindedir. 

  ... أعوذ با أن أكون من الجاهلین... للفاضل العالم أبو سعود أفندي تمت الكتاب.

Sözleriyle biter. 

-96- 

15 H.K. 949/50 

Risâle fî Tefsîri Ba’ il-Kelimât 

 رسالة في تفسیر بعض الكلمات

Kemal Paşa-zade Şems ed-din Ahmed b.Süleyman (873-940/1468-1533)30 

                                                
29 Burada bk., s. 49. 
30 Burada bk., s. 49. 
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 بسم... كلمة تارة منصوب وانتصابه إما على مصدریة أو على...

Sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 205x155-170x125mm. ölçüsünde, 23 

satırlı, 86a-b 

yaprağında çiçek filigranlı kağıda yazılmıştır. Sırtı meşin, ebü kağıt kaplı mu-

kavva bir cilt içindedir. 

 ... مصدر محذوف تقدیره انقطاعه جًدا تمت الرسالة.

Sözleriyle biter.  

-97- 

15 H.K. 1999/2 

Risâle fî Żabţi’l Elfâ il-Mühe eb 

  رسالة في ضبط األلفاظ المهذب

  بسم... تمم وسهل یا كریم إنك على كل شیئ قدیر باب ما تجوز به الطهارة.

Sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla, 265x180-205x130mm. ölçüsünde, 23 

satırlı, 56b-88a yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Kahverengi meşin, 

bir cilt içerisindedir.  

 ... وجمعه تعافیر العیس اإلبل في بیاضها ظلمة تم الكتاب.

Sözleriyle biter.  

-98- 

15 H.K. 442 

Ta’rifâtü’s-Seyyidî 

  تعریفات السیدي
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es-Seyyid eş-Şerîf ‘Alî b.Mu ammed el-Cürcânî (740-816/1340-1413)31 

 بسم... الحمد  الحق حمده والصالة... وبعد فهذه تعرفات جمعتها واصطالحات...

Sözleriyle başlar. Arapça, talik kırması hatla, 195x130-135x70mm. ölçüsün-

de, 21 satırlı, 86 yapraklı, arma filigranlı kağıda yazılmıştır. 949 (1542) tarihimde 

yazılmıştır.  Sözbaşları ve cetveller kırmızıdır. Kenarları meşin, mıklebli, deffeleri 

desenli kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir.  

  قال هللا تعالى: العرش تحمله المالئكة قد تم الكتاب.

Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar:862 (958/1551); 782 (1133/1720) 

-99- 

15 H.K. 356/1 

Tehzîbü’l Muşaffâ 

  تهذیب المصفى

  بق به الوعد من تهذیب المصفى.بسم... وأحمده على خول جزیل الطول... فهذا ما س

Sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 185x115-125x65mm. ölçüsünde, 21 sa-

tırlı, 1b-257b yaprakları arasında, taç  filigranlı abadi kağıda yazılmıştır. Sözbaşları 

kırmızıdır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, mıklebli, deffeleri ebü kağıt kaplı mu-

kavva bir cilt içerisindedir.  

 ... في شیئ والحمد  رب العالمین والصالة والتحیة على رسوله محمد وآله الطیبین.

Sözleriyle biter. 

-100- 

                                                
31 Es-Seyyid Eş-Şerîf diye tanınan Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammet aslan Cürcan’lı olup h.740 (m.1239) yılın-
da Cürcan’da doğmuştur. Çeşitli ilimlerde kendini yetiştiren zât, h. 816 (1413) yılında Şîrâz’da vefât etmiştir. 
Birçok eserin arasında şunlar yer almaktadır: Hâşiye âlâ Şerh et-Tengîh li’t-Teftâzânî, Şerh et-Tezkire, Hâşiye 
âlâ Tefsîr el-Beydâvî, Hâşiye âlâ Şerh Bigaye, Hâşiye ale’l Mutavvel. (bk. Miftâh el-Saade, I, 167; Hediyyet 
el Ârifun, I, 728-729; GAL. II, 216-217; Suppl. II, 305-306). 
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15 H.K. 390/4 

et-Tu fetü’l-Mûyeş’.işe fî a’si’l-Müsellaşâti’l-Luġativiye 

  التحفة القلیبیة في بعض المثلثات اللغویة

Mûsâ b. Mu ammed b. Mûsâ el-Ķuleybî32 

  ..بسم... قال الشیخ اإلمام العالم... الشیخ موسى بن یوسف القلبي العمري المالكي... وبعد فأولى ما صرت.

Sözleriyle başlar. Ahmed el-Mesiri b.Hitab’ın bozuk nesih hattıyla, Arapça 

190x135-170x105mm. ölçüsünde, 25 satırlı, 25b-66a yaprakları arasında, üç ay 

filigranlı kağıda, 1127 (1715) tarihinde yazılmıştır.Lügatlar kırmızıdır. Kenarları me-

şin, mıklebli, şemseli meşin bir cilt içerisindedir.  

 ... یبقى في الكنانة هذا آخر ما یسر جمعه... فإن فیه كفایة للمنتهى وهللا أعلم... آمین.

Sözleriyle biter. 

B.2. Sarf- Nahiv 

-101- 

15 H.K. 1483 

el-‘Avâmilu’l-Cedîde 

 العوامل الجدیدة

Birgili Me med Efendî b.Pîr ‘Alî (929-981/1523-1573) 

  بسم... الحمد هللا رب العالمین... وبعد فاعلم أنه ال بد لكل طالب معرفة... 

Sözleriyle başlar. Mustafa b.Mehmed’in nesih yazısıyla, Arapça 193x135-

135x75mm. ölçüsünde, 17 satırlı, birleşik harf filigranlı kağıda 1062 (1651) yılında 

yazılmıştır.  Sözbaşları ve cetveller kırmızıdır. Mülevven bir serlavhası vardır. İnce 

beyaz bir karton içindedir. 

 د  رب العالمین. ... آخره یسمى محلیا نوح توكلنا على من ال یأتي الخیر إال من جهة الحم

                                                
32 Bk. GAL. S.II, 420; Keşf ez-Zünûn, I, 256) 
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Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar:83/3 (73ö-79f): 84/4 (270b-274a); 130/4 (93b-100a); 350/5 

(1221/1806,99b-105b); 362/3 (1214/1800,62b-68a); 461/3 (Kadı-zade Mehmed 

Emin, 1177/1764,73b-81a); 868/3 (1266/1849,45b-49b); 873/5 (48a-56a); 927/3 

(Isparta, 1265/1848,85b+92b); 1456/3 (101b-109b); 1508/4 (96b-102b) 

 

-102- 

 15 H.K. 713/2 

el-‘Avâmilu’l-İ’râb 

  العوامل اإلعراب

Abd el-Ķâhir b. ‘Abd er-Ra mân el-Cürcânî (Öl. 471/1078)33 

  بسم... اعلم أن الكلم ثلث اسم وفعل وحرف فاالسم...

Sözleriyle başlar. Arapça harekeli nestalik yazıyla, 201x140-170x88mm. öl-

çüsünde, 25 satırlı, 9b-16b yaprakları arasında, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı tamir görmüş, kahverengi sahtiyan bir cilt içindedir.  

 ... اعتددت بالذي اثبته أبو الحسن كانت مایة واحدا وهللا أعلم بالصواب تمت.

Sözleriyle biter. 

-103- 

15 H.K. 707/3 

el-‘Avâmilu’l-Mi’e 

 العوامل المائة

Abd el-Ķâhir b.Abd er-Ra mân el-Cürcânî (Öl.471/1078)34 
                                                
33 Burada bk., s. 56. 
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  بسم... الحمد  رب العالمین... وبعد فإن العوامل في النحو على ما ألفه...

Sözleriyle başlar. Abdurrahman Mevlana Ahmed’in nesih yazısıyla, Arapça, 

270x148-138x78mm. ölçüsünde, 15 satırlı, 67b-72b yaprakları arasında, birleşik 

harf filigranlı kağıda 1066 (1656) (1542) yılında yazılmıştır.  Sözbaşları kırmızıdır. 

Sırtı ve kenarları dökülmüş, kahverengi meşin kaplı, deffeleri kağıt kaplı, mukavva 

bir cilt içindedir.  

 . فال یستغنى الصغیر والكبیر والرفیع والوضیع عن معرفتها واستعمالها تم...

Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar:36/1 (Mehmed b.Abidi; 1b-13b); (101b-109a); 350/3 (Abdur-

rahman, 63a-71a); 397/3 (95b-106a); 703/1 (1b-7a, sonu eksik); 954/2 (31b-38b, 

sonu eksik); 1503/1 (1086/1675,1b-14b); 1549/9 (109b-118b, sonu eksik). 

-104- 

15 H.K. 1626/1 

‘Avnü’l-Vâfiye 

 عون الوافیة

Kemâl b.’Alî b.İshâk 

  بسم... الحمد  الذي شرح صدورنا لكشف المعاني... أما بعد فیقول... كمال بن علي...

Sözleriyle başlar. Mehmed b. Receb’in talik kırması yazısıyla,Arapça, 

205x150-160x100mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 1b-33b yaprakları arasında, çıpa filig-

ranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı beyaz karton, deffeleri kahve-

rengi meşin bir cilt içindedir.  

 ... فاختار الحذف مع الثقیل أولى من اختیاره مع الحقیق هذا آخر الكالم... تم.

                                                                                                                                               
34 Burada bk., s. 56. 
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Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar:862 (958/1551); 782 (1133/1720) 

-105- 

 15 H.K. 1278 

Behcetü’l-Marżîye fî Şer i’l-Elfîye 

 لمرضیة في شرح األلفیةبهجة ا

Celâl ed-dîn Abd er-Ra mân b.Ebî Bekr es-Suyûţî (849-911/1445-1505)35 

 المرضیة...بسم... قال... جالل الدین بن الشیخ الصالح... هذا شرح لطیف مزجته باأللفیة... سمیته بالبهجة 

Sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazısıyla, 210x155-90x65mm. ölçüsünde, 10 

satırlı, yıldızlı taç filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Soğuk şemse ve 

köşebentli taba renkli meşin kaplı, mıklebli mukavva bir cilt içindedir. 

  شاننا كله وافعل ذلك بإخواننا وأحبائنا وسائر المسلمین آمین كملت النسخة المباركة م. ... لنا

Sözleriyle biter. 

-106- 

 15 H.K. 1466/4 

Binâ’ul-Ef’âl 

  بناء األفعال

ا الباب األول منه فعل...   بسم... اعلم أن أبواب التصریف خمسة وثالثون بابً

                                                
35 es-Suyûtî diye tanınan bu zât, h. 849 (m.1445) yılında Kahire’de doğmuş ve yetişmiştir. Bir çok alimden 
ders alan bu zât çok sayıda eseri kaleme almıştır. es-Suyut (m.1505) yılında Kâhire’de vefat etmiştir. Eserle-
rinden ed-Dûr el-Mensûr, Fî’t-Tefsir el-Me’sûr, el Muzhîr fi’l Lüga, el-Ca’mî’ es-Sagîr, Hüsn el-Muhadara ve 
İtmam ed-Diraye (bk. Şezerât, VIII, 51-55, Hediyyet el-Arifûn, I, 534-544; Mu’cem el- Müellifûn, V, 128; 
GAL. II, 143-158) 
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Sözleriyle başlar. Ramazan b.Abdülvahid’in nesih yazısıyla, Arapça, 

205x140-150x95mm. ölçüsünde, 13 satırlı, 89b-97b yaprakları arasında, çıpa filig-

ranlı kağıda, 1083 (1672) yılında  yazılmıştır.  Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı 

kahverengi meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı mukavva bir cilt içindedir.  

  حیست مثالست ومضاعف لفیف ناقص ومهموز أجوف تمت.... هذا البیت ص

Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar:32/4 (92b-104a); 43/4 (1157/1744,105b-117a); 102/4 (113b-

125a); 196/4 (67b-72b); 369/4 (56b-62b); 396/4 (1053/1643,90b-96b); 1438/4 

(64b,70b); 1592/3 (78b,82b). TÜYATOK. 18.502. 

-107- 

15 H.K. 109/2 

el-Cümel 

 الجمل

‘Abd el-Ķâhir b.’Abd er-Ra mân el-Cürcânî (Öl. 471/1078)36 

ا قریب المتناول... بسم... قال الشیخ اإلمام  أبو بكر عبد القاهر عبد هللا... هذه جمل رتبتها ترتیبً

Sözleriyle başlar. Arapça, bozuk nesih yazısıyla, 165x113-120x65mm. ölçü-

sünde, 13 satırlı, 74b-100a yaprakları arasında, su yolu filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Kenarları kahverengi meşin, deffeleri ebü kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt için-

dedir. 

  ... كذلك الباقي فهذا آخر ما أوردناه من الجمل في عوامل اإلعراب وهللا أعلم تمت. 

Sözleriyle biter. 

-108- 

                                                
36 Burada bk., s. 56. 
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15 H.K. 417 

av’u’l-Mişbâ  

 ضوء المصباح

Tâc ed-dîn Mu ammed b.Mu ammed el-Esferâyînî (Öl. 684/1285) 

  قوله أما بعد حمد هللا أما كلمة فیها معنى الشروط فلذلك كانت...

Sözleriyle başlar. Süleyman b.Kasım’ın talik yazısıyla, Arapça, 172x135-

130x75mm. ölçüsünde, 15 satırlı, birleşik harf filigranlı kağıda 807 (1404) yılında 

yazılmıştır.  Sözbaşları kırmızıdır. Kenarları koyu kahverengi meşin, deffeleri sol-

muş, ebü kağıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir.  

 ذي عن التشلق تمت.... لكنه یقضي إلى المالل فاختصرت على هذا القدر فلیس ال

Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar:240 (Başı eksik); 366 (5b-155b); 416/980; 1819 (Mehmed b. 

Mehmed Koçhisari; Aksaray, 747/1346); 1888 (Mehmed b.Ömer el Hamidi, 

1104/1692). 

-109- 

15 H.K. 1075/1 

ed-Durretü’n-Na viyye 

  الدرة النحویة

Ebû ‘Abd-Allah Mu ammed b.A med b.Ya’lâ el- asanî (Öl.723/1323)37 

بسم... قال أبو عبد هللا محمد بن أحمد ... الحمد  رب العالمین... وسمیته بالدرة النحویة في شرح 

  جرومیة...األ

                                                
37 (GAL. S.,II, 332; Keşf ez-Zünûn, II, 1797) 
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Sözleriyle başlar. Mehmed Rıfkı b. Mustafa’nın talik yazısıyla, Arapça, 

205x145-130x80mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 1b-81a yaprakları arasında arma filig-

ranlı kağıda 1080 (1669) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Şemseli, açık 

kahverengi meşin bir cilt içindedir.  

  ... غیره لكنها حقیقة من حیث أنهم لم ینوبها االنفعال وهللا أعلم تم. 

Sözleriyle biter. İbn Acurrum’un  “Mukaddimetu’l-Acurrumiye” adlı eserinde 

şerhtir. 

-110- 

15 H.K. 694 

Ebkârü’l-Efkâr 

  أبكار األفكار

Ķâ î Balâţ ‘Abd el-Laţîf b.Celâl ed-dîn Mu ammed el-Ķazvînî (Öl.853/1449) 

  بسم... إن من حروف المشبهة بالفعل نصبة لالسم والرافعه...

Sözleriyle başlar. Arapça, italik yazıyla 200x120-140x65mm. ölçüsünde, 19 

satırlı, ok yay filigranlı kağıda 1009 (1600) yılında yazılmıştır.  Keşideler kırmızıdır. 

Sırtı ve sertabı siyah meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt 

içindedir. 

  ضل السالم... اإلسالم.... عن دعا لكاتبه حمد هللا على التمام واللرسول أف 

Sözleriyle biter. 

-111- 

15 H.K. 102/5 

el-Emsiletu’l-Mu atelife 

  األمثلة المختلفة
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 بسم... نصر فعل ماضي بناء معلوم مفرد مذكر غائب...

Sözleriyle başlar. Süleyman b.Mehmed’in talik yazısıyla, Arapça,157x95-

115x65mm. ölçüsünde, 4 satırlı, 125b-141b yaprakları arasında Karaağaç’da, su-

yolu filigranlı kağıda 1191 (1777) yılında yazılmıştır.  Sözbaşları ve cetvelleri kırmı-

zıdır. Onarım görmüş kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

  . الحمد  على التمام.... انصر بك فعل التعجب... الضربنا..

Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar:32/5(10b-111b sonu eksik); 148/2 (1013/1604,31b-41b); 148/6 

(1116/1704,92b-100b); 369/5 (63b-75a); 396/5 (100b-108a). 

-112- 

15 H.K. 835 

Ezhürü’ş-Şurûh 

 أزهر الشروح

‘Abd-Allah b.Me med Ķuyûcaklî 

   الحمد  رب العالمین الستار... وأما بعد فیقول... عبد هللا بن محمد...

Sözleriyle başlar. Ahmed b. Mehmet b. Mustafa el-İnavi’nin talik, yazısıyla, 

Arapça, 215x150-162x80mm. ölçüsünde, 21 satırlı, üzüm salkımı filigranlı kağıda 

1140 (1728) yılında yazılmıştır.  Sözbaşları ve cetveller kırmızıdır. Sırtı ve kenarları 

kahverengi meşin, deffeleri ebü kağıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir.  

  ... هنا إذ فیه في ظني ما ال یرى األعین وما ال یسمع اآلذان وقد وقع.

Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar:1172 (1146/1733) 

-113- 
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15 H.K. 1335/2 

Fâriķu’l Müferriķât 

 فارق المفرقات

İsmâ’il en-Nâ îh el-Mudurnî 

  ...بسم... الحمد  الذي جعل إیماننا فارًقا... أما بعد فهذه تصدى األلفاظ... وسمیته فارق المتفرقات

Sözleriyle başlar. Arapça, talik kırması yazıyla, 210x155-145x155mm. ölçü-

sünde, 19 satırlı, 9a-24a yaprakları arasında, harf-marka filigranlı kağıda yazılmış-

tır.  Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı kırmızı meşin, deffeleri desenli kağıt kap-

lı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

ا ویا اإلضافة بخالفه ولم ینعكس األمر لفساد المعنى سید الشریف.  ... وتقدیرً

Sözleriyle biter. 

-114- 

15 H.K. 1988 

Ferâ’idu’l-Ķalâ’id 

  فرائد القالئد

Bedr ed-dîn Ma mûd b.Ahmed el-‘Aynî (762-855/1360-1451) 

ا ناصًحا ضافیا شرجعا وشكرا... وبعد فإن عافى رحمة هللا ربه الغني أبا محمد محمود بن أحمد  بسم... حمدً

ا بفرائد القالئد...  العیني... مترجمً

Sözleriyle başlar. Arapça, harekeli nesih kırması yazısıyla, 260x175-

165x115mm. ölçüsünde, 23 satırlı, abadi kağıda, 878 (1473) yılında yazılmıştır. 

Sözbaşları kırmızıdır. Salbek şemseli, köşebentli ve zincirekli, üzeri kahverengi 

meşin kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

ا.... والشاهد في األجلل حیث ل   م یدغم مع الموجب للضرورة... كثیرً
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Sözleriyle biter. Eserin te’lif tarihi 817 (1415)’dir. 

-115- 

15 H.K. 1350 

Fet u’l-Esrâr 

 فتح األسرار

Mu ammed b. Mu ammed b.A med eş-Şubûcavî (Öl. 1172/1758) 

بسم... الحمد  حمد الشاكرین... وبعد فیقول العبد... محمد بن محمد بن أحمد... وسمیته فتح األسرار في 

  كتاب اإلظهار.

Sözleriyle başlar. Ahmed b.İbrahim b.Ömer’in nestalik yazısıyla, Arapça, 

205x130-145x65mm. ölçüsünde, 19 satırlı, harf-arma ve marka filigranlı kağıda 

1250 (1835) yılında yazılmıştır.  Keşideler ve cetveller kırmızıdır. Zencirekli ve 

şemseli, kahverengi meşin kaplı, mıklebli mukavva bir cilt içindedir. 

 آمین. ... قد استراح عن سمد اإلنهاض لنقل السواد إلى البیاض صحوة یوم الجمعة... 

Sözleriyle biter. 

-116- 

15 H.K. 419 

el-Fevâ’îdu’l- Celîle 

 الفوائد الجلیلة

İbrâhîm b. üsâm ed-dîn el-Germiyânî (Öl. 1016/1607)38 

  واسع المغفرة كثیر النوال الذي تقدس...بسم... الحمد  الكبیر المتعال 

                                                
38 Seyyid Şerîfî diye tanınan İbrahim b. Hüsâmeddin el-Germiyânî, Osmanlı âlimlerindendir. Bu zât h.1016 
yılında vefat etmiştir. Eserlerinden bazıları: Tekmile li-Şerh İbn-Kemâl, el-Fevâid el-Celîle fi-Şerh eş-Şâfiye, 
Li-İbn el-Hacîb, Mevzûn el-Mîzân, (bk. Hediyyet el-Arifûn, I, 29; Mu’cem el- Müellifûn, I, 19, GAL., 371, 
Keşf, II, 1022) 
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Sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 183x135-145x70mm. ölçüsünde, 23 

satırlı, hayvan filigranlı kağıda yazılmıştır.  Sözbaşları ve keşideler kırmızıdır. Sırtı 

ve mıklabi kahverengi meşinle onarılmış, sırtı siyah meşin, deffeleri zencirekli ve 

şemseli, kahverengi meşin kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

  ... امتحان فهم الطالب وأدخل فیتجربه دریة هللا أعلم... وأصحبه الكرام.

Sözleriyle biter. Eserin uzun adı “el-Fera’idu’l-Celile fi Şerhil-Fera’idi’l-

Cemile”dir. İbn Hacib’in “eş-Şafiye” adlı eserinde, müellifin manzum olarak “el-

Fera’idu’l-Cemile” adıyla yaptığı şerhe yine müellifin yaptığı şerhtir.  

-117- 

15 H.K. 547 

el-Fevâ’îdu’ż-Żiyâ’îye 

 الفوائد الضیائیة

Nûr ed-dîn ‘Abd er-Ra mân b.A med el-Câmî (817898/1414-1492) 

 الحمد لولیه والصالة على نبیه... أما بعد فهذه فوائد وافیة بحل مشكالت الكافیة...

Sözleriyle başlar. Hasan b. Ali’nin talik yazısıyla, Arapça, 200x115-

145x72mm. ölçüsünde, 17 satırlı, abadi kağıda, 1025 (1616) yılında yazılmıştır.  

Sözbaşları keşideler ve cetveller kırmızıdır. Kahverengi meşin kaplı, mıklebli, mu-

kavva bir cilt içindedir.  

  ... لنقل هذا الشرح من السواد إلى البیاض العبد الفقیر... وقد وقع.

Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar:456 (Hasan b.Ömer); 679; 680 (1068/1657); 681; 1057 (Ab-

durrahman b.Mehmed, 1143/1731); 1579 (Hüseyin b.Süleyman b. Halil, Ereğli, 

1138/1725, başı eksik); 1881 (Ahmed Hafa’l-Arabi, 1250/1834). 

-118- 
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15 H.K. 451/10 

Fev ü’ş-Şezâ bi-Mes’eleti Kezâ 

 فوح الشذا بمسألة كذا

İbn Hişâm Cemâl ed-dîn Ebû Mu ammed ‘Abd-Allah b.Yûsuf el- Enşârî 

(708-761/1309-1360)39 

بسم... قال الشیخ... أبو محمد عبد هللا جمال الدین... وبعد فإني لما وقفت على كتاب الشذا وسمیته فوح الشذا 

 بمسألة كذا...

Sözleriyle başlar. Ahmed Yunus el-Ubeyd el-Ezher’nin nasih yazısıyla, Arap-

ça, 190x125-150x90mm. ölçüsünde, 23 satırlı, 34a-39b yaprakları arasında, suyolu 

filigranlı kağıda 1140 (1728) yılında yazılmıştır.  Sözbaşları ve cetveller kırmızıdır. 

Sırtı meşin, deffeleri sarı kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... التركیب وهللا تعالى أعلم قال المؤلف رحمة هللا تعالى تم... انتهى.

Sözleriyle biter. 

-119- 

15 H.K. 1077 

adâ’iķu’d-Daķâ’iķ 

 حدائق الدقائق

Sa’d ed-dîn Sa’d-Allah el-Berdâ‘î 

  بسم... اللهم إنا نرید أن نتشبه بمن یحمدك على األیك... وبع فیقول... سعد الدین...

Sözleriyle başlar. İsmail Halil’in talik yazısıyla, Arapça, 205x160-140x70mm. 

ölçüsünde, 13 satırlı, hayvan ve insan başı filigranlı kağıda, Karaçay’da, 1094 

(1682) yılında yazılmıştır.  Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı onarılmış kahve-

                                                
39 Burada bk., s. 44. 
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rengi meşin üzeri solmuş kağıt kaplı, sağ deffesi kopmuş, mıklebli, mukavva bir cilt 

içindedir. 

 ... إذ ردت به الشمس للقاضي والدافي تمت هذا الكتاب. 

Sözleriyle biter. 

-120- 

15 H.K. 693 

allu Esrâri’l-Ahyâr ‘alâ İ’râbi İ hâr’i-Esrâr 

 حل أسرار األخیار على إعراب إظهار األسرار 

Zeynî-zâde üseyin b.A med Bursavî (Öl. 1168/1755) 

  بسم... الحمد  الذي رفع داء الجهل بإنزال قرآن عربي...

Sözleriyle başlar. Ali b. Mehmed İzmir’nin talik yazısıyla, Arapça, 200x135-

140x70mm. ölçüsünde, 15 satırlı, üç ay filigranlı kağıda 1172 (1759) yılında yazıl-

mıştır.  Sözbaşları ve cetvelleri kırmızıdır. Şemseli, kahverengi meşin kaplı mıkleb-

li, mukavva bir cilt içindedir. 

  عامته المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتك... آمین.... له ولوالدیه و 

Sözleriyle biter. 

-121- 

15 H.K. 503/6 

allu Ma’ âķîdi’l-Ķavâ’id 

  حل معاقد القواعد

Şems ed-dîn Ebu’s-Senâ A med b. Me med Sîvâsî (Öl. 1009/1600) 

 بسم... الحمد  الذي رفع أسماء العلماء بفعل الخشیة في قوله إنما...



 
 

72 
 

Sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla 205x170-145x85mm. ölçüsünde, 15 

satırlı 84a-128a yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır.  Söz-

başları ve keşideler kırmızıdır. Zencirekli ve şemseli, sırtı siyah, deffeleri kahveren-

gi meşin kaplı, mukavva bir cilt içindedir.  

 ... جارة الصواب وفي الخاتمة الكفایة بالتأمل هذا آخر ما تیسر لنا أیراده ومنه وقد وقع.

Sözleriyle biter. 

Diğer nüsha:1095/1 (1b-55b) 

 

 

-122- 

15 H.K. 1092/1 

el- amdîye 

  الحمدیة

A med b. İmâd el-Akfehsî (750-808/1349-1405) 

 جماعة... وسمیته كتاب الحمدیة. بسم... الحمد لمن جعل النحو نور الثمار حدیقة الكالم... وبعد فإن لنا

Sözleriyle başlar. İbrahim b. Abdülhadi el-Konevi’nin nesih yazısıyla, Arapça, 

205x125-150x65mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 1b-43b yaprakları arasında, birleşik harf 

filigranlı kağıda 1077 (1666) yılında yazılmıştır.  Sözbaşları ve cetvelleri kırmızıdır. 

Kenarları meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... تمت مسودة هذه األوراق بعون هللا الملك الخالق... وألف. 

Sözleriyle biter. 

-123- 

15 H.K. 156/1 
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el-Hârûnîye fi’ş-Şarf 

 ة في الصرفالهارونی

Necm ed-dîn ‘Ömer b. El-Herevî 

 بسم... الحمد  الذي صرفنا في نعمه وعرفنا مجده الكامل... وبعد فهذه مختصر في التصریف...

Sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazısıyla 175x125-110x70mm. ölçüsünde, 11 

satırlı, 1a-8a yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. 

Sırtı siyah meşin, üzeri sarı kağıt kaplı, cilt kenarları ve şirazesi dağınık, harap bir 

cilt içindedir. 

 ... فإن كان الشاني فالمولو... كقولنا تعرت زید... وهللا أعلم. 

Sözleriyle biter. 

-124- 

15 H.K. 1085/2 

âşiye alâ Dîbâceti’l-Vafiye 

  حاشیة على دیباجة الوافیة

  بسم... أحمد هللا أفتتح بالتحمید بعد التیمن بالتسمیة لیكون أذاء لشیئ من واجب...

Sözleriyle başlar. Arapça talik yazısıyla, 200x145-140x85mm. ölçüsünde, 15 

satırlı, 93b-96b yaprakları arasında, üç ay filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşideler 

kırmızıdır. Salbek şemseli, kırmızı meşin kaplı, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... وتوكلت اي اعتقدت وٕالیه أنیب اي أرجع فإنه المرجع والمآب تمت. 

Sözleriyle biter. 

-125- 

15 H.K. 60/1 
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âşiye alâ Dîbâceti’l-Vafiye fî Şer i’l-Ķâfiye 

  حاشیة على دیباجة الوافیة ي شرح الكافیة

ا با العزیز وعمًال بموجب...   بسم... إنما بدأ بالبسملة مستعینً

Sözleriyle başlar. Arapça talik yazısıyla, 155x100-120x70mm. ölçüsünde, 17 

satırlı, 1b-6a yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. 

Kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

 ... الهادي إلى سبیل الرشاد وهو نعم المولى ونعم الوكیل تمت.

Sözleriyle biter. 

 

 

-126- 

15 H.K. 553 

âşiye alâ-Fevâ’idi’ż-Żiyâ’iye 

  حاشیة على الفوائد الضیائیة

Mu ammed ‘İ met-Allah b. Ma mûd el-Buhârî (Öl.840/1436) 

 یا كریم الحمد هللا جعل الكلمة...بسم... منك البدایة وٕالیك النهایة 

Sözleriyle başlar. Arapça, talik yazısıyla, 200x130-155x80mm. ölçüsünde, 23 

satırlı, 13b sayfasında, ay yıldız filigranlı kağıda 1083 (1673) yılında yazılmıştır.  

Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, üzeri kağıt kaplı, mıklebli, mu-

kavva bir cilt içerisindedir. 

ا منه فتأمل تمت.   ... كإبداء األسد وحینئذ یكون النفس محذورً

Sözleriyle biter. 
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-127- 

15 H.K. 487 

âşiye alâ’l-Fevâ’idi’ż-Żiyâ’iye 

  حاشیة على الفوائد الضیائیة

Vecîh ed-dîn ‘Ömer b. ‘Abd el-Mu sin Erzincânî (Öl.871/1466) 

 بسم... الحمد  رب العالمین... أجمعین قوله الحمد لولیه والصالة على نبیه...

Sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 200x120-150x70mm. ölçüsünde, 23 

satırlı, birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır.  Sözbaşları kırmızıdır. Noktalı yaldız 

şemseli, zincirekli, kahverengi meşin kaplı, mukavva bir cilt içindedir.  

  ... لم یكن مانع فكأنها ثابتة مع عروض الحذف هذا آخر حواشي.

Sözleriyle biter. 

-128- 

15 H.K. 988 

âşiyetü’l- âşiye alâ’l-Fevâ’idi’ż-Żiyâ’iye 

  حاشیة الحاشیة على الفوائد الضیائیة

Mollâ zâde Me med (Öl. 1070/1659’dan sonra) 

  قوله على أفضلهم أي أفضل الذین أنعمت علیهم قوله أنعم... بسم...

Sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 210x155-170x85mm. ölçüsünde, 24 

satırlı, taç-arma filigranlı kağıda 1140 (1728) yılında yazılmıştır.  Sözbaşları kırmı-

zıdır. Zencirekli ve şemseli, kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

 ... وقوله ألنه الفعل الذي مع نون التأكید لقوله متعلق یقاتت تمت. 

Sözleriyle biter. İbn Hacib’in “Kafiye” adlı eserine, el-Cami’nin “el-Feva’idi’z 

Ziya’iye” adıyla yaptığı şehre, el-Esferayini’nin yazdığı haşiyeye haşiyedir.  

-129- 
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15 H.K. 839 

âşiye alâ İmti âni’l-Ezkîyâ 

  حاشیة على امتحان األذكیاء

Mu ţafâ b. amza Âdalı (Öl. 1085/1674’de sağ) 

  على هللا... بسم... قوله الحمد  قیل هذا أنشاء غرض القائل إنشاء

Sözleriyle başlar. İbn Abdullah Mustafa Ada’nın ince nesih kırması yazısıyla, 

Arapça, 215x150-150x70mm. ölçüsünde, 23 satırlı, su yolu filigranlı kağıda 1126 

(1714) yılında yazılmıştır.  Sözbaşları ve keşideler kırmızıdır. Kenarları kahverengi 

meşin, deffeleri ebü kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... بالسكت ترك خالف ابن الحاجب الكسكسة كزلزلة مهملة لتقدمها تمت. 

Sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 702 (Sonu eksik) 

-130- 

15 H.K. 688/2 

âşiye alâ Şer i Dîbâceti’l-Mişbâ  

  حاشیة على شرح دیباجة المصباح

Ya’ķûb b. Seyyîd ‘Alî Bursavî (Öl. 931/1524) 

 بسم... الحمد  الذي ال یبلغ كنهه أحد أي ال یصل إلى تصوره الحقیقة كل ...

Sözleriyle başlar. Abdülvahab b. Burak b. Yusuf’un nesih kırması yazısıyla, 

Arapça, 200x145-120x100mm. ölçüsünde, 15 satırlı, 119b-176b yaprakları arasın-

da, haç filigranlı kağıda 1007 (1599) yılında yazılmıştır.  Sözbaşları ve keşideler 

kırmızıdır. Şemseli, siyah meşin kaplı, mıklebi, mukavva bir cilt içindedir. 

  ... بالعقل ألن الفعل یجوز أن یكون شیئا آخر غیر الخامس تمت.

Sözleriyle biter. 
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Diğer nüshalar: 63 (Abdülkerim b. Hasan, 1078/1667); 708/2 (Ahmed b. Mus-

tafa, 1088/1677, 28b-75a); 933/358(990/1582);1105 (Abdullah b.Ömer, 

1073/1662); 1093/1 (1088/1677,1b-84.); 1095/2 (Mustafa b.Receb b.Ramazan, 

56b-109a). 
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                                                                               15 H.K. 151 

âşiye alâ Şer i’l-Ķâfiye 

 حاشیة على شرح الكافیة

Manşûr b.Mu ammed eş-Şirâzî (Öl.948/1541) 

 بسم... الحمد  رب العالمین... قوله هنا النفس هذا قریب من أن یقال...

Sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 175x125-125x80mm. ölçüsünde, 19 

satırlı, abadi kağıda, 951 (1544) yılında yazılmıştır.  Sözbaşları kırmızıdır. Kenarları 

meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.Şemseli, kahve-

rengi meşin kaplı mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

  ف وأتمامه... على االنبي وآله...... الوقف  ال قوله ال یرد وقعت االبتداء تألی

Sözleriyle biter. 
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                                                                               15 H.K. 697 

âşiye alâ Şer i’l Ķâfiye 

 حاشیة على شرح الكافیة

Şihâb ed-dîn b.Celîl Tôķâdî 

  بسم... قال الشارح الفاضل تغمده هللا تعالى بغفرانه وأسكنه...

Sözleriyle başlar. Pir Mehmed b.İbrahim el-Burusi’nin talik yazısıyla, Arapça, 

210x130-160x72mm. ölçüsünde, 25 satırlı, birleşik harf filigranlı kağıda 1022 
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(1613) yılında yazılmıştır.  Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı taba renkli meşin, defe kenar-

ları siyah meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı mukavva bir cilt içindedir. 

  ... هو أفضل األنبیاء والمرسلین وأكمل التحیات وعلیه وعلیهم أجمعین تم. 

Sözleriyle biter. 

-133- 

                                                                               15 H.K. 1085/6 

âşiye alâ Şer i’l-Ķâfiye 

  حاشیة على شرح الكافیة

 بسم... الحمد  رب العالمین... وبعد فلما انتهت أي نهایته مباحثات مع األصحاب...

Sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 200x145-140x85mm. ölçüsünde, 15 

satırlı, 104b-109b yaprakları arasında, ay yıldız filigranlı kağıda yazılmıştır.  Söz-

başları ve keşideleri kırmızıdır. Salbek şemseli kırmızı meşin bir cilt içindedir. 

  یر أخوف وقیل تمیز منه تمت.... وقیل حال من ضم

Sözleriyle biter. 
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                                                                               15 H.K. 1752/1 

âşiye alâ Şer i Ķaţri’n-Nedâ ve Belli’s-Sadâ 

  رح قطر الندى وبل الصدىحاشیة على ش

  بسم... هذه حواش وتحریرات حررتها من خط بشیخنا خاتمة...

Sözleriyle başlar. Arapça, kırma talik yazıyla 215x1157-142x105mm. ölçü-

sünde, 1b-51a yaprakları arasında, 23 satırlı, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır.  

Sözbaşları kırmızıdır. Kenarları vişne rengi meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mık-

labli mukavva bir cilt içindedir.  

  ... قوله وعلى النفع أي نفعى أو اعلم موقوفًا أي محبوًسا ... هللا.
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Sözleriyle biter. Eser 996 (1587) yılında te’lif edilmiştir. 
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                                                                               15 H.K. 1085/5 

âşiye alâ Şer u’ş-Şâfiye 

  حاشیة على شرح الشافیة

  قوله التصریف لما كان قوله علم شامال للمقصود وغیر المقصود... 

Sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 205x150-145x90mm. ölçüsünde, 22 

satırlı, daire içinde haç filigranlı kağıda yazılmıştır.  Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve 

kenarları kahverengi meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı mukavva bir cilt içindedir. 

  ... ألف والهذة یاء أن كمامر وكذا صالیا والصالبة... 

Sözlerinde kalmaktadır. İbn. Hacib’in “eş-Şafiye” adlı eserinde, el-Çarperdi’nin 

yaptığı şehre haşiyedir. 
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                                                                               15 H.K. 1085/5 

Hedîyetü’l-İhvân 

  هدیة اإلخوان

 بسم... الحمد  رب العالمین... وبعد فهذه رسالة في إعراب العوامل هدیة لإلخوان...

Sözleriyle başlar. Arapça talik yazıyla, 200x145-140x85mm. ölçüsünde, 15 

satırlı, 101b-104b yaprakları arasında üç ay filigranlı kağıda yazılmıştır.  Sözbaşları 

ve keşideleri kırmızıdır. Salbek şemseli, kırmızı meşin bir cilt içindedir. 

 ... فیه خرف العطف واالستفهام والمضمرات وأسماء اإلشارة تمت. 
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Sözleriyle biter. 
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                                                                               15 H.K. 109/1 

el-Hidâye fi’n-Na v 

  الهدایة في النحو

‘Abd el-Celîl b.Fîrûz el-Ġaznevî40 

 بسم... الحمد  رب العالمین والعاقبة للمتقین... أما بعد فهذا مختصر مضبوط... سمیته الهدایة...

Sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 165x113-105x65mm. ölçüsünde, 11 

satırlı,1b-71a yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır.  Sözbaşları kırmızıdır. 

Kenarları meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

   أعلم بالصواب تم.... ساكنة ساكنان فلزم اتقاء الساكنین على غیر ... وهللا 

Sözleriyle biter. 

-138- 

                                                                               15 H.K. 246/1 

Hulâşatü’l-Esâmî fi’l-Esâmî 

  خالصة األسامي وفي األسامي

 أمر بدون حمده وال یبلغ كنه قدره...بسم... الحمد  الذي ال یتم 

Sözleriyle başlar. Muhibullah b.Ebi Muhammed’in harekeli nesih yazısıyla, 

Arapça, 180x115-120x70mm. ölçüsünde, 15 satırlı, 1b-78a yaprakları arasında, 

abadi kağıda, 955 (1580) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı 

meşin, deffeleri desenli kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

                                                
40 Nasr-ed-Dîn Abd el Celîl aslen Gazvînli olup h.550 tarihinde yaşıyordu. Kitaplarından bazısı şunlardır: el-
Berâhîn, Kitâb el Sualât ve Cevâbât, Mesâlib en-Nevâsıb, Miftâh et-Tezkire (bk. Hediyyet el-Ârifûn, I, 500, 
Keşf ez-Zünûn, II, 2041) 
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 ... وهللا أعلم تمت رسالة خالصة األسامي في األسامي في ... وسره.

Sözleriyle biter. 
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                                                                               15 H.K. 84/2 

Hulâşatu’l-İ’râb 

  خالصة اإلعراب

âcî Bâbâ İbrâhîm b. ‘Abd el-Kerîm Tôsyavî (Öl. 871/1466 civarında) 

وات واألرض... وبعد... كتبها حاجي بابا... وسماها خالصة بسم ... الحمد  ولي األنعام فاطر السما

  اإلعراب...

Sözleriyle başlar. Hüseyin b. Mehmed’in nesih yazısıyla, Arapça, 150x95-

100x70mm. ölçüsünde, 15 satırlı, 113b-225b yaprakları arasında, harf-arma filig-

ranlı kağıda 1086 (1675) yılında yazılmıştır.  Sözbaşları kırmızıdır. Şemseli, kahve-

ringi meşin kaplı, sol deffesi ciltten düşmüş mukavva bir cilt içindedir.  

 ... األول أي الدال اإلضمار في القسم األول ما سبق من الكالم تم. 

Sözleriyle biter. 
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                                                                               15 H.K. 471/8 

üsnu’n-Nesîm bi-Dâri’n-Na’îm 

  حسن النسیم بدار النعیم

 بسم... الحمد  على مظید أفضاله و... وقد سمیتها بحسن النسیم بدار النعیم...

Sözleriyle başlar. Arapça nesih yazısıyla, 200x145-165x100mm. ölçüsünde, 

25 satırlı, 71a-78a yaprakları arasında, taç arma filigranlı kağıda yazılmıştır.  Cet-

veller kırmızıdır. Sırtı ve sertabı meşin, deffeleri gri renkli kağıt kaplı, mıklebli, mu-

kavva bir cilt içindedir. 
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  الجزئیة وهللا تعالى أعظم وهذا آخرها... العالمین.... الكلیة والجزء والجزئي و  

Sözleriyle biter. 
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                                                                               15 H.K. 677 

el-İfşâh 

 اإلفصاح

‘Alî Ķûşçu ‘Alâ’ed-dîn ‘Alî b. Mu ammed (Öl. 879/1474) 

  بسم... الحمد  الذي رفع السماوات بغیر عماد وخفض األرض...

Sözleriyle başlar. Ahmed el-Kudüsi’nin talik yazısıyla Arapça, 205x126-

145x60mm. ölçüsünde, 19 satırlı, birleşik harf filigranlı kağıda 1063 (1653) yılında 

yazılmıştır.  Cetveller ve keşideler kırmızıdır. Şemseli, bordo meşin kaplı, mıklebli, 

mukavva bir cilt içindedir. 

 ... آلله وأصحابه سید األنام حشرنا هللا معهم في دار السالم قد وقع. 

Sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 676 (İstanbul; 1088/1677) 
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                                                                               15 H.K. 115 

el-iftitâ  

  االفتتاح

asan Pâşâ b. Ķara ‘Alâ ed-dîn ‘Alî (Öl. 800/1397) 

لحمد  الذي أنزل من السماء الفرقان وخلق من التراب... فهذه حواش كتبتها للمصباح وسمیته بسم... ا

 باالفتتاح... 

Sözleriyle başlar. Arapça talik yazıyla, 170x115-125x60mm. ölçüsünde, deği-

şik satır sayısında, kuş filigranlı kağıda 1113(1701) yılında yazılmıştır. Sırtı ve ser-
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tabı bordo meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, şirazesi dağınık, mıklebli mukavva bir 

cilt içindedir. 

 ... الحاجة مع الرفع إلى اإلضمار الذي یحتاج إلى التفسیر تمت كتاب االفتتاح. 

Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 414 (1045/1635; Başı eksik): 418 (Başı ve sonu eksik); 645 

(Ramazan b. Hasan); 706 
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                                                                               15 H.K. 1777/5 

el-İķtirâ  fî ‘İlmi Uşûli’n-Na v 

  االقتراح في علم أصول النحو

Celâl ed-dîn ‘Abd er-Ra mân b.Ebî Bekr es-Suyûţî (849-911/1445-1505)41 

 بسم... یقول العبد الفقیر إلى هللا تعالى عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي... مسماة لمع األدلة...

Sözleriyle başlar. Arapça, kırma nesih yazıyla,  215x135-175x110mm. ölçü-

sünde, 29 satırlı, 52b-70b yaprakları arasında, harf-marka filigranlı kağıda yazıl-

mıştır.  Sözbaşları kırmızıdır. Şemseli ve zincirekli, siyah renkli meşin bir cilt için-

dedir. 

 ي خالفه تمت الرسالة للنحو األصولیة لإلمام السیوطي.... الفقه نقض االجتهاد إذا بان النف 

Sözleriyle biter. 

-144- 

                                                                               15 H.K. 1457/1 

İmti ânu’l – Ezkiyâ’ 

 امتحان األذكیاء

Birgîlî Me med Efendî b. Pîr ‘Alî (929-981/1523-1573) 

  بسم... الحمد  وسالم على عباده الذین اصطفى خصوًصا منهم... أما بعد فلما أردت أدرس...

                                                
41 Burada bk., s. 61. 
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Sözleriyle başlar. Ahmed b. Ali’nin talik yazısıyla, Arapça 207x147-

160x75mm. ölçüsünde, 19 satırlı, 1b-126b yaprakları arasında, birleşik harf filigran-

lı kağıda 1100 (1689) yılında Ankara’da yazılmıştır.  Sözbaşları, keşideler ve cet-

veller kırmızıdır. Sırtı ve sertabı yıpranmış kahverengi meşin, üzeri ebrü kağıt kaplı, 

mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

  ... حتى یلتبس بكاف المركز نحو أكرمتك وحرر بكس قد تمت. 

Sözleriyle biter. 

-145- 

                                                                               15 H.K. 1578 

İ’râbü’l Avâmili’l-Cedîde 

 إعراب العوامل الجدیدة

asan b. Veli Üskûbî 

  بسم... الحمد  رب العالمین والصالة والسالم... وبع فیقول... حسن بن ولي األسكوبي...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 205x125-140x70mm. ölçüsünde, 19 

satırlı, taç-arma filigranlı kağıda, 1120 (1708) yılında yazılmıştır. Ana metin bölüm-

leri ve cetveller kırmızıdır. Sırtı yeşil karton, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mukavva bir 

cilt içindedir. 

 ... فقال به شقیق نعم ما فهمت إن علمت بها نجوت أنت وأنا تمت.

Sözleriyle biter. 
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                                                                               15 H.K. 1503/2 

İ’râbu’l-Avâmili’l-Mi’e 

 إعراب العوامل المائة 
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üseyin b. Mu ammed 

ا معجًزا لقارئه...بسم... الحمد  الذي أنزل القرآن كالمً   ا مؤلفً

sözleriyle başlar. Osman b. Durak’ın talik yazısıyla, Arapça, 205x137-

155x100mm. ölçüsünde, 19 satırlı,16b-65b yaprakları arasında, birleşik harf filig-

ranlı kağıda yızılmıştır. Sırtı ve sertabı koyu kahverengi meşin, deffeleri aşınmış 

ebrü kağıt kaplı, mıklebli bir cilt içindedir. 

  ... بهذا الشرح أفاده المعلم واستفادة المعلم وخاتمت الخیر للشارح. 

Sözleriyle biter. 
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                                                                               15 H.K. 1510 

İ’râbu’l-Avâmili’l-Mi’e 

  إعراب العوامل المائة

‘Işıķ Ķâsım İznîķî (Öl. 945/1538) 

ا ألنه فاعله تعالى.   بسم... رضي فعل ماض معلوم هللا مرفوع لفًظ

sözleriyle başlar. Ali b. Ebi Bekr b. Seyfullah’ın talik yazısıyla, Arapça, 

200x130-130x75mm. ölçüsünde, 19 satırlı, çıpa filigranlı kağıda, 984 (1576) yılında 

yazılmıştır. Ana metin bölümleri kırmızıdır. Sırtı yeşil, sağ deffesi ince karton, sol 

defe şemseli sarı kağıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir.  

 ریف من العرب والعجم من معرفة هذه الرسالة... تمت.... الوضع والش

Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 1511/1 (1b-38a); 703/3 (1109/1697; 18a-55a; başı eksik); 

1522/1 (1b-54b); 1782 (1158/1745) 
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                                                                               15 H.K. 1510 

I’râbü’l-Mişbâ  

  إعراب المصباح

 احذفت...أما بعد حمد هللا مهما یكون من شیئ فأقول بعد حمد هللا م

sözleriyle başlar. Arapça, nesih kırması yazıyla, 195x145-175x95mm. ölçü-

sünde, 18 satırlı, 36b-97b yaprakları arasında, taç filigranlı kağıda yazılmıştır. Ke-

şideler kırmızıdır. Sırtı bordo meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mukavva bir cilt için-

dedir. 

 ... االسم التام هو االسم الذي نصب... 

Sözlerinde kalmaktadır.  
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                                                                               15 H.K. 713/4 

el-İ’râbü’t-Taķdîrî 

 اإلعراب التقدیري

Şehrî zâde İsmâ’îl b. Mu li  ed-dîn Bâbâdâġî 

 ول... إسماعیل بن مصلح الدین...بسم... یا قاضیا الحاجات عباده استقضوا منه بلسان... بعد فیق

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazısıyla, 203x138-152x61mm. ölçüsünde, 17 

satırlı, 24b-35b yaprakları arasında, üzüm salkımlı-taç filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Sırtı onarım görmüş, kahverengi sahtiyan bir cilt içindedir. 

  ...مما نزل فیه األقدام الحمد  الجواد الحق الرحیم الكریم المطلق تمت. 

Sözleriyle biter. 

-150- 

                                                                               15 H.K. 461/2 

İzharu’l-Esrar 

 إظهار األسرار
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Birgili Mehmed Efendi b. Pir Ali (929-981/1523-1573) 

 بسم... الحمد  رب العالمین... وبعد فهذه رسالة فیما یحتاج إلیه كل معرب...

sözleriyle başlar. Kadı-zade Mehmet Emin’in nesih yazısıyla Arapça, 

200x1107-120x55mm. ölçüsünde, 13 satırlı, 35b-72a yaprakları arasında, birleşik 

harf filigranlı kağıda, 1177 (1764) yılında yazılmıştır. Yaldız şemseli ve zincirekli, 

üzeri vişne rengi meşin kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

  ... نحو ال رجل ظریف وظریفا قد استراح القلم من كتابة إظهار األسرار... آمین.

Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 130/3 (1182/1768,59b92a); 350/4 (72b-98a); 362/1 (37b-

61a); 686/2 (21b-44b); 927/2 (42b-84b); 1456/2 (68-100a); 1508/3 (65b-95a) 

-151- 

                                                                               15 H.K. 1438/2 

el-‘İzzî fi’t-Taşrîf 

 العزى في التصریف

İzz ed-dîn Ebu’l- Feżâ’il İbrâhîm b. ‘Abd el-Vahhâb ez-Zencânî (Öl. 655/1257) 

  ییر وفي الصناعة...بسم... الحمد  رب العالمین... اعلم أن التصریف في اللغة التغ

sözleriyle başlar. Ömer b. Mustafa’nın nesih talik yazısıyla, Arapça, 200x140-

132x50mm. ölçüsünde, 15 satırlı, 27b-39a yaprakları arasında, taç filigranlı kağıda 

1143 (1730) yılında yazılmıştır. Cetveller ve sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı 

kısmen meşin üzeri ebrü kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.x 

 ... بالكسر للنوع من الفعل تقول هو حسن الطعمة والجلسة. 

Sözleriyle biter. 
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Diğer nüshalar: 29/2(71b-94b);32/2 (994/1585; 74b-70a); 43/2 (11631749; 

63b-83a); 102/2 (İbrahim b. Mehmed; 1200/1786;66a-88a; Başı eksik); 196/2 (39b-

52b; sonu eksik);232/2 (53b-68a); 369/2 (32b-43b); 396/2 (50b-69b); 1466/2 (53b-

70b); 1592/2(55b-77b) 

-152- 

                                                                               15 H.K. 1940/1 

el-Ķâfiye fi’n-Na v 

 الكافیة في النحو

İbn âcib Cemâl ed-dîn Ebî ‘Amr Osmân b. ‘Ömer (570-646/1174-1249) 

 الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد وهي اسم وفعل وحرف...

sözleriyle başlar. İbrahim b. Ahmed Nazif’in nesih yazısıyla, Arapça 245x175-

150x76mm. ölçüsünde, 7 satırlı, 1b-3a yaprakları arasında, aslan filigranlı kağıda 

Burdur’da 1246 (1830) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetveller kırmızıdır. İlk iki 

sayfa cetvelleri altın yaldızlıdır. Sırtı mavi karton, üzeri kahverengi meşin kaplı, 

mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

ا تمت.    ... وفي الوقف فیرد ما حذف والمفتوح ما قبلها تقلب ألفً

Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 38;130/1 (1182/1768, 1b-33a); 350/1 (1b-36a); 362/1(1b-

34b); 461/1 (Kadı-zade Mehmed Emin, 1177/1764, 1b-33b); 686/1 (1267/1850, 1b-

20a); 1456/1 (1b-66b); 1508/1 (1025/1616, 1b-39b); 1941 (Ethem Efendi b. Ömer, 

Burdur, 1284/1868) 

-153- 

                                                                               15 H.K. 1746/4 

Kâşifü’l-Ķınâ 
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 كشف القناع

‘Abd el-Kerîm zâde Me med b. ‘Abd el-Vehhâb (Öl 975/1567) 

 المتعارف بفهواته... بسم... الحمد هللا الذي جعل النحو اسم الوسائل... أما بعد فإن

sözleriyle başlar. Mehmed b. Ali İzmiri’nin nesih yazısıyla, Arapça, 215x143-

155x65mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 32b-115b yaprakları arasında, harf-marka filig-

ranlı kağıda, 1124 (1712) yılında yazılmıştır. Sözbaşları, cetveller ve keşideler kır-

mızıdır. Sırtı mavi kağıt, üzeri şemseli bej renkli kağıt kaplı, mukavva bir cilt içinde-

dir. 

  ... تأكید دلیل لقوله وینبغي أن یجتنب المعرب بقوله المتقدمین تمت. 

Sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 987/1 (1a-84a; başı eksik). 

-154- 

                                                                               15 H.K. 1166/1 

Ķâvânînü’ - arf 

  قوانین الصرف

Lâlî A med b. Mu ţafâ (Öl. 971/1563)42 

فیقول... أحمد بن مصطفى... سمیته بقوانین  بسم... الحمد  الذي وهب لنا سبیل الصواب... أما بعد

  الصرف...

sözleriyle başlar. Arapça, bozuk nesih yazıyla, 200x150-145x90mm. ölçüsün-

de, 19 satırlı, 1b-30b yaprakları arasında, taç-arma filigranlı kağıda, yazılmıştır. 

Sırtı meşin, üzeri kağıt kaplı, mıklebli, harap bir cilt içindedir.  
                                                
42 Lâli diye tanınan Ahmet Çelebi b. Mustafa aslen Saruhan’lı olup Kadılık görevi yapmıştır. H. 971 yıyında 
vefat etmiştir. Eserlerinden bazıları: Tuhvet el Havâs fi’t-Tercimeti Durreti Gavâs li’l-Harîrî, Şerh Kaside el-
Bürde, Mecma’el-Gavaid Degâig el-Mizân fî-Megâdir el-Evzân (bk. Hediyyet el-Arifûn, I, 145; Mu’cem el 
Müellifûn, II, 177; Keşf, II, 177) 
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 ما قبلها لئیال یلتبس بالثالثي یحذف احدى األلفین اللتقاء الساكنین تمت.

Sözleriyle biter. 

-155- 

                                                                               15 H.K. 552 

Keşfu’l-Esrâr 

 كشف األسرار

Mu li  ed-dîn el-Ulâmişî 

 بسم... الحمد  الولي اإلنعام فاطر السماوات واألرض واألنام جاعل المالئكة...

sözleriyle başlar. Arapça, nestalik yazıyla, 195x125-140x75mm. ölçüsünde, 

19 satırlı, birleşik harf filigranlı kağıda, 1077 (1667) yılında yazılmıştır. Sözbaşları 

ve cetveller kırmızıdır. Sırtı siyah meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mukavva bir cilt 

içindedir.  

 ... حمًال على اللفظ أو على محله الغریب نحو ال رجل مرایفًا وظریف تمت.

Sözleriyle biter. 

-156- 

                                                                               15 H.K. 217/1 

Keşfü’l-Vâfiye 

 كشف الوافیة

İsmâ’îl b. ‘Alî b. El-Mu affer Ebu’l-Fidâ el-Eyyûbî (672-732/1273-1331)43 

بسم... الحمد  الذي خلق اإلنسان من ماء وطین... أما بعد فقال الفقیر... إسماعیل بن علي هذه رسالة 

 شافیة في شرح أبیات الوافیة.

                                                
43 Ebu’l Fîdâ el-Eyyubî diye tanınan İsmâil b. Ali Şâfî mezhebine mensup olup h. 672 (m.1273)de doğmuştur. 
Bu zât h. 732 (m.1331)de Hama’da vefat etmiştir. Eserleri arasında şunalr kaydedilebilir: Takuimu’l Büldân, 
Kitâb el-Mevâzîn, Keşf el-Vâfiye fî Keşf el-Vâfiye, li ibn el-Hâcib, el-Muhtasâr fî Ahbâr el-Beşer, Nazm el-
Hâvî, Nevâdir el-İlim (bk. Esma, I, 214; Keşf, II, 1370) 
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sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 177x125-120x80mm. ölçüsünde, 15 

satırlı, 1b-35a yaprakları arasında, abadi kağıda, 896 (1491) yılında yazılmıştır. 

Sözbaşları kırmızıdır. Kenarları meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mıklebli, mukavva 

bir cilt içindedir.  

 ... كانت محذوفة الساكنین دخلت النون أعیدت تم.

Sözleriyle biter. 

-157- 

                                                                               15 H.K. 1012/1 

Keşfü’l-Vâfiye 

  كشف الوافیة

Sirâc ed-dîn Mu ammed b. ‘Ömer el- alebî (Öl. 850/1446) 

 لوبنا نحو المعاني والبیان... وبع فیقول الحقیر الفقیر محمد بن عمر الحلبي...بسم... لك الحمد یا من صرف ق

sözleriyle başlar. Şaban b. İlyas’ın talik yazısıyla, Arapça, 210x155-

140x90mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 1b-100a yaprakları arasında, çıpa filigranlı kağı-

da, Sonsa’da 935 (1528) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Kenarları meşin, 

deffeleri ebrü kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

 ... بالوصول إلى اإلتمام وتفضل علینا بتیسیر االختتام إنه ولي اإلنعام والموصل المرام تمت.

Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 169/3 (934/1528,31b-113b),678;682 (Süleyman b. Hasan Bu-

caklı, Antalya); 981; 1308 (Mehmed b. İbrahim, Kefe, 1144/1731); 1938 (Seyyid 

Ahmed, 1248/1832) 

 

-158- 

                                                                               15 H.K. 1849/5 
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Kifâyetü’l-Mübtedî 

  كفایة المبتدئ

Birgîlî Me med Efendî b. Pîr ‘Alî (929-981/1523-1573) 

 

  بسم... الحمد  رب العالمین... وبعد فإن كل كلمة اشتقاقیة أن تجرد ماضیه...

sözleriyle başlar. Ömer b. Mustafa’nın talik yazısıyla, Arapça, 230x160-

165x75mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 157b-177a yaprakları arasında, arslan filigranlı 

kağıda, 1219 (1804) yılında yazılmıştır. Sözbaşları, keşideler ve cetveller kırmızı-

dır. Aşınmış desenli kağıt kaplı, mıklebi kopmuş, mukavva bir cilt içindedir.  

  ... ولیطوین ولم یفزون ولم یرمین ولم یطوین تمت.

Sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 148/5 (İzmir; 1116/1704;72b-91b) 

-159- 

                                                                               15 H.K. 39 

Kitâbu’n Na v 

  كتاب النحو

 إن الداللة إفراد المعنى على إفراد اللفظ...

sözleriyle başlamaktadır. Arapça, talik yazıyla, 150x100-110x50mm. ölçüsün-

de, 21 satırlı, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı 

meşin, deffeleri sarı renkli kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

  من القیام والقیام اي الحال أن القیام قد كان...

Sözleriyle kalmaktadır. 

-160- 

                                                                               15 H.K. 695/1 
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Lemhu’l-Mesâ’ili’n-Na vîye 

  لمح المسائل النحویة

بسم... أحسن ما یفتح به الكالم وأیمن ما یستنج به المرام... أما بعد فلما كان كتاب العوامل... بلمح المسائل 

  النحویة...

sözleriyle başlar. Arapça, nestalik yazıyla, 195x150-166x98mm. ölçüsünde, 

21 satırlı, 1b 22a yaprakları arasında, üzümlü taç filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz-

başları ve keşideler kırmızıdır. Kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

 ... مطلق وجهة مدخول الجار فیمنع ظهور النصب وتقدیره تمت. 

Sözleriyle biter. 

-161- 

                                                                               15 H.K. 55 

Leţâ’ifu’l-İ’râb 

 لطائف اإلعراب

âcî Bâbâ İbrâhîm b. ‘Abd el-Kerîm Ţôsyavî (Öl. 871/1466) 

. الحمد  جعل مستریًحا في ظل السلطان... وبع فیقول حاجي بابا بن عبد الكریم... وسمیته لطائف بسم..

 اإلعراب...

sözleriyle başlar. Şaban b. Ramazan’ın talik yazısıyla;Arapça, 150x105-

120x70mm. ölçüsünde, 14 satırlı, birleşik harf filigranlı kağıda, 996 (1588) yılında 

yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Sırtı meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı mıklebli, mu-

kavva bir cilt içindedir. 

 ... الالزم واحد أفصح ما أوعینا كذا في شرح جمال الدین اللباب آخر الكتاب وقع الفراغ, 

Sözleriyle biter. 

-162- 
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                                                                               15 H.K. 1457/2 

Lübbü’l-Elbâb 

  لب األلباب

Nâşır ed-dîn Ebû Sa’îd ‘Abd-Allah b. ‘Ömer b. Mu ammed el-Ķâ î el-

Beyżâvî (Öl.692/1293) 

 بسم... الحمد  الذي رفع الجازمین بوحدانیة الشاكین وجرهم...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih kırması yazıyla, 207x147-165x90mm. ölçü-

sünde, 27 satırlı, 128b-133b yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda ya-

zılmıştır. Cetveller ve sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı yıpranmış kahverengi 

meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... وال مشبهة بها وقف الكسكسة والكشكشه في سین وشین ساكنان. 

Sözleriyle biter. 

-163- 

                                                                               15 H.K. 1438/3 

el-Maķsûd 

  المقصود

Ebû anîfe Nu’mân b. Sâbit el-Kûfî (80-150/699-767) 

 ین سبیل الصواب... أما بعد فإن العربیة وسیلة إلى العلوم...بسم... الحمد  الوهاب للمؤمن

sözleriyle başlar. Ömer b. Mustafa’nın talik yazısıyla, Arapça, 200x140-

130x55mm. ölçüsünde, 9 satırlı, 40b-63b yaprakları arasında, üzüm salkımlı-taç 

filigranlı kağıda, 1143 (1730) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve keşideler kırmızıdır. 

Sırtı ve sertabı kırmızı meşin, üzeri ebrü kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt için-

dedir. 

 ... ذلك وبعضها ال یتغیر لصح البناء وبعضها لعلة األخرى تمت. 
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Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32/3(71b-90b, sonu eksik); 43/3 (1159/1746,83b-105a); 102/3 

(89b-112b); 196/3 (1221/1806,53b-66a); 232/3 (69b-81b); 369/3 (44b-55a); 396/3 

(71b-90b); 1071/2 (47b-57b); 1466/3 (71b-89a) 

-164- 

                                                                               15 H.K. 1752/3 

Man ûme fi’l-Elġâzi’l-Na viyye 

 منظومة في األلغاز النحویة

Ferec b. Ķâsım b. A med Lübb es-Sa’lebî el-Ġırnâţî (701-782/1302-1381) 

  ال الشیخ األستاذ الجلیل النحو المحقق المتقن األعراف أبو سعید فرح بن قاسم...بسم... ق

Sözleriyle başlar. Ahmed b. Muhammed eş-Şuberi’nin talik yazısıyla, Arapça, 

215x157-135x92 mm. ölçüsünde, 23 satırlı, 57b-66b yaprakları arasında, çıpa filig-

ranlı kağıda yazılmıştır. Duracaklar ve keşideler kırmızıdır. Kenarları vişne rengi 

meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 

  ,,, وصل یا رب على من أحكمت أیاته في محكم القران تمت األلغاز النحویة في علم العربیة.

Sözleriyle biter.  

-165- 

                                                                               15 H.K. 542/4 

el-Matlub 

  المطلوب

Velî b. A med 

  بسم... الحمد  المتعال عن األخبار األراجفة العلوجیة... وبعد فإن الشیخ العالم الفاضل...
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sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 203x133-150x74mm. ölçüsünde, 13 

satırlı, 191b-290b yaprakları arasıda, daire içinde taç filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Ana metin bölümleri mavidir. İlk iki sayfa cetvelleri yaldızdır. Cetveller ve sözbaşları 

kırmızıdır. Sertabı ve kenarları mavi bezle onarılmış, şemseli, mıklebli kahverengi 

meşin bir cilt içindedir. 

 ... وغیرهما فیرجع هذا الكالم من إلى عوزها عتور وغیر ذلك تأمل تمت. 

Sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 1071/1 (1b-47a; başı eksik) 

-166- 

                                                                               15 H.K. 81 

el-Ma bûţ 

  المضبوط

Ķara Sinân Yûsuf b. ‘Abd el-Melik b. Bahşâyiş (Öl. 852/1448) 

 بحم هللا دلیل عیوننا...بسم... الحمد  الذي صرف قلوبنا إلى حق الیقین وقرب 

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 160x110-120x70mm. ölçüsünde, 13 

satırlı, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. Ana metin bölümleri ve cetveller kırmızıdır. 

Sırtı meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir. 

  ... ألنه صعود على سبیل التدرج وهذا التغییر ال یقدح داللته المذكورة. 

Sözleriyle biter. 

-167- 

                                                                                  15 H.K. 494 

Mefâtî u’l-Elbâb 

  مفاتیح األلباب

‘Abd el-Laţîf Rûmî (873/1469’da sağ) 
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  بسم... أسألك اللهم الحق والصواب یا من بیده أزمه فصل الخطاب...

sözleriyle başlar. Abdülkerim b. Ahmed b. İshak Konevi’nin talik kırması yazı-

sıyla, Arapça, 206x160-135x85mm. ölçüsünde, 19 satırlı, birleşik harf filigranlı ka-

ğıda, Konya’da 1044 (1634) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Kenarları kah-

verengi meşin, deffeleri desenli kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ر قد وقع الفراغ.... المرصاد إنه على كل شیئ قدیر وبتحقیق اآلملین جدی 

Sözleriyle biter. Eserin te’lif tarihi 873 (1469)’dür. 

-168- 

                                                                               15 H.K. 948/3 

Mefhûm-i Avâmil 

  مفهوم عوامل

 معنوي سماعي طقسان... بسم... عوامل یزاوج قسم سماعي قیاس

sözleriyle başlar. Yahya b. Ali’nin talik yazısıyla, Türkçe, 200x122-145x65mm. 

ölçüsünde, 11 satırlı, 78b-85a yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda 

1087 (1676) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, 

deffeleri taba renkli kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... مائة رجل تسعة ومائة رجل عشرة ومائة رجل تمت. 

Sözleriyle biter. 

-169- 

                                                                               15 H.K. 64/6 

Menbe’ ul-İ’râb 

 منبع اإلعراب

Ma mûd (909/1503’de sağ) 

  السمیع العلیم الصبور...    بسم... نحمد هللا الرحیم الغفور
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  تعرف اإلعراب منه بالصالة...    منبع اإلعراب سمیت الكتاب

sözleriyle başlar. Ahmed b. Mustafa’nın talik yazısıyla Arapça, 150x90-

115x65mm. ölçüsünde, 14 satırlı, 109b-113a yaprakları arasında, suyolu filigranlı 

kağıda, 1138 (1725) yılında yazılmıştır. Kabartma şemseli, üzeri kahverengi meşin 

kaplı, sol deffesi yıpranmış, mıklebli mukavva bir cilt içindedir. 

  والذین ینظرون ذار قم. محمود الكردي.  ... رب رب اصرب في خطیائي قلم

Dizeleriyle biter. 

-170- 

                                                                               15 H.K. 102/1 

Merâ u’l-Ervâ  

 مراح األرواح

A med b. ‘Ali b. Mes’ ûd 

 بسم... قال المفتقر إلى هللا الودود أحمد بن علي بن مسعود... اعلم أن الصرف أم العلوم...

sözleriyle başlar. İbrahim b. Mehmed’in talik yazısıyla, Arapça, 157x95-

85x40mm. ölçüsünde, 11 satırlı, 1b-62b yaprakları arasında, hayvan filigranlı kağı-

da, 1200 (1686) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetveller kırmızıdır. Müzehhep bir 

mihrabiyesi vardır. Tamir görmüş, mıklebli, kahverengi mukavva bir cilt içindedir. 

  ت.... یكون حكمها أیًضا كحكم طوى للمتابعة نحو طویا وطویان تم 

Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 29/1 (1b-70a); 32/1 (994/1586,1a-46b, başı eksik); 43/1 (1b-

60b); 196/1 (2a-37a); 232/1 (Boyabat, 979/1568,1b-52b); 369/1 (1b-31b); 

396/1(1028/1618,1b-48b); 1438/1 (1b-26a); 1466/1 (1b-52a); 1592/1 (1a-55a; başı 

eksik) 
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-171- 

                                                                               15 H.K. 1085/1 

Mi’e Kâmile fî Şer i Mi’e ‘Âmile 

 مائة كاملة في شرح مائة عاملة

âcî Bâbâ İbrâhîm b. ‘Abd el-Kerîm Tôsyavî (Öl. 871/1466) 

بسم... الحمد  رب العالمین... وبعد فیقول العبد الفقیر حاجي بابا بن شیخ إبراهیم... وسمیته مائة كاملة في 

  شرح مائة عاملة...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 200x145-140x85mm. ölçüsünde, 19 

satırlı, 1b-93a yaprakları arasında, üç ay filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşideler kır-

mızıdır. Salbek şemseli, kırmızı renkli meşin bir cilt içindedir. 

 ... هذه الجملة منصوبة المحل على أنها حال من فاعل تركع تمت.

Sözleriyle biter. 

Diğer nüsha:  690 (1025/1616) 

-172- 

                                                                               15 H.K. 1538 

el-Mifrâh 

 المفراح

asan Pâşâ b. Ķara ‘Alâ ed-dîn (Öl. 800/1397) 

  . الحمد  الذي صرف قلوبنا إلى صراط مستقیم... وبعد فإن الكتاب المسمى بمراح األرواح...بسم..

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 205x145-145x105mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, çıpa filigranlı kağıda, 995 (1587) yılında yazılmıştır. Ana metin bölümleri 

kırmızıdır. Kenarları kırmızı meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mukavva bir cilt için-

dedir. 
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 ... من أقسام اإلعالل ونقول في تثنیة المؤنث إلى آخر الكتاب غنى عن الشرح تمت. 

Sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 1537/1 (1b-78a; sonu eksik) 

-173- 

                                                                               15 H.K. 1508/2 

el-Mi bâ  fi’n-Na v 

 المصبح في النحو

Nâ ır b. ‘Abd es-Seyyîd el-Muţarrizî (538-610/1143-1213) 

  . أما بعد حمد  الذي األنعام جاعل النحو في الكالم...بسم..

sözleriyle başlar. Süleyman b. İlyas’ın talik yazısıyla, Arapça, 195x120-

125x50mm. ölçüsünde, 11 satırlı, 40b-64b yaprakları arasında, taç filigranlı kağıda, 

İstanbul’da 1025 (1616) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızı olup, ince beyaz bir 

karton içindedir. 

 ... التفسیر ألن الدال علیه لفظ إال أنه یعقبه وفي األول ما سبق من الكالم تم. 

Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 130/2 (34b58a); 148/1 (1b-30a); 195 (sonu eksik); 350/2 (İb-

rahim b. Kemal Borluvi, 37b-62b);397/2 (62b-95a); 524/2 (41b-63a); 703/2 (7b-17a, 

sonu eksik); 707/2 (1070/1659,40b-66b); 1094 (Abdülhay b. Abdülkerim, 

970/1562); 1194/1 (970/1562,1b-38b); 1303/3 (83b-84b, sonu eksik) 

-174- 

                                                                               15 H.K. 1097 

Mi ‘yâru l-Edeb 

 معیار األدب
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Sibeveyh eş-Sânî İbrâhîm b. El- üseyin eş-Şebüsterî (Öl. 915/1509)44 

  بسم... الحمد  حمًدا باالئه وفیا والصالة على سیدنا... فهذه قواعد منتخبة من كتب...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 205x120x150x65mm. ölçüsünde, 19 

satırlı, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Asıl metin bölümleri ve cetveller kırmızı-

dır. Şemseli ve zencirekli, kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

  ال وآخرا تم الكتاب.... وجده وعلیهما التحیة والسالم والحمد  أو  

Sözleriyle biter. Eser yazarı “Kafiye”ye nazım olarak hayetu’-Behce” adıyla 

yaptığı şerhi üzerine şerhtir. “Şerhu Nihayeti’l-Behçe” adı a bilinir.  

-175- 

                                                                               15 H.K. 2082 

el-Mucîd fî İ’râbi’l-Ķur’âni-l-Mecî 

 المجید في إعراب القرآن المجید

Ebû İs âķ İbrâhîm b. Mu ammed es-Sefâķusî (Öl. 742/132) 

  الذي شرفنا بحفظ كتابه ورفقنا لفهم منطوقه وبعد فلما كان اللسان العربي... بسم... الحمد 

sözleriyle başlar. Ahmed b. İdris b. Ali’nin nesih yazısıyla Arapça, 275x185-

185x150mm. ölçüsünde, 23 satırlı, abadi kağıda, Dime’de 771 (1369) yılında ya-

zılmıştır. Ayet bölümleri kırmızıdır. Sırtı kırmızı, deffeleri Selçuki şemseli kahveren-

gi meşin kaplı, mukavva bir cilt içindedir.  

  بنابوه سورة النساء.... علیه الكالم من االستقرار لثبوت ألنه في حكم الطرق... 

Sözleriyle biter. Eserin I. Cildidir. Bakara Süresi’nden Nisa Süresi’ne kadardır.  

-176- 

                                                                               15 H.K. 1895 
                                                
44 İbrahim eş-Şebüsteri şâir ve âlim olup h. 915 (m.1009) yılında vefat etmiştir. Eserleri: et-Tâiye fi’n Nahv, 
Nihâyet el-Behçe, Mevzun el-Mîzân (bk. Mu’cem el Müellifûn, I, 38; İzah el Meknûn, II, 515; GAL., II, 194; 
Suppl., II, 261) 
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el-Mufa al fî Şer i’l-Mufaşşal 

 المفضل في شرح المفصل

Mu ammed b. âtem el-Herevî (Öl.751/1350’den sonra)  

بسم... أولى مفتتح كالم یزین بتألیق... أما بعد محمد بن حاتم الهروي... وسمیته بالمفضل في شرح 

  المفصل...

sözleriyle başlar. Ali b. Cemal’in Asya nesihi yazısıyla Arapça, 249x185-

190x155mm. ölçüsünde, 31 satırlı, abadi kağıda, 786 (1384) yılında yazılmıştır. 

Sözbaşları kırmızıdır. Gri renkli mukavva bir cilt içindedir. 

  ... فیها واألول أصح فهم حذف مع عدم إمكان اإلدغام في مثل... وقع الفراغ. 

Sözleriyle biter. Eser, 751 (1350) yılında telif edilmiştir. 

-177- 

                                                                               15 H.K. 1991 

el-Mufaşşal 

 المفصل

Câr Allah Ebu’l-Ķâsım Ma mûd b. ‘Ömer ez-Zemahşerî (467-538/1075-

1144)45 

 بسم... قال جار هللا اإلمام العالمة... هللا أحمد على أن جعلني من علماء العربیة...

sözleriyle başlar. Muhammed b. Muhammed el-Afriki’nin Arap nesihi yazısıy-

la, Arapça, 255x175-155x100mm. ölçüsünde, 12 satırlı, birleşik harf filigranlı kağı-

da, Mısır’da 755 (1354) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Zencirek ve şem-

seli, üzeri kahverengi meşin kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

ا...  ا إلدغام في یسع ویتقي فهم مع عدم إمكانه أحذف وهللا أعلم... أوًال وآخرً   ... إمكانً

Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 1270; 1349; 1535 (Başı eksik) 
                                                
45 Burada bk., s. 5. 
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-178- 

                                                                               15 H.K. 1631 

Muġnî’l-Lebîb an Kütübi’l-A’ârîb 

  مغني اللبیب عن كتب األعاریب

İbn Hişâm Cemâl ed-dîn Ebû Mu ammed ‘Abd-Allah b. Yûsuf el-En ârî 

(708-761/1308-1360)46 

 بسم... الحمد  رب العالمین... أما بعد حمد هللا على أفضاله والصالة والسالم...

sözleriyle başlar. Ömer b. Hasan el-Hatib’i bozuk nesih yazıyla, Arapça, 

210x163-150x100mm. ölçüsünde, 25 satırlı, üzüm salkımı filigranlı kağıda, 1152 

(1739) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı yıpranmış kahve-

rengi meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

ا كثیر إلى یوم الدین... تم.   ... وأصحابه الذین شاد والنار قواعد الذین وأن یسلم تسلیمً

Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 387; 713/5 (36b-45b); 1320 (Başı eksik); 1775/9 (İsmail b. 

Hüseyin Arapkiri, 1153/1740, başı eksik) 

-179- 

                                                                               15 H.K. 40/1 

el-Muġnî fi’n-Na v 

 المغني في النحو

Fahr ed-dîn A med b. asan el-Çârperdî (664-746/1265-1345) 

 بسم... الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد وهي اسم وفعل وحرف ألنها إما أن تدل...

                                                
46 Burada bk., s. 44. 
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sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 150x105-85x65mm. ölçüsünde, 9 sa-

tırlı, 1b – 49a yaprakları arasında, öküzbaşlı filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları 

kırmızıdır. Mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

  ... قول رؤبة وقاتم األعماق ساوى المخترقن وهو قلیل تم. 

Sözleriyle biter. 

-180- 

                                                                               15 H.K. 699/4 

el-Muķaddimetü’l-Âcurrûmîye 

  المقدمة األجرومیة

İbn Âcurrûm Ebû ‘Abd-Allah Mu ammed b. Mu ammed (682-723/1283-

1323) 

 هللا بن محمد بن داود الضهاجي الشهیر بأجروم رحمة هللا علیه ونفع...بسم... قال الشیخ... أبو عبد 

sözleriyle başlar. Arapça, talik kırması yazısıyla, 205x145-170x110mm. ölçü-

sünde, 23 satırlı, 68a – 70b yaprakları arasında, harf filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, üzeri kağıt kaplı, mıklebli, mu-

kavva bir cilt içindedir. 

  ... والذین یقدر بمن كو خاتم حدید وفضة ورصا في تقدیر من تمت. 

Sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 644/5 (84b-89b; sonu eksik) 

-181- 

                                                                               15 H.K. 1088/2 

el Muķaddimetu’l-Cuzûlîye fi’n-Na v 

 المقدمة الجزولیة في النحو
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‘İsâ b. ‘Abd el-‘Azîz el-Cuzûlî(Öl. 610/1213) 

  . الكالم هو اللفظ المركب المفید بالوضع وأقسامه ثالثة اسم وفعل...بسم..

sözleriyle başlar. Musa b. Karahisarî’nin nesih yazısıyla, Arapça, 205x130-

140x70mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 9b – 15a yaprakları arasında, harf-arma filigranlı 

kağıda, Mısır’da, 1084 (1673) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Kenarları 

meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebi düşük, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... الرجل والغالم والذي بقدر بمن نحو ثوب خزو باب ساج تمت. 

Sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 385/3 (Ahmed b. İsmail el-Kaysi, 1106/1694; 50b-89b) 

-182- 

                                                                               15 H.K. 1752/2 

Mûķidu’l-Ezhân 

 موقد األزهان

İbn Hişâm Cemâl ed-dîn Ebû Mu ammed ‘Abd-Allah b. Yûsuf el-En ârî 

(708-761/1308-1360)47 

 بسم... أما بعد حمد هللا الفاتح عند األعواز المانح باألنجار جاعل علم العربیة...

sözleriyle başlar. Arapça, kırma talik yazıyla, 215x157-150x100mm. ölçüsün-

de, 25 satırlı, 51b – 55a yaprakları arasında, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. Ke-

narları vişnerengi meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içinde-

dir. 

 یم.... بفضله على من یشاء من عباده إنه هو العلیم الحكیم وال حول وال قوة إال با العلي العظ 

                                                
47 Burada bk., s. 44. 
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Sözleriyle biter. Eserin uzun adı “Mûkidu’l-Ezhan ve Muvakkizi’l-Vesnan”dır. 

Eser, “Elgaz İbn Hişâm” adıyla da bilinir. 

-183- 

                                                                               15 H.K. 1012/3 

Mul atü’l-İ’râb 

 ملحة اإلعراب

Ebû Mu ammed b. ‘Alî b. Mu ammed el- arîrî (446-516/1054-1122)48 

  بحمد ذي الطول السدید الحول...  بسم... أقول من بعد افتتاح القول

dizeleriyle başlar. Osman b. Mustafa’nın nesih yazısıyla, Arapça, 205x140-

155x90mm. ölçüsünde, 19 satırlı, 101b – 110b yaprakları arasında, üzüm salkımı 

filigranlı kağıda, 1135 (1723) yılında yazılmıştır. Kenarları meşin, deffeleri ebrû 

kâğıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

  على النبي المصطفى محمدي  م الصولة بعد حمد الصمد... ت 

 ما كور اللیل على النهار... تمت.      وآله األئمة اإلظهار

dizeleriyle biter. 

Diğer nüsha: 117 (sonu eksik) 

-184- 

                                                                               15 H.K. 1088/3 

Mu’ribü’l-Avâmili’l-Cedîde 

  معرب العوامل الجدیدة

                                                
48 Kâsım b. Ali el-Harîrî aslen Basralı olup h. 446 (m.1054) tarihinde doğmuştur. Edip, lügât ve nahv âlimi 
olan bu zât h. 516 (m.1122) tarihinde Basra’da vefat etmiştir. Bazı eserleri şunlardır: el-Mukâmât, Durret el-
Gavâs fî’l Evhâmil Havâs, Manzume Milhatil İ’rab fî’n Nahv, Divanu Şi’ir, (bk. Vefeyat el Ayan, I, 530; 
Mu’cem el Udeba, XVI, 261-293, Tezkiret el-Huffâz, IV, 51; El-Bidâe, XI, 191-193; Şezerat ez-Zeheb, IV, 
50-53; Esma, VIII, 108) 
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Mu ţafâ  b. Bekir Güzel isârî (1175/1762’de sağ) 

  لشافیة...بسم... الحمد  الذي أعطینا القدرة على إعراب المعاني... وبعد فهذه غاللة ا

sözleriyle başlar. Arapça, kırma nesih yazısıyla, 205x135-140x60mm. ölçü-

sünde, 19 satırlı, 17b – 56a yaprakları arasında, üzüm salkımı filigranlı kağıda, 

1131 (1718) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Kenarları meşin, deffeleri ebrû 

kâğıt kaplı, mıklebi düşük, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... مجرور محال مضاف إلیه هذا استثناء مفریح فرغت عن تألیف... الكوزلحصاري 

Sözleriyle biter. 

-185- 

                                                                               15 H.K. 1899 

Mu’ribü’l-Ķâfiye 

  معرب الكافیة

Zeynî-zâde üseyin b. A med Bursavî(Öl. 1168/1755) 

 بسم... الحمد  على نعمة الكافیة العافیة ومتنه النافیة... أما بعد فیقول الراجي من ...

sözleriyle başlar. Ömer b. Mustafa Burdurî’nin nesih yazısıyla, Arapça,  

240x170-175x110mm. ölçüsünde, 21 satırlı aslan filigranlı kağıda, Burdur’da 1218 

(1803) yılında yazılmıştır. Cetveller ve keşideler kırmızıdır. Şemseli, köşebentli, 

kahverengi meşin kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... بغایة الضعف والنقصان الحمد  الذي ألهم إتمام في كتابة هذا الكتاب. 

Sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 817 

-186- 

                                                                               15 H.K. 1899 

Mürşidu’l-Ġınâ’ bi-Şer i Emsileti’l-Binâ’ 

  مرشد الغناء بشرح أمثلة البناء
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Mu i  ed-dîn Mu ammed b. alâh ed-dîn (937-979/1530-1572 

 الجملة والنور... وبعد قال النصحى الفقیر إلى...بسم... الحمد  الذي مأل قلوب عباده ب

sözleriyle başlar. Ömer b. Mustafa Burdurî’nin talik yazısıyla, 213x155-

155x95mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 1b – 36a yaprakları arasında, marka filigranlı ka-

ğıda, 1202 (1787) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve keşideler kırmızıdır. Yıpranmış, 

mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... مثال است مضاعف لفیف ناقص مهموز أجوف تمت. 

Sözleriyle biter. 

-187- 

                                                                               15 H.K. 1166/4 

Muşarra  Şer i’l-Emşile 

  مصرح شرح األمثلة

ا لمعرفة علوم العربیة... وبعد فإني شرحت أمثلة...   بسم... الحمد  الذي جعل الصیغة سببً

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 200x153-155x80mm. ölçüsünde, 25 

satırlı, 48b – 76a yaprakları arasında, isim filigranlı kâğıda, İstanbul’da, 1077 

(1666) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve keşideler kırmızıdır. Sırtı meşin, üzeri kâğıt 

kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

  م.... على ما یشاء قدیر وباإلجابة جدیر وصلى هللا على سیدنا محمد ... والحمد  على التما 

Sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 808/2 (49b-96b) 

-188- 

                                                                               15 H.K. 50/2 

Muvaşşilu’ţ-Ţullâb ilâ Ķavâ’idi’l-İ’râb 

  د اإلعرابموصل الطالب إلى قواع
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Zeyn ed-dîn Hâlid b. ‘Abd-Allah el-Ezherî (838-905/1434-1499)49 

 بسم... الحمد  الملهم لحمد والصالة والسالم... وبعد فهذا شرح... وسمیته موصل الطالب...

sözleriyle başlar. Arapça, nestalik yazıyla, 150x105-110x75mm. ölçüsünde, 

15 satırlı, 50b – 101a yaprakları arasında, özükbaşı filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Ana metin bölümleri kırmızıdır. Mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

  لك وهللا أعلم تمت.... نحو ثوب خذ وباب ساج وخاتم حدید وما أشبه ذ

Sözleriyle biter. 

 

-189- 

                                                                                  15 H.K. 

349 

el-Muvaşşah fî Şer i’l-Ķâfiye 

 الموشح في شرح الكافیة

Şems ed-dîn Mu ammed b. Ebî Bekr el-Hâbîşî (Öl. 801/1398) 

  بسم... وأحمده كما یستحق أن یحمد وأصلي على رسوله... الكلمة أي التي في اصطالح النحاة...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 188x125-135x65mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, abadi kâğıda yazılmıştır. Ana metin bölümleri kırmızıdır. Zencirekli, şemseli, 

kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

ا لها بالنون والحمد  رب العالمین... تمت.  ً  ... ما قبلها تقلب ألفا كقولك في أضرین اضربا تشبیه

Sözleriyle biter. 

-190- 

                                                                               15 H.K. 704 

Netâ’icu’l-Efkâr 

                                                
49 Burada bk., s. 180. 
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 نتائج األفكار

Âdalı Mu ţafâ b. amza (1085/1674’de sağ) 

  فاظ قوالة المعاني وفضلها على سائر...بسم... الحمد  الذي جعل األل

sözleriyle başlar. Şeyh Mustafa’nın nesih yazısıyla, Arapça, 200x125-

120x50mm. ölçüsünde, 17 satırlı, taç filigranlı kağıda, 1085 (1674) yılında yazılmış-

tır. Keşideler kırmızıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, deffeleri kâğıt kaplı, mıklebli, 

mukavva bir cilt içindedir. 

  ... فیها غیلو أنه نقل عن األندلس أن ماعدهما كتوابع المبادئ قد وقع الفراغ.  

Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 688/1 (Abdülkadir b. Muhammed el-Fahir; 1190/1776; 1b-

117b);  

-191- 

                                                                               15 H.K. 1752/4 

Nüzhetu’l-Eş âb fî mes’eleti’l-Ke l 

 نزهة األصحاب في مسألة الكحل

Ķâfiyecî Meh med b. Süleymân (788-879/1386-1474) 

  بسم... الحمد  الذي بعث رسوله بالمعجزات... وبعد فهذا نبذ یسیر وجیز النظم...

sözleriyle başlar. Ahmed b. Muhammed eş-Şaberi’inn talik yazısıyla, Arapça, 

215x157-135x92mm. ölçüsünde, 23 satırlı, 67b – 69a yaprakları arasında, çıpa 

filigranlı kağıda yazılmıştır. Duracaklar ve keşideler kırmızıdır. Kenarları vişnerengi 

meşin, üzeri ebrû kâğıt kaplı, mıklebi düşük, mukavva bir cilt içindedir. 

  ... صدور قلوب األلباب فلنكتف بهذا القدر الیسیر من الخطاب... الحمد  رب العالمین. 

Sözleriyle biter. Eserin te’lif tarihi 874 (1470)’dür. 

-192- 
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                                                                               15 H.K. 447/1 

Ravżâtu’l-Hadâ’iķ 

  روضة الحدائق

‘Abd er-Rezzâķ b. Mu ţafâ el-Anţâkî 

ا لمن ألهمنا حقائق المعارف ومصلیا... أما بعد فیقول... عبد الرزاق بن مصطفى األنطاكي...  بسم... حامدً

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 195x140-160x80mm. ölçüsünde, 25 

satırlı, 1b – 16b yaprakları arasında, üç ay filigranlı kağıda yazılmıştır. Sırtı ve ser-

tabı meşin, üzeri sarı kâğıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

ا.   ... وقد وقع الفراغ من هذا التألیف المرسوم بروضة الحدایق... ناصرً

Sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 447/3 (17b-30a; sonu eksik) 

-193- 

                                                                               15 H.K. 1752/5 

Remzu’l-Esrâr 

 رمز األسرار

Ķâfiyecî Me med b. Süleymân (788-879/1386-1474) 

  له... وبعد فأقول فإن قلت إذا لم یكن...بسم... الحمد  على جزیل نوا

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 215x157-135x90mm. ölçüsünde, 23 

satırlı, 69b – 70a yaprakları arasında, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. Duracaklar 

ve keşideler kırmızıdır. Kenarları vişnerengi, deffeleri ebrû kâğıt kaplı, mıklebli, 

mukavva bir cilt içindedir. 

 ... األخیار والحال كما ذكر والمقال كما سطر والحمد  الباعث األنبیاء... آمین. 

Sözleriyle biter. Eserin te’lif tarihi 874 (1470)’dür 

-194- 
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                                                                               15 H.K. 1473 

er-Reşâd 

  الرشاد

Mu ammed b. es-Seyyîd eş-Şerîf ‘Alî el-Cürcânî (Öl. 838/1434)50 

 فیقول الفقیر محمد بن شریف الحسیني...بسم... نحوك تصریف التواطر الناظرة وشطرك توجیه... أما بعد 

sözleriyle başlar. Abdurrahman b. Hüseyin b. Ali’nin talik yazısıyla, Arapça, 

195x135-145x65mm. ölçüsünde, 17 satırlı, taç filigranlı kağıda, 1009 (1601) yılında 

yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Sırtı ve sertabı bordo meşin, üzeri gri renkli kâğıt 

kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

  ... ولیكن هذا آخر ما أردنا إیراده في شرح مختصر الرشاد وقد تم. 

Sözleriyle biter. 

-195- 

                                                                               15 H.K. 241/9 

Risâle fî A di’l-Lâm 

  رسالة في عهد الالم

A med b. ‘Abd-Allah Hâdimî 

 بسم... الحمد  رب العالمین... اعلم أن المقبول عند الفحول أن التعریف إما للعهد.

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 180x120-125x70mm. ölçüsünde, 17 

satırlı, 26b-27b yaprakları arasında, kartal ve harf filigranlı kâğıda yazılmıştır. Söz-

başları kırmızıdır. Kenarları meşin, deffeleri desenli kâğıt kaplı, mıklebli, mukavva 

bir cilt içindedir. 

 م هذه القواعد الالم التعریفیة تمت الرسالة.... وهي بأحد هذاین المعنیین هذا ت

Sözleriyle biter. 

                                                
50 Burada bk., s. 56. 
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-196- 

                                                                               15 H.K. 241/21 

Risâle fî Beyâni Elfâ î ve Terkîbi’l-Besmele 

  رسالة في بیان ألفاظ وتركیب البسملة

  بسم... االسم أصله سمو كعلم ومصدره السمو وهو العلو ووسم...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 180x120-125x70mm. ölçüsünde, 17 

satırlı, 116b-117a yaprakları arasında, kartal ve harf filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Kenarları meşin, deffeleri desenli kâğıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... قال یطلب من بابه نهضت من كلیات أبو البقاء الكفري.

Sözleriyle biter. 

 

 

-197- 

                                                                               15 H.K. 949/51 

Risâle fî Beyâni Emmâ Ba’d 

 رسالة في بیان أما بعد

Çelebî-zâde âzim A med Efendî Nevşehrî (Öl. 1071/1660) 

  ى قوله وبعد ههنا أبحاث األول في حكمه...بسم... الحمد  وكفى وسالم على عباده الذین اصطف

sözleriyle başlar. Arapça talik yazıyla, 205x153-190x120mm. ölçüsünde, 29 

satırlı, 105b sayfasında, çiçek filigranlı kağıda yazılmıştır. Sırtı meşin, deffeleri ebrû 

kâğıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir. 
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ثره القدیمي على التلویح لكن لزومه بحسب قصد المص وجعله تمت الرسالة سید حازم النوشهري بچلبي ... ما أ

 زاده.

Sözleriyle biter. 

-198- 

                                                                               15 H.K. 1567/10 

Risâle fî Beyâni’l-Eżdâd 

  رسالة في بیان األضداد

  بسم... الحمد  الذي ال ضد له وال بد له والصالة ... وبعد فهذه كلمات شتى من األضداد...

sözleriyle başlar. Arapça, talik kırması yazıyla, 195x145-125x95mm. ölçüsün-

de, 13 satırlı, 28a sayfasında, üzüm salkımı filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları 

kırmızıdır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, deffeleri sarı kâğıt kaplı, mıklebli, mu-

kavva bir cilt içindedir. 

ا تمت الرسالة.  ... خلق وقدام وتهجد اي تام لیال وقام سهرً

Sözleriyle biter. 

-199- 

                                                                               15 H.K. 987/3 

Risâle fî Beyâni’l- â ıl bi’l-Ma dar 

 رسالة في بیان الحاصل بالمصدر

Emîr Pâdişâh el-Buhârî Mu ammed Emîn b. Ma mûd (Öl. 987/1579) 

 بسم... سبحن منحصل بمصدر تكوینه األفعال... وبعد فهذه الرسالة في بیان الحاصل...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 215x125-160x65mm. ölçüsünde, 19 

satırlı, 105b-109a yaprakları arasında, üzüm salkımlı taç filigranlı kağıda, 1125 

(1723) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetvelleri kırmızıdır. Baskı şemseli, gri 

renkli mukavva bir cilt içindedir. 
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 إلى المفعول ویستعمل مجاًزا في الفاعل وهللا أعلم بالصواب.... یتعد  

Sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 452/4 (57b-61a); 471/6 (65b-68b) 

-200- 

                                                                               15 H.K. 713/3 

Risâle fî Beyâni’l-İsmi’t-Taf îl 

  رسالة في بیان اسم التفضیل

 اي ال یعمل اسم التفضي في الفاعل...وال یعمل في مظهر الخر بسم... قوله 

sözleriyle başlar. Arapça, kırma talik yazıyla, 203x132-151x111mm. ölçüsün-

de, 23 satırlı, 18b-20b yaprakları arasında, samanlı kağıda yazılmıştır. Sırtı onarım 

görmüş kahverengi sahtiyan bir cilt içindedir. 

 ال من ضمیر أحوق وقیل تمییز منه تمت.... في وقیل ح 

Sözleriyle biter. 

Ayni isimde farkıl nüsha: 1491/3 (12b-15a) 

-201- 

                                                                               15 H.K. 1567/8 

Risâle fî Beyâni Ma’âni’l-Elif ve’l-Lâm 

  رسالة في بیان معاني األلف والالم

  بسم... حامًدا لمن عرف ذاته بذاته ومصلیا... وبعد فإني كنت لما أقرر بحث األلف والالم... 

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 195x145-135x65mm. ölçüsünde, 19 

satırlı, 22a-25b yaprakları arasında, üzüm salkımı filigranlı kâğıda, 1109 (1697) 

yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, deffeleri 

sarı kâğıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 م الالمیة.... غیر خفیة على من تتبع كالم العرب  الحمد والمنة على إتما 
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Sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 1567/3 (1182/1768; 10a-12b) 

-202- 

                                                                               15 H.K. 1500/7 

Risâle fî Beyâni Ma’nâ Kelimeti’r-Rab 

 الة في بیان معنى كلمة الربرس

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn A med b. Süleymân (873-940/1468-1533)51 

 بسم... الرب في األصل مصدر یربه بمعنى رباه وصف به هللا تعالى كما...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 190x120-120x60mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, 35a-37b yaprakları arasında, ok-yay filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşideler 

ve serlevha kırmızıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, deffeleri ebrû kaplı, mıklebi ko-

puk, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... إنه هللا تعالى كما قال هللا تعالى وما یعلم جنود ربك إال هو. 

Sözleriyle biter. 

-203- 

                                                                               15 H.K. 1567/4 

Risâle fî Beyâni Ma’na’l-Kitâb 

  سالة في بیان معنى الكتابر 

ا...   الفصل األول في بیان لغة الكتاب أقول الكتاب في اللغة الجمع مطلقً

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 195x145-160x80mm. ölçüsünde, 19 

satırlı, 13b-17a yaprakları arasında, üzüm salkımı filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz-

başları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, deffeleri sarı kâğıt kaplı, mık-

lebli, mukavva bir cilt içindedir. 

                                                
51 Burada bk., s. 49. 
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  ... بمعنى في أي هذه مسائل فقهیة في بیان أحكام الطهارة شرح عیني على الهدایة. 

Sözleriyle biter. 

 

-204- 

                                                                               15 H.K. 1500/18 

Risâle fî Def’i Mâ Yeta’allaķ bi’ - amâ’ir 

 رسالة في دفع ما یتعلق بالضمائر

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn A med b. Süleymân (873-940/1468-1534)52 

 بسم... الحمد  الذي تولى السرایر ووقف على الضمائر... وبعد فهذه رسالة رتبناها في دفع...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 190x120-120x60mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, 57b-63b yaprakları arasında ok-yay filigranlı kağıda yazılmıştır. Serlevha 

kırmızıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, üzeri ebrû kâğıt kaplı, mıklebi kopuk, mu-

kavva bir cilt içindedir. 

  ... الفیضاء التي تفهم من مسافر الكالم ویقتضیها المقام تمت. 

Sözleriyle biter. 

-205- 

                                                                                  15 H.K. 

974/7 

Risâle fî Ebyâti’l Ķâfiye 

  رسالة في أبیات الكافیة

  افیة ألبیات الكافیة...بسم... الحمد  العلیم الحكیم الرؤوف القدیم العلي العظیم... أما بعد فهذه رسالة ك

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 200x115-120x50mm. ölçüsünde, 9 

satırlı, 111b – 113b yaprakları arasında, harf filigranlı kağıda, 1129 (1716) yılında 
                                                
52 Burada bk., s. 49. 
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yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Açık kahverengi meşin kaplı, mıklebli, mukavva 

bir cilt içindedir. 

 ... من الناس واالستشهاد مذكور في كشف الوافیة فلیرجع إلیه تم.

Sözleriyle biter. 

 

-206- 

                                                                               15 H.K. 974/9 

Risâle fî Ebyâti Şer i Dîbâceti’l-Mişbâ  

  رسالة في أبیات شرح دیباجة المصباح

  بسم... الحمد  رب العالمین... أما بعد فهذه رسالة مؤلفة ألبیات شرح دیباجة المصباح...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 200x115-145x75mm. ölçüsünde, 18 

satırlı, 118a – 120b yaprakları arasında, harf filigranlı kağıda, 1129 (1716) yılında 

yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Açık kahverengi meşin kaplı, mıklebli, mukavva 

bir cilt içindedir. 

  ... وههنا بحث طویل الزیل ال یلیق بهذا المختصر تم.

Sözleriyle biter. 

 

-207- 

                                                                               15 H.K. 1567/1 

Risâle fî Edâti’t-Ta’rîf 

  رسالة في أداة التعریف

Ķuţb ed-dîn ‘Îsâ b. Mu ammed e - afevî (900-953/1495-1546)53 

                                                
53 Burada bk., s. 178. 
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  قال سید المحققین... عیسى بن الحسیني... أما بعد حمد هللا فأقول ذهب.

sözleriyle başlar. Arapça, kırma nesih yazıyla, 195x145-150x125mm. ölçü-

sünde, 25 satırlı, 1b-6b yaprakları arasında, üzüm salkımı filigranlı kağıda yazılmış-

tır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, deffeleri sarı kâğıt kaplı, mık-

lebi kopuk, mukavva bir cilt içindedir. 

  ... الثاني وحیث الكالم هذا المقام فطاف المصباح فقد طلع الصباح و الحمد أوال وآخرا... 

Sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 452/2 (31b-39a) 

-208- 

                                                                               15 H.K. 949/23 

Risâle fi’l-ef’âli’ - arre 

 رسالة في األفعال الضارة 

Ebû Na’îm A med Hâdimî (Öl. 1160/1747) 

 بسم... قال للشریف الثاني أبو نعیم أحمد الخادمي یسر هللا العافیة الدائمي أقول اختماالت في األفعال...

sözleriyle başlar. Mustafa b. Ali Burdurî’nin talik yazısıyla, Arapça, 205x155-

100x130mm. ölçüsünde, 16 satırlı, 32bsayfasında arma filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Sırtı meşin, deffeleri ebrû kâğıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... ثمانیة بل ثالثة عشر فخذ وال تخلط بكثرة الكالم أبو نعیم الخادم؟

Sözleriyle biter. 

-209- 

                                                                               15 H.K. 1500/3 

Risâle fî Fa’i’l-Fa î a 

 رسالة في فاء الفصیحة

Celâ ed-dîn Mu ammed b. Es’ad ed-Devvânî (830-918/1427-1512) 
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  فهذه فاء التعقیب أیًضا عند كون...بسم... أنك الفصیحة 

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla 190x120-120x60mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, 22b-23b yapraklı arasında, ok-yay filigranlı kağıda yazılmıştır. Serlevha kır-

mızıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, deffeleri ebrû kâğıt kaplı, mıklebi kopuk, mu-

kavva bir cilt içindedir. 

 ... سمیت من الرسالة في الفاء الفصیحة بعون هللا المنان الحمد  على التمام. 

Sözleriyle biter. 

-210- 

                                                                               15 H.K. 241/14 

Risâle fi’l-Farķi Beyne Ba’żi’l-Kelimât 

  رسالة في الفرق بیو بعض الكلمات

 باب األلف الفرق بین اسم الجنس والجنس إن الجنس یطلق على القلیل...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 180x120-125x70mm. ölçüsünde, 17 

satırlı, 42a-72b yaprakları arasında, kartal ve harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz-

başları kırmızıdır. Kenarları meşin, deffeleri desenli kağıt kaplı, mıklebli, mukavva 

bir cilt içindedir. 

 ... وهو اإلسالم لقوله تعالى إن الدین عند هللا اإلسالم كلیات أبو البقاء. 

Sözleriyle biter. 

 

-211- 

                                                                               15 H.K. 451/8 

Risâle fi’l-Farķ Beyne arîhi’l-Ma dar ve enne’l-Fi’l 
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  المصدر وأن الفعلرسالة في الفرق بین صریح 

Taķî ed-dîn Ebu’l- asan ‘Alî b. ‘Abd el-Kâfî es-Subkî (683-756/1284-1355)54 

صریح المصدر وأن بسم... قال تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد هللا الكافي الشافعي السبكي... الفرق بین 

  الفعل...

sözleriyle başlar. Ahmed Yunus el-Ubeyd el Ezherî’nin nezih yazısıyla, Arap-

ça, 190x125-150x85mm. ölçüsünde, 23 satırlı, 31b-33a yaprakları, suyolu filigranlı 

kağıda, 1140 (1728) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetvelleri kırmızıdır. Sırtı 

meşin, deffeleri sarı kâğıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... الزمان الماضي ولذلك یحتاج إلى رابط وكان في قرة القضیة الثالثیة االسمیة. 

Sözleriyle biter. 

-212- 

                                                                               15 H.K. 949/53 

Risâle fî arfi’t-Ta’rîf 

  رسالة في حرف التعریف

Fâżıl Mûsâ Efendî 

 بسم... الحمد لمن عرف مجهولنا والصالة على سیدنا... وبعد تتبع كالم العلماء المهرة واستقصاء...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 205x155-150x95mm. ölçüsünde, 27 

satırlı, 132b sayfasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Sırtı meşin, deffeleri 

ebrû kâğıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir. 

 آلتي تمت.... لوالدي للمؤمنین یوم القیامة لموسى النحاتي البركاتي في الماضي وا
                                                
54 Takieddin Ebu’l Hasan Ali b. Abdul Kâfi h. 683 (m. 1284) yılında Mısır’da doğmuştur. Şam Kadılığı göre-
vinde bulunan bu zat, fıkıh, tefsir, mantık, kıraat, hadis, edebiyat, nahiv, lügat ve felsefe sahalarında âlimdir. 
H. 756 (m.1355) yılında Kahire’de vefat etmiştir. Eserlerinden el-İbtihâc fî Şerh el-Münhâc, ed-Durr en-
Nazîm, et-Tevadi’el-Mişriga, el-Mevahib es-Samediyye, el-Fedâvâ (bk. ed-Durer el-Kamile, III, 63-71; en-
Nücûm ez-Zahire, III, 318, Keşf, VI, 180-181; Mu’cem el- Müellifûn, VII, 127 GAL. II, 86-88, Suppl. II, 
102-104) 
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Sözleriyle biter. 

-213- 

                                                                               15 H.K. 1567/9 

er-Risâletü’l-Harfîye 

 الرسالة الحرفیة

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn A med b. Süleymân (873-940/1468-1533)55 

ا ألف األصل وألف... ً  اللغات في كالم العرب على اثنین وعشرین وجه

sözleriyle başlar. Mehmed Burdurî’nin kıram nesih yazısıyla, Arapça, 

195x145-160x105mm. ölçüsünde, 22 satırlı, 27a-28a yaprakları arasında, üzüm 

salkımı filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı kahveren-

gi meşin, deffeleri sarı rengi kâğıt kaplı, mıkbeli, mukavva bir cilt içindedir. 

  ... النسبة مثر قرشي ویاء الجمع مثل رأیت مسلمین تمت. 

Sözleriyle biter. 

-214- 

                                                                               15 H.K. 1567/2 

Risâletü’l-İhtilâf Beyne’l-Ba riyîn ve’l-Kufiyîn 

  ینرسالة االختالف بین البصریین والكوفی

بسم... حسبما ذكر الكمال أبو البر بن األنصاري في كتاب اإلنصاف... في مسائل الخالف بین البصریین 

  والكوفییین.

sözleriyle başlar. Mehmet b. Abdullah’ın talik yazısıyla, Arapça, 195x145-

140x85mm. ölçüsünde, 19 satırlı, 7a-8b yaprakları arasında, üzüm salkımı filigranlı 

                                                
55 Burada bk., s. 49. 
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kağıda, 1194 (1780) yılında yazılmıştır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, deffeleri 

sarı kâğıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... حذف نون التثنیة الغیر المضافة وجوزه الكوفییون تم االختالف بین البصریین والكوفیین. 

Sözleriyle biter. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ISPARTA KÜTÜPHANESİ’NDEKİ YAZMA ESERLER 

A. EDEBİYAT  

A.1. Aruz 

-215-- 

                                                                              32 Ulu. 262/2 

el-‘Arûżu’l-Endelusî 

 العروض األندلسي

Ebu’l-Ceyş el-Enşarî ‘Abd-Allah b. Mu ammed el-Endelusî (Öl. 626/1229) 

 بسم... قال الفقیر إلى هللا عز وجل... أحمد هللا وأتوكل... وبعد فقد قصدت في هذا المختصر...

sözleriyle başlar. Mustafa Nazif İzmiri’nin rık’a hattıyla, Arapça, 202x118 mm. 

kitap boyunda, değişik yazı alanı ölçüsünde ve değişik satır sayısında, 48b-52b 

yaprakları arasında, nohudi renkli kağıda, 1277 (1860) yılında yazılmıştır. Sözbaş-

ları, cetveller kırmızıdır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, defterleri desenli kağıt 

kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... مائة أنه منجز وعده جانب من عنادي تمت العروض.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 2172/1 (1b-7b); 32 H.K. 2099/4 (39b-43a, sonu ek-

sik.); 32 Şarki 78/14 (Muhammed, 195-198a); 32 Ulu. 27/2 (33b-36a); 32 Ulu. 

396/2 (15b-19b); 32 Ulu. 165/3 (26b-30a); 32 Yalvaç 162/14 (Hafız Hüseyin, 

1255/1839, 138b-143b) 
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-216- 

                                                                              32 H.K. 1975 

Fet u Rabbi’l-Berîye bi-Şer i’l-Ķa îdeti’l-Hazrecîye 

 فتح رب البریة بشرح القصیدة الخزرجیة

Ebû Ya yâ Zekerîyâ b. Mu ammed el-En ârî (823-926/1420/1520)56 

بسم... قال... أبز زكریا األنصاري... الحمد  الذي ضیع على العروض... وبع فهذا شرح وسیمته بفتح رب 

  البریة...

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 200x140-130x75 mm. ölçüsünde 17 sa-

tırlı, 33 yaprakta, arma ve birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Ana metin üstleri 

kırmızı ve siyah çizgilidir. Çeharkuşe kahverengi meşin, defterleri sarı, kağıt kaplı, 

mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... وهو قبیلة من األنصار من مطالعها أي الناظر فیها أتحافه منه أي من مطالعها... تمت.

sözleriyle biter. 

-217- 

                                                                              32 Ulu. 243/7 

el-Kâfî fî ‘İlmi’l-‘Arûż ve’l-Ķavâfî 

  الكافي في علم العروض والقوافي 

‘Ubeyd-Allah b. ‘Abd el-Kâfî el-‘Ubeydî (Öl. 749/1348) 

  بسم... الحمد  على اإلنعام والشكر... وبعد كافي في علم العروض والقوافي,,,

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 195x134-150x70 mm. ölçüsünde 20 sa-

tırlı, 56a-62a yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda, 1087 (1676) yılında 

yazılmıştır. Sırtı kahverengi meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebi düşük, mu-

kavva bir cilt içerisindedir. 

 ... الرابع السدق قال مؤلفه رحمة هللا القافي علیه أوال وآخرا أردنا جمعه... أجمعین.

                                                
56 Burada bk., s. 4. 
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sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 32 Ulu, 249/8 (159/b-166a) 

-218- 

                                                                              32 H.K. 2099/5 

el-Ķa îdetü’l-Hazrecîye 

  القصیدة الخزرجیة

Ebu’l-Ceyş el-En ârî Ebû ‘Abd-Allah Mu ammed el-Endelûsî (Öl. 

626/1229) 

  بها النقص والرجحان یدرریهما الفتى  بسم... وللشعر میزان نسمي عروضه

beytiyle başlar. Ali b. Abdullah’ın nesih hattıyla, Arapça, 215x155-150x90 

mm. ölçüsünde değişik satır sayısında, 43b-48a yaprakları arasında, birleşik harf 

filigranlı kağıda Balıkesir’de, 1611 (1748) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. 

Çeharkuşe kahverengi meşin, defterleri sarı desenli kağıt kaplı, mıklebli, mukavva 

bir cilt içerisindedir. 

  مطالعها أتحاف منه بالدعاء تمت.  ... ویسأل عبد هللا الخزرجي من

beytiyle biter. 

Diğer nüsha: 32 Ulu, 403/3 (53b-61b) 

-219- 

                                                                              32 Ulu. 396/1 

en-Neb etü’ş-Şâfiye fî ‘İlmeyi’l-‘Arûż ve’l-Ķâfiye 

  النبذة الصافیة في علمي العروض والقافیة

A med b. Ebî Bekr en-Nesefî (Öl. 1007/1598)57 

                                                
57 Ahmed b. Ebi Bekr en-Nesefî aslen Mısır’lı olup h. 1107 (m.1598) yılında vefat etmiştir. Eserlerinden el-
Mukaddime el-Kâfiye fî ilmeyh el-Arûz ve’l-Gâfiye, Manzume fî’z-Zehâfât ve’l-ile el-Arûdiyye, Manzume 
fi’n-Nahv (bk. Hediyyet el-Arifûn I, 151; Mu’cem el-Müellifûn, I, 179; Îzâh el-Meknûn, II, 545) 



 
 

127 
 

  ها بالنبذة الصافیة في علمي العروض والقاوفیة...بسم... الحمد  وكفى وسالم... سمیت

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 208x135-160x95 mm. ölçüsünde 19 sa-

tırlı, 1b-4b yaprakları arasında, arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları ve ke-

şideler kırmızıdır. Ciltsizdir.  

  شد السحق قال مؤلفه هذا آخر ما أوردنا... تم.... شد به عنها أ

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 32 H.K. 1099/1 (1b-20a) 

-220- 

                                                                              32 H.K. 2013 

Risâletü’l-Vâfiye fî‘İlmeyi’l-‘Arûż ve’l-Ķâfiye 

  الرسالة الوافیة في علمي العروض والقافیة

 بسم... الحمد  الذي هدانا التوجه نحو العروض لتكمیل... وبعد فأنا أحمد ما یبذل اإلنسان...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla, 173x123 mm. kitap boyunda, değişik 

yazı alanı ölçüsünde, 7 satırlı, 69 yaprakta, abadi kağıda yazılmıştır. Serlevha, cet-

veller, yaldızlı, sözbaşları kırmızıdır. Çeharkuşe yıpranmış siyah meşin, defterleri 

ebru kağıt kaplı, mukavva bir mahfazası vardır. Zencirekli, mıklebli, kahverengi 

meşin bir cilt içerisindedir. 

 من عالم الغیوب حامدین لهو مصلیف على نبیه وآله المسلمین وصحبه المنتجین.

sözleriyle biter. 

-221- 

                                                                              32 H.K. 2099/7 

Şer u’l-‘Arûżi’l-Endelusî 

  شرح العروض األندلسي
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‘Abd el-Mu sin b. Mecd ed-dîn Ķay erî (1.755/1354) 

 لى أن قصر سالمة الطبع على نوع اإلنسان أضمر في طي صدورهم...‘بسم... أحمد هللا 

sözleriyle başlar. Ali b. Abdullah’ın nesih hattıyla, Arapça, 215x155-140x68 

mm. ölçüsünde 21 satırlı, 107b-138a yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı ka-

ğıda Balıkesir’de, 1163 (1750) yılında yazılmıştır. Sözbaşları, keşideler ve duracak-

lar kırmızıdır. Çeharkuşe yıpranmış kahverengi meşin, defteri ebru kağıt kaplı, mık-

lebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 1163... هذا عند األخفش وٕانما عند الخلیل فلها بحر واحد وهو المتقارب...

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 Ulu, 262/1 (Mustafa Nazif İzmiri, 1b-43b); 32 Ulu, 426/5 

(54b-70b). 

-222- 

                                                                              32 H.K. 2176 

Şer u’l-‘Arûżi’l-Endelusî 

  شرح العروض األندلسي

 بسم... الحمد  الذي جعل مجرى... فإن علم العروض الذي وضعه اإلمام قدره...

sözleriyle başlar. Ahmed b. Abdulhay’ın nesih hattıyla, 200x150-145x80 mm. 

ölçüsünde 19 satırlı, 41 yaprakta, taç arma filigranlı kağıda 1158 (1745) yılında 

yazılmıştır. Sözbaşları, ana metin üstleri kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi meşin, 

üzeri ebru kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. Ceharkuşe bordo meşin üzeri 

ebru kağıt kaplı bir mahfazası vardır. 

 ... األصول الذي ... فلها ثمانیة فإنه تقسم أربعة أحدها... وٕالیه.

sözleriyle biter. 
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-223- 

                                                                              32 Ulu. 403/2 

Şer u’t-Teysîri’d-Dâfi‘li’l-Dâhiye fî Ta ilî ‘İlmeyi’l-‘Arûż ve’l-Ķâfiye 

  شرح التیسیر الدافع للداهیة في تحصیل علمي العروض والقافیة

İbn el-Haţîb ‘Abd el-Laţîf b. ‘Alî (Öl. 932/1525) 

 بسم... أن أحق ما ینظم في سلك التقریر... بعد... عبد اللطیف بن علي...

sözleriyle başlar. Arapça, nestalik hatla, 208x112-145x62 mm. ölçüsünde 21 

satırlı, 9b-53a yaprakları arasında, arma filigranlı kağıda, 1095 (1683) yılında ya-

zılmıştır. Sözbaşları, asıl metin üzerleri kırmızıdır. Şirazesi bozuk olup, ciltsizdir. 

ا عن نظیره وهو نظیر األقعاد في األعاریض...   1095... سمي به ألنه جعل منفردً

sözleriyle biter. 

A.2- Şiir Ve Nesir 

-224- 

                                                                              32 H.K. 2065 

Dîvân 

 دیوان

Ebu’ţ-Ţayyib A med b. el- üseyn el-Mütenebbî (303-354/915-965)58 

 وفرق الهجر بین الجفن والوسن...  ... أیلى الهوى أصفا یوم النوى بدنيبسم

beytiyle başlar. Abdullah b. Ali el-Salmani’nin nesih hattıyla, Arapça, 

210x145-150x80 mm. ölçüsünde 19 satırlı, 158 yaprakta, taç filigranlı kağıda 1140 

                                                
58el- Mütenebbî diye tanınan Ebû’t-Tayyib Ahmet b. Hüseyn Arap Edebiyatında meşhur bir şairdir. Bu zat 
H.803 (m.915) yılında Kûfe’de doğdu ve Şam’da yetişti. Halep’te hüküm süren Hemedâniler Sultanı Seyfud-
Devle, Mısır’da hüküm süren İhşidî’ler Sultanı Kâfur ve Bağdat’ta hüküm süren Buveyhilerden İbn el-İmâd 
ile yakın ilişkide bulunmuştur. 
el Mütenebbi h. 354 (m.965) yılında öldürülmüştür. Bu zâtın Dîvanı meşhurdur. (bk. Mu’cem el-Müellifûn I, 
201; Hediyyetu’l Arîfûn I, 64; Keşf I, 809) 
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(1728) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetveller kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, 

köşebentli, mıklebli, vişnerengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 وقد فارقت دارك واصطفاكا     ... حبى من االهي أن یراني

beytiyle biter. 

-225- 

                                                                              32 H.K. 652-1 

Ġay ü’l-Edeb 

  غیث األدب

alâ  ed-dîn Halîl b. Aybek e - afadî59 

  بسم... الحمد  الذي شرح صدر من تأدب ورفع قدر من تأهل...

sözleriyle başlar. Abdullah İstanbuli’nin nesih hattıyla, Arapça, 160x150-

188x95 mm. ölçüsünde 21 satırlı, 519 yaprakta, taç filigranlı kağıda 1151 (1738) 

yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetveller kırmızı, mihrabiye müzehhep, mülevven, 

ilk iki sayfa cetveller yaldızlı, diğerleri kırmızıdır. Salbek şemseli, zencirekli, kahve-

rengi meşin bir cilt içerisindedir. 

  فرشفت السالف من أقحوان تمت.  ... كم سقاني من ثغرة كأس خمر

beytiyle biter. Eserin birinci cildidir. 

Diğer nüsha: 32 H.K. 652-2 (Abdullah İstanbuli, 1152/1739). 

-226- 

                                                                              32 Ulu. 295/5 

                                                
59 Ebu’s Safâ Halil b. Emîr es-Safadî edib olup h. 696 yılında Şam’da doğmuştur. Birçok eser kaleme alan bu 
zat h. 764 yılında Şam’da vefat etmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır: Tezkire el-Edeb, A’vân en-Nasr fî 
A’yân el-Asr, Temâm el-Mutûn, Şerh Risâle İbn Zeydûn, Gays el-Edeb, Lâmiye el-Acem (bk. Hediyyet el-
Ârifûn, I, 351-352; A’lâm III, 298; GAL. S.I, 140) 
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ikâyât 

  حكایات

  مطلب حكایه بطتان مع السلحفات قیل كان في الزمن األول...

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla 215x152-155x100 mm. ölçüsünde 20 sa-

tırlı, 41a-52a yaprakları arasında, isim filigranlı kağıda yazılmıştır. Sırtı ve sertabı 

yıpranmış bordo meşin, defterleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içeri-

sindedir. 

 ... ولقوله علیه السالم الفقراء هم ملوك أهل الجنة.

sözleriyle biter. 

-227- 

                                                                              32 H.K. 1656 

İ hâr ıdķi’l-Müvedde fî Şer i’l-Bürde 

  إظهار صدق المودة في شرح البردة

Ebû Abd –Allah Mu ammed b. A med b. Merzûķ et- Tilimsânî (öl. 

781/1379)60 

  بسم... قال الشیخ الفقیه... الحمد  الذي أفضل معهم... أما بعد فإن من نعم هللا علینا...

sözleriyle başlar. Arapça, medrese neshi hatla, 300x205-215x125 mm. ölçü-

sünde 33 satırlı, 267 yaprakta, birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları 

ve keşideler kırmızıdır. Salbek şemseli, zencirekli, mıklebli, sırtı siyah, üstü kahve-

rengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 ...بمعجزاته وآیاته قال مؤلف هذا الشرح رحمة هللا تعالى... المجموع.

sözleriyle biter. 

                                                
60 Bu zât Arap şairlerindendir. Aslen Tilimsan’lıdır. (Bk. Keşf  II,  1333; GAL. S., I, 467) 
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-228- 

                                                                              32 Yalvaç 151/4 

Ķa â’îdü’l-Ķuddûsî 

  قصائد القدوسي

Ķuddûsî Yalvâcî 

 ي خیر البقاعمع العشاق ف  بسم... شربنا الخمر یوم االجتماع

beytiyle başlar. Ali Haki Yalvaci’nin harekeli talik hattıyla, Arapça, 180x125-

160x85 mm. ölçüsünde 18 satırlı, 96b-98a yapraklarında, suyolu filigranlı kağıda 

yazılmıştır. Serlevha kırmızıdır. Nokta şemseli, zencirekli, köşebentli, mıklebli, şira-

zesi bozuk, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

  وأرسق أیا قدوسي مدوسیك الخمر الذي ما صحا من ذاق جدا إلى وقت اللقاء.

beytiyle biter. Üç tane kasideyi içerir. 

-229- 

                                                                              32 Ulu. 183/9 

Ķa îde fî Med î’n-Nebî 

  قصیدة في مدح النبي

Mu ammed el- anefî 

     واللیل دجو من وفرته    بسم... الصبح بدا من طلعته

beytiyle başlar. Arapça nesih hatla, 220x164-145x80 mm. ölçüsünde 13 satır-

lı, 164b yaprağında, arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Kurt yenikli, zencirekli, şira-

zesi bozuk bir cilt içerisindedir. 

 محمدنا هو سیدنا فالعز    ... عفا عما سلف عم أمته

beytiyle biter. 
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-230- 

                                                                              32 Ulu. 183/11 

Ķa îdetü’l-Hilyeti’ş-Şerîfe 

 قصیدة الحلیة الشریفة

Vânî Efendi 

  شكرنا هللا ذا عون فحق العبد شكران  بسم... فتحنا باسم فتاح الخیر عنوان

beytiyle başlar. Arapça nesih hattıyla, 220x164-150x86 mm. ölçüsünde 14 sa-

tırlı, 166b-167a yaprakları arasında, arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Zencirekli, 

şirazesi bozuk, siyah meşin bir cilt içerisindedir. 

 وألسالف وأخالف من قبله إیمان  ... رجائي منك غفران لذنب الناظم الوافي 

beytiyle biter. 

-231- 

                                                                              32 Yalvaç 151/5 

el-Ķa îdetü’l-İsti fâriye ve’l-İşti âsîye 

  القصیدة االستغفاریة واالستغاثیة

‘Alî Rıżâ b. Me med Rüşdî Yalvâcî (1246-1318/1830-1900) 

  إنك ذو كرم وذو فضل حسن    بسم... یا رب أحمد على وهب المنن

beytiyle başlar. Ali Haki Yalvaci’nin talik hattıyla, Arapça, 180x125-160x85 

mm. ölçüsünde 18 satırlı, 98a-99a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda 

1251 (1835) yılında yazılmıştır. Şemseli, zencirekli, köşebentli, mıklebli, şirazesi 

bozuk, yıpranmış kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

 واحفظ من كرب الدارین والفتن  واغفر لقارئ هذا النظم محتسبا

beytiyle biter. Eser, 1244 (1828) yılında telif edilmiştir. 
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-232- 

                                                                              32 Ulu. 183/12 

Ķa îdetu Med i’n-Nebî 

  قصیدة مدح النبي

Şeyhu’l-İslâm Sa‘di Efendî 

 أنت للراجین نعم المسند  بسم... یا رسول هللا أنت المقصد

beytiyle başlar. Arapça nesih hatla, 220x164-142x68 mm. ölçüsünde 14 satır-

lı, 167ab yaprağında, arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Şirazesi bozuk, zencirekli, 

siyah meşin bir cilt içerisindedir. 

 ... وارض عن آل وأصحاب هم العابدون الراكعون السجد

beytiyle biter. 

-233- 

                                                                              32 Ulu. 188/4 

Ķa îdetü’l-Münferice 

 قصیدة المنفرجة

İbn en-Na vî Ebu’l-Fażl Yûsuf b. Mu ammed (433-513/1041-1119) 

  قد أذن لیك بالبلج    اشتدى أزمة تعرجي

beytiyle başlar. Arapça harekeli nesih hatla, 190x120 mm. kitap boyunda, de-

ğişik yazı alanı ölçüsünde ve değişik satır sayısında, birleşik harf filigranlı kağıda 

yazılmıştır.  

  ... یا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

sözleriyle biter. 
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Diğer nüsha: 32 Ulu. 64/10. 

-234- 

                                                                              32 Ulu. 459/4 

Ķa îdetü’t-Ţanţarânîye 

  قصیدة الطنطرانیة

Mu‘in ed-dîn Ebî Na r A med b. ‘Abder-Rezzâķ eţ-Ţanţarânî (Öl. 485/1092) 

 بالنوى زلزلتني والعقل في الزلزال زال  بالبسم... یا خلي البال قد بلبلتى بالبال 

beytiyle başlar. Arapça harekeli nesih hatla, 180x105-160x75 mm. ölçüsünde 

10 satırlı, 32a-33a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda, 973 (1565) yılında 

yazılmıştır. Harap bordo meşin bir cilt içerisindedir. 

  ... دم على الرغم العدى وارنح نعود العید في دولة غراء فیها أدم األسطاف طاق

beytiyle biter. Satır araları Türkçe açıklamalıdır. 

Diğer nüsha: 32 H.K. 1450/1 (1b-2b). 

-235- 

                                                                              32 H.K. 1545/2 

Ķa îdetü’l-Yâ’îye 

 قصیدة الیائیة

‘Alî b. Ebî Ţâlib el-Hâşimî el-Ķuraşî (Öl. 23-40/600-661) 

  فأن تطلب سواي لم تجدني  بسم... أنا المطلوب فاطلبني تجدني

beytiyle başlar. Molla Aziz’in harekeli nesih hattıyla, 195x125 mm. kitap boyu-

tunda, 17 satırlı, 11a-14a yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda, 1112 

(1700) yılında yazılmıştır. Cetveller kırmızıdır. Şemseli, kahverengi, meşin bir cilt 

içerisindedir. 
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 بال التكلیف فاطلبني تجدني  ا الفرد المدبر فوق عرشأن

beytiyle biter. Satır araları Türkçe açıklamalıdır. 

-236- 

                                                                              32 H.K. 1810/2 

el-Ķa îdetü’z-Zeynebiye 

  القصیدة الزینبیة

‘Alî b. Ebî Ţâlib el-Hâşimî el –Ķuraşî (Ö. 23-40/600-661) 

 والدهر فیه تصرف وتقلب  بسم... صرمت حبالك بعد ما فضلك زینب

beytiyle başlar. Arapça nesih hatla, 176x130-120x65 mm. ölçüsünde 13 satır-

lı, 35b-37b yaprakları arasında, saykallı, abadi kağıda yazılmıştır. Çeharkuşe, kah-

verengi meşin, üstü ebru kağıt kaplı mukavva bir cilt içerisindedir. 

 من خص بالشرف الرفیع األب    ... اعنى على بن عم محمد

beytiyle biter. 

-237- 

                                                                              32 H.K. 2107 

el-Maķâmat 

  المقامات

Ebû Mu ammed el-Ķâsım b. ‘Alî el- arîrî (446-516/1054-1122)61 

 ت من البیان وألهمت من التبیان كما نحمدك...بسم... اللهم أنا نحمدك على ما علم

sözleriyle başlar. Arapça talik hatla, 210x125-155x70 mm. ölçüsünde, 21 sa-

tırlı, 163 yaprakta saykallı, abadikağıda yazılmıştır. Müzehhep, mülevven serlevha-

lı, sözbaşları, duracaklar ve keşideler kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, mıklebli, koyu 

                                                
61 Burada bk., s. 103. 
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vişnerengi meşin bir cilt içerisindedir. Çeharkuşe, vişnerengi meşin, üstü ebru kağıt 

kaplı bir mahfaza içindedir. 

 ... وأهل المغفرة وولي الخیرات في الدنیا واآلخرة.

sözleriyle biter. 

-238- 

                                                                              32 Yalvaç 151/10 

Manżûm Terceme’i Ķa îde’i Mu ârîye 

  منظوم ترجمهء قصیدهء مضاریه

‘Alî Rıżâ b. Me med Rüşdî Yalvâcî (1246-1318/1830-1900) 

  صالتله هم سالم سید البشر  بسم... اسمكله بدا ایده رز موجود ایدن بشر

beytiyle başlar. Türkçe, harekeli nesih ve talik hatla, 180x125-160x90 mm. öl-

çüsünde 13 satırlı, 163b-166 yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Nokta 

şemseli, zencirekli, köşebentli, mıklebli, şirazesi dağınık, kahverengi meşin bir cilt 

içerisindedir. 

 عردن اي خالق مزكور قدروا    ... حمد صلوة اولسون دعائیله رینه

beytiyle biter. 

-239- 

                                                                              32 Yalvaç 117/2 

Man ûmetu Yâ’îye 

 منظومة یائیة

‘Alî Rıżâ b. Me med Rüşdî Yalvâcî (1246-1318/1830-1900) 

  أنت القوي نجما في حبك المددي  یا واحد یا أحد یا قادر یا صمد
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beytiyle başlar. Müellif’in talik hattıyla, Arapça, 235x160-195x130 mm. ölçü-

sünde 21 satırlı, 83b-85b yaprakları arasında, çizgili defter kağıdına Kostantiniye 

(İstanbul)’de, 1314 (1896) yılında yazılmıştır. Sırtı bez, defterleri ebru kağıt kaplı, 

mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ونصلي على نبیك األصدى   ... بحمدك نحمدك العالي

beytiyle biter. 

-240- 

                                                                              32 H.K. 1967/1 

el-Mu‘temed fî’l-Mu‘teķid 

  قدالمعتمد في المعت

‘Abd el-Kerîm b. Man ûr b. ‘Alî el-E erî 

  بانى حزب للعدى غیر كل  ایشعر حزب االشعرى المضلل

beytiyle başlar. Arapça nesih hatla, 130x85-85x50 mm. ölçüsünde 11 satırlı, 

1b-21a yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Kahve-

rengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 ومن كان في الذین فاقهره واخذل  ... فیارب أصدن ینصر موظد

beytiyle biter. 

-241- 

                                                                              32 Ulu. 297/1 

el-Müsţeţraf min Külli Fenni Müste raf 

  المستطرف من كل فن مستظرف

Bahâ’ed-dîn Mu ammed b. A med el-İbşihî (790-852/1388-1447) 

 الص هللا والثناء علیه وهو أن یعلم أن هللا تعالى...بسم... الفصل األول في اإلخ
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sözleriyle başlar. Hüseyin b. Muhammed el-Hamidi’nin Arapça, nesih hattıyla, 

220x161 mm. kitap boyunda, değişik yazı alanı ölçüsünde,  değişik satır sayısında, 

1a-65a yaprakları arasında, üzüm salkımı filigranlı kağıda, Kostantiniye (İstan-

bul)’da, 1150 (1738) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Kahverengi meşin bir 

cilt içerisindedir. 

 ... وجمیع الخالئق كتابا لعجزوا عن وصف الندر من معجزاته صلعم اللهم... أجمعین.

sözleriyle biter. 

-242- 

          32 H.K. 1810/1 

el-Serîretü’l-Münza‘îce bi-Şer i’l-Ķa îdeti’l-Münferîce 

  السریرة المنزعجة بشرح القصیدة المنفرجة

Ebu’l- asan ‘Alî b. Yûsuf el-Ba rî 

 ل الفقیر إلىة عفو هللا ولطفه علي بن یوسف البصري... بعد فإن القصیدة المسماة بالمنفرجة نظم...بسم... قا

sözleriyle başlar. Arapça nesih hatla, 176x130-120x700 mm. ölçüsünde, 13 

satırlı, 1b-34b yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Sözbaşları, beyitler ve 

duracaklar kırmızıdır. Çeharkuşe, kahverengi meşin, üstü ebru kağıt kaplı, mıklebli 

mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... فقد استوفیت فیه الكالم على تراجم هؤالء رضي هللا عنهم أجمعین.

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 32 H.K. 1834 

-243- 

                                                                              32 H.K. 645 

Şer u Divâni’l-Mütenebbî 

  شرح دیوان المتنبي
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Ebu’l asan ‘Alî b. A med en-Nisâbûrî (Öl. 468/1076)62 

 .. الحمد  على سوابغ النعم وله الشكر,,, أما بعد فإن الشعر أنتفى كالم وأعلى...بسم.

sözleriyle başlar. Halil es-Sa‘di’nin nesih hattıyla, Arapça, 288x180-205x100 

mm. ölçüsünde, 31 satırlı, 143 yaprakta, birleşik harf filigranlı kağıda, 1060 (1650) 

yılında yazılmıştır. Divanın beyitleri kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, mıklebli, vişne-

rengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 ... بمفارقة دار عضد الدولة هذا كالمه على هذا البیت في كتابیه... آمین.

sözleriyle biter. 

 

-244- 

                                                                              32 Ulu. 188/6 

Şer -i Ķa îdetü’l-Hamrîye 

  شرح قصیدة الخمریة

Nûr ed- dîn ‘Abd er –Rahmân b. A med el-Câmî (Öl. 897/1491)63 

  سبحانه من جمیل لیس... این ورق چنداست در الفاظ... قصیدهء میمیه فارضیه.بسم... 

sözleriyle başlar. Farsça talik hatla, 190x120-150x70 mm. ölçüsünde, 25 sa-

tırlı, 27b-51b yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaş-

ları, kırmızıdır. Şemseli, yıpranmış kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 ... أن ماتم رسیده سرشك اندوه ومخنت برخاك افشانند... 

sözlerinde kalmaktadır. İbn Fariz’in Arapça kasidesinin şerhidir.  

                                                
62 Ebu’l Hasan Ali b. Ahmet aslen Nisâburlu olup h. 433 (m. 1042) yılında doğmşutur. Nahiv alimi ve şairi 
olan bu zat h. 513 (m.1119) yılında Nisâbur’da vefat etmiştir. Bu zâtın Tâc el-Eşâr adlı eseri vardır. (bk. 
Mu’cem el Müellifûn VII, 27; Hediyyet el- Ârifûn I, 692; GAL. I, 524; Suppl. I, 142; Keşf, I, 809) 
63 el-Câmi diye tanınan Nûreddîn Ebu’l Berekât Abdurrahman b. Ahmet aslen Şîrâz’lıdır. Birçok ilimde derin 
bilgiye sahip olan bu zât h. 817 (m.1414) yılında Horasan’ın bir kasabası olan Câm’da doğmuş ve Herât’ta 
gençlik yıllarını geçirmiştir. Bu zât h. 898 (m.1492) yılında vefat etmiştir. Çok sayıdaki eserlerinden bazıları 
şunlardır: Tefsir el-Kur’an el-Kerîm, Tarîh Herat, Şerh el-Kâfiye Li İbn el-Hâcib, Şerh en-Nigâbe (bk. 
Mu’cem el-Müellifûn V, 122; Hediyyet el-Arîfûn I, 534; Keşf II, 1338; GAL., II, 202; Suppl. II, 285-286) 
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-245- 

                                                                              32 H.K. 1450/2 

Şer u’l-Ķa îdeti’ţ-Ţanţarânîye 

  شرح قصیدة الطنطرانیة

Mu ammed b. A med el-Bihiştî el-Esferâyînî (Öl. 749/1358) 

 نوع اإلنسان... محمد البهشتى االسفرایینى بسم... الحمد  الذي خصص

sözleriyle başlar. Arapça talik hatla, 210x152-155x75 mm. ölçüsünde, 17 sa-

tırlı, 3b-8b yaprakları arasında, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları ve cet-

veller kırmızıdır. Sırtı yıpranmış, kahverengi meşin, üstü ebru kağıt kaplı, mukavva 

bir cilt içerisindedir. 

  ... فیها ادوم االلطف طاف واریح من ریح في تجارته العید ما اعتداك من هم أو غیره تمت.

sözleriyle biter. 

-246- 

                                                                              32 H.K. 1450/3 

Şer u’l-Ķa îdeti’ţ-Ţanţarânîye 

  شرح القصیدة الطنطرانیة

  بسم... الحمد  الذي رفع شانه العربیة من بین العلوم... وبعد فإن القصیدة المنسوبة...

sözleriyle başlar. Arapça talik hatla, 210x152-155x75 mm. ölçüsünde, 17 sa-

tırlı, 9b-52b yaprakları arasında, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları ve 

cetveller kırmızıdır. Sırtı yıpranmış, kahverengi meşin, üstü ebru kağıt kaplı, mu-

kavva bir cilt içerisindedir. 

 ... بذلك لئال یعمد عن درر هذه القواید نفعنا هللا وٕایاكم تمت. 

sözleriyle biter. 
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Aynı isimde farklı nüsha: 32 H.K. 2099/3 (Ali b. Abdullah; Balıkesir, 1162/749, 

30b/37a, kenarlarında Türkçeleri var.) 

-247- 

                                                                              32 Ulu. 104/1 

Şer u’l-Kevâkibi’d-Durîye 

  شرح الكواكب الدریة

 A med b. Mu ammed b. Ebî Bekr Fahr ed- dîn 

  بسم... الحمد  رب العالمین والصالة... وبع یقول أقل عبد هللا تعالى... أحمد بن أبي بكر...

sözleriyle başlar. Halil b. Ahmed Aksarayi’nin nesih hattıyla, Arapça, 

222x160-160x80 mm. ölçüsünde, 28 satırlı, 1b-24a yaprakları arasında, üç ay filig-

ranlı kağıda 1125 (1713) yılında yazılmıştır. Sözbaşları, duracaklar, keşideler kır-

mızıdır. Zencirekli, köşebentli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 ... على دنحت ومفعوله العیر وفاعله حادي العین وبالنقم متعلق... تمت.

sözleriyle biter. 

-248- 

                                                                              32 H.K. 663 

Şer u’l-Maķâmât 

  شرح المقامات

Ebu’l-Beķâ’ ‘Abd-Allah b. el-Hüseyn el-‘Ukbarî (538-616/1143-1219) 

 بسم... الحمد  على فضله العظیم... وبعد فإني مما رأیت المقامات الحریریة...

sözleriyle başlar. Muhammed Ramazan b. Ahmed’in nesih kırması hattıyla, 

Arapça, 210x150-130x85 mm. ölçüsünde, 19 satırlı, 72 yaprakta, çıpa filigranlı ka-



 
 

143 
 

ğıda 997 (1588) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, mık-

lebli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

  یقال رجل ندى وامرأة تدیة والرقوب المرئة التي ال تعیش لها ولدتم.

sözleriyle biter. 

A.3. Me’âni Ve Beyân 

-249- 

el-‘Alâķa 

15 H.K. 1292/3 

  العالقة

Ma mûd b. ‘Abd Allah Anţâkî (Öl. 1160 / 1747) 

ا شاكرین... وبعد فالعلم أن طرق أداء المراد ثالثة حقیقة...  بسم... الحمد  حمدً

sözleriyle başlar. Ahmed b. Ali Burdurî’nin nesih yazısıyla, Arapça, 210 x 150 

– 155 x 75 mm. Ölçüsünde, 19 satırlı, 63b – 66b yaprakları arasında, harf – marka 

filigrânlı kağıda, 962 (1554) yılında yazılmıştır. Keşide ve cetveller kırmızıdır. Ke-

narları meşin, cilt kapakları ebrû kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... بمضي طویل القامة أو نسبة بینهما نوح أن الكالم في بیت فالن... تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 7/3 (Mehmet Hamîdî; 1228/1813, 132b – 139b); 

427/3(1178/1764, 21b – 26a); 790/4 (32b – 35b, sonu eksik); 1293/2 (7b – 10a), 

1496/3 (5b – 8b); 1516/4 (1163/1649, 43b – 46a), 1525/2 (1140/1727, 4b – 6a); 

1789/5 (1188/1774, 69b – 72b); 1790/16(1212/1797, 198b-203b). 

-250- 

15 H.K.1221/1 
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Delâ’ilü’l – İ’câz 

  دالئل اإلعجاز

‘Abd el-Ķâhir b. ‘Abd er-Ra mân el-Cürcânî (Öl. 474 / 1082)64 

  منازلها...بسم... الحمد  رب العالمین... وبعد فأنا إذا تصفحنا الفضائل لنعرف 

sözleriyle başlar. Arapça, harekeli nesir yazısıyla 210 x 150 – 170 x 110 mm. 

ölçüsünde, değişik satır sayısında, 1b – 78a yaprağında, birleşik harf filigranlı kâğı-

da yazılmıştır. Kenarları meşin, cilt kapakları ebrû kağıt kaplı, mukavva bir cilt içeri-

sindedir. 

 لوجهه خالصا والیرضاه عز وجل مودیا وننتحیه ولثوابه مقتضیا وللزلفى... محمته.

sözleriyle biter. 

-251- 

E âsinu’l-İķtibâs fî Me âsini’l-İķtibâs 

15H.K. 1548/1 

 أحاسن االقتباس في محاسن االقتباس

Celâl ed-dîn ‘Abd er-Ra mân b. Ebî Bekr es-Suyûţî (849 – 911 /1445 – 

1505)65 

  بسم... رب یسر یا كریم أما بعد حمد هللا وحده خیرما یلتمس... اعلم أن االقتباس...

sözleriyle başlar. Ahmed b. Mehme’in talik yazısıyla, Arapça 200 x 140 – 140 

x 70 mm. ölçüsünde, 20 satırlı, 1a – 4b yaprakları arasında, suyolu filigranlı kâğıda, 

1099 (1697) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Kahverengi meşin, bir cilt 

içerisindedir. 

  اب فایقن أنه كان وعده مأتیا تمت.... وٕاذا بطا الجو 

sözleriyle biter. 

                                                
64 Burada bk., s. 56. 
65 Burada bk., s. 61. 
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-252- 

Esrâru’l-Belâġa fi’l-Me’âni ve’l-Beyân 

15H.K.1221/2 

 أسرار البالغة في المعاني والبیان

‘Abd el-Ķâhir b. ‘Abd er-Ra mân el-Cürcânî (Öl. 474 / 108)66 

 بسم... اعلم أنه لما كان الغلط الذي دخل على الناس في حدیث اللفظ...

sözleriyle başlar. Arapça, harekeli nesih yazısıyla 210 x 150 – 170 x 115 mm. 

ölçüsünde, 28 satırlı, 79a – 89a yaprakları arasında, üzümlü taç filigranlı kâğıda 

yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Kenarları meşin, defterleri ebrû kağıt kaplı, mıkleb-

li, mukavva bir cilt içerisindedir. 

.   ... الغرض فیه نستفید من كان إن زمان وقوع الطالق من زید هو الزمان الماضي والحمد 

sözleriyle biter. 

-253- 

Ferâ’idü’l-Fevâ’id li-Ta ķiķi Me’âni’l-İsti’âre 

15 H.K.1335/1 

  فرائد الفوائد التحقیق معاني االستعارة

Ebu’l Ķâsım el Leyşî b. Ebî Bekr es-Semerķandî (Öl. 888 / 1483 civarında) 

 بسم... الحمد لواهب العطیة,,, أما بعد فإن معاني االستعارات وما یتعلق ...

sözleriyle başlar. Yusuf b. Mehmed’in talik kırması yazısıyla, 210 x 155 – 135 

x 85 mm. ölçüsünde, 13 satırlı, 1b – 4b yaprakları arasında, üç-ay filigranlı kâğıda, 

1204 (1789) yılında yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, 

cilt kapakları desenli kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... فهو القرینه وما سواه ترشیح تمت.

                                                
66 Burada bk., s. 56. 
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sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 12/6 (48b – 51b); 134/2 (1193/1779, 10b – 12b); 134/8 (42b – 

46b); 790/3 (28b – 31b); 127/3 (27b – 29b); 1525/1 (1b – 4a, 1140/1727): 1593/2 

(30b – 31a). 

-254- 

âşiye alâ Dîbâceti’l Muhta ar 

15 H.K. 1082/1 

  حاشیة على دیباجة المختصر

Nizâm ed-dîn ‘Osman b. ‘Abd Allah el-Hiţâi (Öl. 901 / 1495) 

  بسم... نحمدك اللهم على ما أعطیتنا من سوابغ النغم... قوله نحمدك أثر الحمد.

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla 200 x 150 – 150 x 75 mm. ölçüsünde, 

19 satırlı, 1b – 50a yaprakları arasında, ay yıldızlı, taç filigranlı kâğıda 1092 (1681) 

yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Kenarları meşin, cilt kapakları ebrû kağıt 

kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... المتروك بالمتروك إلیه فتعال بترك المعین إلى غیر المعین في الخطاب... قم تم.

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 127 

-255- 

âşiyetu’l- âşiye ala’l-Muhta ar 

15 H.K.1756/4 

  حاشیة الحاشیة على المختصر

  .. لما كان مداد البالغة من جهة البیان على التمكن من إیراد المعنى...بسم.
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sözleriyle başlar. Arapça nesih yazısıyla 220 x 150 – 165 x 100 mm. ölçü-

sünde, 25 satırlı, 181a – 194a yaprakları arasında, saykalı âbâdî kağıda yazılmış-

tır. Şemsiyeli, zencirekli, mıklebli, vişnerengi meşin bir cilt içerisindedir. 

ا تمت.   ...غیرها من األعضاء... كما سمي الجاسوس عینً

sözleriyle biter. El-Kazvini’nin “Telhisu’l-Miftah”ına et-Taftazanî’nin “el-

Muhtasar” veya “eş-Şerhu’l-Muhtasar” adıyla yaptığı şerhe, Abdullah b. Hüseyin el-

Yezdi’nin yazdığı haşiyeye haşiyedir. 

-256- 

âşiyetu’l- âşiye ala’l-Muhta ar 

15 H.K.1756/4 

  حاشیة الحاشیة على المختصر

  بسم... لما كان مداد البالغة من جهة البیان على التمكن من إیراد المعنى...

sözleriyle başlar. Arapça nesih yazısıyla 220 x 150 – 165 x 100 mm. ölçü-

sünde, 25 satırlı, 181a – 194a yaprakları arasında, saykalı âbâdî kağıda yazılmış-

tır. Şemsiyeli, zencirekli, mıklebli, vişnerengi meşin bir cilt içerisindedir. 

ا تمت.  ...غیرها من األعضاء... كما سمي الجاسوس عینً

sözleriyle biter. El-Kazvini’nin “Telhisu’l-Miftah”ına et-Taftazanî’nin “el-

Muhtasar” veya “eş-Şerhu’l-Muhtasar” adıyla yaptığı şerhe, Abdullah b. Hüseyin el-

Yezdi’nin yazdığı haşiyeye haşiyedir. 

-257- 

âşiye ‘ala’l-Hevâdî 

15H.K.1063 

  حاشیة على الهوادي
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Mu ammed b. Mu ammed b. A med e - abûcevî (Öl. 1172 / 1758) 

 بسم... الحمد  الذي هدانا وما كنا... وبعد فیقول العبد... محمد بن محمد الصبوجوي

sözleriyle başlar. Osman b. Mustafa’nın talik yazısıyla, Arapça, 213 x 155 – 

145 x 90 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 150 yaprakta, harf-marka filigranlı kâğıda, 1174 

(1764) yılında yazılmıştır. Keşideler, cetveller, sözbaşları kırmızıdır. İnce kenarlı 

karton cilt içerisindedir. 

  النوع والمتأخرون یجتهدون في رعایة... تمت. ... هذا

sözleriyle biter. Eser, Kazvini’nin “Telhisu’l-Miftah”ına, Hazma b. Turgud Ay-

dınî’nin “el-Mesalik” adıyla yaptığı telhise, gene kendisinin “el-Hevâdî” adıyla yaptı-

ğı şerhe haşiyedir. 

-258- 

âşiye ‘ala’l-Mu ta ar 

15H.K. 1082/2 

 حاشیة على المختصر

âfîd et-Taftâzânî A met b. Ya yâ (Öl. 916 / 1510) 

  بسم... قوله نحمدك إنما اختار الحمد على الشكر أن المبادر من العبارة...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla 200 x 120 – 135 x 50 mm. ölçüsünde, 

21 satırlı, 95 yaprakta, birleşik harf filigranlı kâğıda, 1066 (1656) yılında yazılmıştır. 

Sözbaşları kırmızıdır. Mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

  من شهور,,, قد وقع الفراغ.... المسعود وسعدا في الخیار 

sözleriyle biter. 

-259- 

âşiye ‘ala’l-Muhta ar 
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15 H.K. 146 

  حاشیة على المختصر

‘Abd-Allah b. Şihâb ed-dîn el-Yezdî (Öl. 1015 / 1606) 

ا لمن خلق اإلنسان علمه البیان... قوله نحمد اللهم... بسم...  حمدً

sözleriyle başlar. Halil b. İbrahim’in talik hattıyla, Arapça, 200 x 150 – 160 x 

70 mm. ölçüsünde, 25 satırlı, 51b – 100b yaprakları arasında, harf arma filigranlı 

kâğıda, Tarsus’ta 1138 (1725) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Kenarları 

kahverengi meşin, cilt kapakları ebrû kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisin-

dedir. 

 ... أنه على ما یشاء قدیر وٕاجابته جدیر والحمد  على توفیق اإلتمام.

sözleriyle biter. 

-260- 

âşiye ‘ala’l-Muţavvel 

15 H.K. 247 

 حاشیة على المطول

Molla Hüsrev Muhammed b. Ferâmuz Tarsûsî (Öl. 885/1480)67 

  ... الحمد  الذي هدانا إلى تخلیص المعاني بمفتاح البیان...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 170 x 120 – 115 x 60 mm. ölçüsünde, 

19 satırlı, 249 yaprakta, âbâdî kağıda yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Vişnerengi 

meşin bir cilt içerisindedir. 

  ... أن یكون مجاًزا ألن اللفظ بعد االستعمال ال یخلو عنها كما سیصرح به ... تم.
                                                
67 Molla Hüsrev diye tanınan Muhammed b. Ferâmus fıkıh, kelâm, tefsir, belâgat âlimidir. Tanınmış şahsiyet-
lerden ilim tahsil eden bu zat Edirne ve Bursa’da ders okutmuş ve İstanbul’da da kadılık görevini yürütmüş-
tür. Daha sonra İstanbul’dan Bursa’ya taşınmış burada 885 (m.1480) yılında vefat etmiştir. Eserlerinden bazı-
ları şunlardır: Mirgât el-Vusûl îlâ İlm el-Usûl, Dureru’l Hükkâm fî Şerh Gurer el-Ahkâm, Hâşiye âle’l Mu-
tavvel li’t-Teftazânî, Şerh el-Akâid el-Adudiyye, Hâşiye alâ Tefsîr el-Beydavî (bk. ed-Dav’ el-Lâmi, VIII, 
279; Şezerât ez-Zeheb VII, 342-343; Mu’cem el Müellifûn XI, 122-123; Hediyyet el-Arîfûn II, 211; el- 
A’lâm, VII, 219; Keşf I, 474; GAL. S.I, 517.) 
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sözleriyle biter. 

-261- 

âşiye ‘ala’l-Muţavvel 

15 H.K. 1271/10 

  حاشیة على المطول

es-Seyyîd eş-Şerîf ‘Alî b. Mu ammed b. ‘Alî el-Cürcânî (740 – 816 / 1340 – 

1413)68 

... بسم... رب تمم بالخیر قال وبهذا یطهرا    ه أقول یرید أن اختصاص جنس الحمد 

sözleriyle başlar. Ahmed b. Halil Mudurnuvî’nin talik kırması yazısıyla, Arap-

ça, 180 x 130 – 130 x 95 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 126 yaprakta, âbâdî kağıda, 

846 (1442) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Salbek şemseli, kahverengi 

meşin bir cilt içerisindedir. 

 ... وهو الذي بین الكمیت والرشقى ومثل الحیفاء آه یقال فرس,,, قد تم...

sözleriyle biter. 

-262- 

âşiye ‘alâ Şer i Ferâ’idi’l-Fevâ’id li-Ta ķîķi Me’âni’l-İsti’âre 

15 H.K.1621/6 

  حاشیة على شرح فرائد الفوائد لتحقیق معاني االستعارة

asan b. Mu ammed ez-Zibârî (Öl. 1050 / 1640 civarı) 

 . أما بعد فهذه حواش على الشرح المنسوب...بسم... الحمد  الذي خلق اإلنسان علمه البیان..

sözleriyle başlar. Arapça, talik kırması yazısıyla 200 x 150 – 160 x 90 mm. öl-

çüsünde, değişik satır sayısında, 228b – 251a yaprakları arasında, taç filigranlı 

                                                
68 Burada bk., s. 56. 
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kâğıda yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Cilt kapakları ebrû kağıt kaplı, şirazesi bo-

zuk, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... اي جمع المال میات قرینة ولذا قال صاحب التخلیص القرینة قد تكون واحدة... تم.

sözleriyle biter. 

-263- 

âşiye ‘alâ Şer i Ferâ’idi’l-Fevâ’id li-Ta ķîķi Me’âni’l-İsti’âre 

15 H.K.1621/5 

 حاشیة على شرح فرائد الفوائد لتحقیق معاني االستعارة

İsmâ’il b. Sinân Sivâsî (Öl. 1047 / 1637) 

  یقول الحاجي إسماعیل بن الحاجي سنان...بسم... الحمد  ذي العظمة والسلطان... وبع ف

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazısıyla 205 x 150 – 140 x 60 mm. ölçüsünde, 

21 satırlı, 95b – 116a yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kâğıda 1061 (1650) 

yılında yazılmıştır. Sırtı ve sertabı meşin, cilt kapakları gri renkli kağıt kaplı, mıkleb-

li, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... قوله فهو القرینة المعولة نسفها تحییال أو استعارة تحقیقیة... على التمام.

sözleriyle biter. 

-264- 

âşiye ‘alâ Şer i Ferâ’idil-Fevâ’id li-Ta ķîķi Me’âni’l-İsti’âre 

15 H.K. 1621/6 

 حاشیة على شرح فرائد الفوائد لتحقیق معاني االستعارة

Mu ammed b. ‘Alî  e - abbân (Öl. 1206 / 1791) 

  ع لطف في القاموس...قوله إلى الطاف ربه الخفیه الطاف جم
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sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla 205 x 105 – 130 x 60 mm. ölçüsünde, 

17 satırlı, 52b – 94b yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kâğıda, 1065 (1654) 

yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı meşin, cilt kapakları gri 

renkli kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  قوله وما سواه ترشیح اي في المكنیة والتجرید في المصرحة... أجمعین.

sözleriyle biter. 

-265- 

âşiye ‘alâ Şer i Ferâ’idil-Fevâ’id li-Ta ķîķi Me’âni’l-İsti’âre 

15H.K. 1621/7 

 حاشیة على شرح فرائد الفوائد لتحقیق معاني االستعارة

Zeyn ed-dîn ‘Alî el-Ceba’î el-‘Âmilî eş-Şehîd es-Sânî (911 – 966 / 1505 - 

1559) 

  بسم... قوله أن أحسن... أحسن الشارح رحمه هللا بأن حمد هللا تعالى بأحسنیة حنس...

sözleriyle başlar. Kadızâde Musliheddin’in Talik Kırması yazısıyla Arapça, 

205 x 150 – 160 x 80 mm. ölçüsünde, 25 satırlı, 117b – 126a yaprakları arasında, 

birleşik harf filigranlı kâğıda, 1025 (1616) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. 

Sırtı ve sertabı meşin, cilt kapakları gri renkli kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt 

içerisindedir. 

 ... من مالیمات المشبه والترشیح من مالیمات المشبه تمت.

sözleriyle biter. 

-266- 

âşiye ‘alâ Şer i’l-Muţavvel 

15 H.K. 803 

 حاشیة على شرح المطول
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asan Çelebî b. Şâh Me med Fenârî (840 – 886  / 1436 – 1481) 

 یس نباها غالمه أبراهیم الخلیل...... وق

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla 220 x 145 – 155 x 75 mm. ölçüsünde, 

27 satırlı, 246 yaprakta, üzümlü-taç filigranlı kâğıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızı-

dır. Kenarları siyah meşin, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... بتعرض للبدیع لكونه خارًجا عن البالغة تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 1304 

-267- 

âşiye ‘alâ Şer i’r-Risâleti’l-Vaż’îye 

15H.K. 517/1 

 حاشیة على شرح الرسالة الوضعیة

Ebu’l-Beķâ b. ‘Abd el-Baķî el- üseyin (Öl. 1050/1640 civarında) 

  بسم... باسمه سبحانه وبحمده والصالة على رسوله خص اإلنسان بمعرفة الخ اي منبزه...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 194 x 120 – 137 x 65 mm. ölçüsünde, 

21 satırlı, 1b – 8a yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kâğıda yazılmıştır. 

Sözbaşları kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 ... بالناطق یفهم هیئة المركب اإلضاني هذا آخر ما أورنا إیراده... تم.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 1742/2 (22b – 29b), 1794 (145b – 155a) 

-268- 

âşiye ‘alâ Şer i Risâti’l-Vaż’îye 

15 H.K. 517/4 

  حاشیة على شرح رسالة الوضعیة



 
 

154 
 

Mevlânâ (İlyâs) İrânî 

  مه هللا یحتمل أن یكون...بسم... قوله رح

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla 194 x 120 – 137 x 65 mm. ölçüsünde, 

21 satırlı, 50b – 55b yaprakları arasında, bayraklı ve taç filigranlı kâğıda, 1084 

(1673) yılında yazılmıştır. Şemseli, zencirekli, mıklebli, kahverengi meşin bir cilt 

içerisindedir. 

 في القسم الثاني أو ملتبر بعینه حین الوضع بحیث یكون... قد وقع.

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 1794/6 (133b – 141b) 

-269- 

âşiye ‘alâ Şer i Risâti’l-Vaż’îye 

15H.K. 1064/1 

 سالة الوضعیةحاشیة على شرح ر 

Mu ammed eş-Şîrânişî (Öl. 1016 / 1607’den sonra) 

  بسم... قوله على تقدیر تقدم الدیباجة على الرسالة هي مبنى على ما هو الراجح من كون...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 200 x 145 – 145 x 65 mm. ölçüsünde, 

21 satırlı, 1b – 38b yaprakları arasında, taç filigranlı kâğıda yazılmıştır. Kenarları 

meşin, cilt kapakları ebrû kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... یتم ذلك بحذف المضاف على اسم الجنس وما یقابله مما سیأتي...

sözleriyle kalır. 

-270- 

âşiye ‘alâ Şer i Risâti’l-Vaż’îye 

15 H.K. 517/8 
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 حاشیة على شرح رسالة الوضعیة

Nûr ed-dîn ‘Abd er-Ra mân b. A med el-Câmî (817 – 898 / 1414 – 1492)69 

  بسم... هذه فائدة المشار إلیه بهذه أما تلك العبارات...

sözleriyle başlar. Yusuf b. Muharrem’in talik yazıyla 194 x 120 – 137 x 65 

mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 78b – 84b yaprakları arasında, yapraklı koç filigranlı 

kâğıda 1083 (1672) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, 

tamir görmüş, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 ... وبعضها مكان بعض إذ المعتبر الوضع تم.

sözleriyle biter. 

-271- 

âşiye ‘alâ Şer i Risâti’l-Vaż’îye 

15H.K.1521 

 حاشیة على شرح رسالة الوضعیة

Seyyîd ‘Alî el-Hardî 

  بسم... قوله نزلت منزلة المشخص اه یرید أن كلمة هذه ههنا استعملت... 

sözleriyle başlar. Mehmed b. Hacı Behram Edirnevi’nin talik yazısıyla, Arap-

ça, 195 x 120 – 130 x 50 mm. ölçüsünde, 19 satırlı, 33 yaprakta, hayvan filigranlı 

kâğıda 1078 (1667) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve sertabı siyah meşin, cilt ka-

pakları ebrû kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... هذا آخر ما أوردنا إیراده للمبتدئین وختمنا بالتدبر... تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 517/6 (Yusuf b. Muharrem: 1084/1673; 58b – 75b) 

                                                
69 Burada bk., s. 137. 
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-272- 

âşiye ‘alâ Telhi i’l-Miftâh 

15 H.K. 941/3 

  حاشیة على تلخیص المفتاح

  قال الشریف قدس هللا شرح الفیاض أوهاب أوله أو سوصف له...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla 205 x 125 – 165 x 95 mm. ölçüsünde, 

24 satırlı, 25a – 36a yaprakları arasında, âbâdî kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kır-

mızıdır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, şemseli, mıklebli, siyah meşin bir cilt 

içerisindedir. 

 ... والحمد  الفیاض الوجود وله العلي والكبریاء... أجمعین.

sözleriyle biter. 

-273- 

el-Hevâdî fî Şer i Mesâlik  

15H.K. 1104/1 

  الهوادي في شرح المسالك

Nûr ed-dîn amza b. ûrġûd Aydinî (Öl. 979 / 1572) 

 ستین وتسعمائة...بسم... الحمد  الذي علق قالئد... أما بعد فلما ساقني في اثنین و 

sözleriyle başlar. Mehmed b. Hacı Pîrî’nin talik yazısıyla, Arapça, 203 x 130 – 

140 x 55 mm. ölçüsünde, 19 satırlı, 1b – 144b yaprakları arasında, birleşik harf fi-

ligranlı kâğıda 1092 (1681) yılında yazılmıştır. Mihrabiye, cetvel ve keşideler kırmı-

zıdır. Sırtı meşin, cilt kapakları sarı kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... مسالك یحتمل الرسالة ألنها موسومة بالمسالك... قد وقع الفراغ.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 380, 1046 (1156/1743), 1047 (Kostantiniye) 
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-274- 

el-İġrîż fi’l- aķîķa ve’l-Mecâz ve’l-Kinâye ve’t-Ta’rîż 

15 H.K. 451/7 

  اإلغریض في الحقیقة والمجاز والكنایة والتعریض

Taķî ed-dîn Ebu’l- asan ‘Alî b. ‘Abd el-Kâfî es-Subkî (683 – 756 / 1284 – 

1335)70 

  بسم... قال سیدنا... تقي الدین أبو الحسن على السبكي... فایدة جرت في درسي في العادلیة...

sözleriyle başlar. Ahmed Yunus el-Ezheri’nin nesih yazısıyla, Arapça, 190 x 

125 – 150 x 85 mm. ölçüsünde, 23 satırlı, 30b – 31b yaprakları arasında, suyolu 

filigranlı kâğıda 1140 (1728) yılında yazılmıştır. Sırtı meşin, cilt kapakları pembe 

kağıt kaplı, miklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 غفر لى تمت.المراد به الخصوص تعرف الفرق وأحكامها واشكر ربك واست

sözleriyle biter. 

-275- 

el-Mişbah Şerhi’l-Miftah 

15H.K. 477 

 المصباح في شرح المفتاح

es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed b. Ali el-Cürcani (740 – 816/340 – 

1413)71 

  شید فیه قواعد الفوائد وتمهد موائد العوائد

                                                
70 Burada bk., s. 118. 
71 Burada bk., s. 56. 
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sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 235 x 170 – 170 x 90 mm. ölçüsünde, 

21 satırlı, 252 yaprakta, üç-ay filigranlı kâğıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. 

Şemseli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

  ... من كشف فوائد هذا العلم ونظم فرائده... الفراغ.

sözleriyle biter. 

-276- 

el-Muhta ar 

15 H.K. 1440 

 المختصر

Sa’d ed-dîn Mes’ûd b. ‘Ömer et-Taftâzânî (712 – 793 / 1312 – 1390)72 

 بسم... نحمدك یا من شرح صدورنا... وبع فیقول... مسعود بن عمر...

sözleriyle başlar. Ali b. Süleyman’ın celî talik yazısıyla, Arapça, 205 x 140 – 

135 x 80 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 176+2 yaprakta, taç filigranlı kâğıda, Kostanti-

niyye (İstanbul)’de, 1049 (1640) yılında yazılmıştır. Cetvel ve keşideleri kırmızıdır. 

Kenarları meşin, cilt kapakları ebrû kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 الفاتحة ومنطویة على حسن الخاتمة... تم.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 22 (Muhammed b. Ahmed Beyşehri, 1046 (1636); 1441 (Ya-

kub b. İbrahim, Diyarbakır, 1080/1669), 1446, 1630/2 (84b – 168b, sonu eksik); 

1756/2 (Muhammed b. İsmail, 874/1469, 15b – 171a), 1867 (Hüseyin Paşa b. 

Ömer, 1266/1849); 2218 (Hacı Paşa b. Haca Ali) 

-277- 

el-Muţavvel 

                                                
72 Burada bk., s. 10. 
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  المطول

Sa’d ed-dîn Mes’ûd b. ‘Ömer et-Taftâzânî (712-793/1312-1390)73 

15 H.K.1948 

 بسم... الحمد  الذي ألهمنا حقایق... وبعد فإن أحق الفضائل بالتقدیم وأسبقها...

sözleriyle başlar. İsa b. Ahmed’in nesih hattıyla, Arapça, 255 x 160 – 180 x 

100 mm. ölçüsünde, 23 satırlı, 226 yaprakta, üzüm filigranlı kâğıda 1011 (1602) 

yılında yazılmıştır. Metinler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Şemseli, mıklebli, kah-

verengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 ... حكمته وفقنا اإلتمام وحقق لنا الفوز بهذا المرام والحمد  رب العالمین.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 1630/1 (1-83b); 1949; 2089 (1094/1682) 

-278- 

Nevâbiġu’l-Kelim 

15 H.K. 1523/5 

  نوابغ الكلم

Câr-Allah Ebu’l-Ķâsım Ma mûd b. ‘Ömer ez-Zemahşerî (467-538/1074-

1144)74 

  بسم... قال الشیخ جار هللا العالمة أبو القاسم محمود بن عمر... هذه الكلم النوابغ...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla 195 x 130 – 150 x 90 mm. ölçüsünde, 

25 satırlı, 25b – 29b yaprakları arasında, taç filigranlı kâğıda yazılmıştır. Sözbaşları 

kırmızıdır. Şemseli, mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

ا مشحونة غیرا تمت.   ... یدرون سحاب األمطار الدنیا مملوة عبدً

sözleriyle biter. 

                                                
73 Burada bk., s. 10. 
74 Burada bk., s. 5. 
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-279- 

Risâle fî Beyâni Ferîdet’t-Tażmîn 

15 H.K. 1525/4 

  رسالة في بیان فرید التضمین

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn A med b. Süleymân (873-940/1468-1534)75 

 بسم... التضمین على نحوین أحدهما تضمین لفظ لفظ آخر وهو الذي ذكره...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla 190 x 130 – 135 x 60 mm. ölçüsünde, 

15 satırlı, 26b – 29a yaprakları arasında, taç-arma filigranlı kâğıda yazılmıştır. 

Cedveller kırmızıdır. Kenarları kahverengi meşin, kapakları ebrû kağıt kaplı, mu-

kavva ve bir cilt içerisindedir. 

 ... وأما االشتباه الثاني فستقف على وجه اند فاعه بإذن هللا تعالى تم.

sözleriyle biter. 

-280- 

Risâle fî İlmi’l-Me’âni 

15 H.K. 790/3 

  رسالة في علم المعاني

‘Alî Ķuşçu ’Alâ ed-dîn ‘Alî b. Mu ammed (Öl. 876/1474) 

 بسم... الحمد  الذي المن واإلحسان... الموید ببراعة المعاني وفصاحة البیان...

sözleriyle başlar. Ali b. Muhammed b. Ali’nin talik hattıyla, Arapça, 210 x 150 

mm. ölçüsünde, 15 satırlı, 22b – 27a yaprakları arasında, harf filigranlı kâğıda, 

1220 (1805) yazılmıştır. Sözbaşları ve cetvelleri kırmızıdır. Sırtı açık kahverengi 

meşin, cilt kapakları kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

                                                
75 Burada bk., s. 49. 
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  ... وهزم األمیر الجند من قبیل...

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 427/5 (33b-42b); 733/3 (89b-94b); 1088/8 (Mehmed Halil, 

99b-105a), 1291/1 (1b-7b); 1496/4 (9b-10b); 1790/15 (1217/1802, 190b-197a); 

1789/3 (55b-60b); 1789 (110b-117a) 

 

-281- 

Risâle fî İlmi’l-Me’âni 

15 H.K. 1777/2 

 لم المعانيرسالة في ع

Ebû Sa’îd Mu ammed b. Mu ţafâ Hadimî (1113-1176/1701-1762) 

 بسم... الحمد  رب العالمین... أما بعد فعلم المعاني علم یبحث فیه...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla 215 x 165 – 145 x 70 mm. ölçüsünde, 

21 satırlı, 6b – 16a yaprakları arasında, harf-marka filigranlı kâğıda yazılmıştır. 

Sözbaşları kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, siyah meşin bir cilt içerisindedir. 

  لخ.... نحو قوله تعالى فقوال لینا لعله یتذكر أو یخشى من حیث الكلمات ا

sözleriyle biter. 

-282- 

Risâle fî İlmi’l-Me’âni 

15 H.K. 729/5 

  رسالة في علم المعاني

  محمد وآله وسلما وبعد قد أجیبت أن أنطما...  الحمد وصلى هللا على رسوله الذي اصطفى
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sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 190 x 125 – 87 x 40 mm. ölçüsünde, 

9 satırlı, 20b – 37a yaprakları arasında, taç-arma filigranlı kâğıda yazılmıştır. Söz-

başları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı meşin, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  حسن اختتام انتهى القال.  ... براعة استهالل انتقال

beytiyle biter. 

Ayni isimde farklı nüsha: 1777/4 (33b-51b; başı eksiktir) 

-283- 

Risâletü’l-İsti’ârât 

15 H.K. 451/5 

  رسالة االستعارات

  بسم... الحمد  الذي تحقیق االستعارات... أما بعد فأردت تحریر معاني االستعارة...

sözleriyle başlar. İsmail Zühdü’nün nesih hattıyla, Arapça, 190 x 130 – 145 x 

60 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 65a – 68a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kâğı-

da, 1149 (1736) yılında yazılmıştır. Sözbaşları meşin, cilt kapakları sarı kağıt kaplı, 

mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  وقد یكون على سبیل المجاز نحو أذیتني فتعرف الحمد  الذي ختم األشیاء... والسالم...

sözleriyle biter. 

-284- 

Risâletü’l-İsti’ârât 

15 H.K.451/13 

  رسالة االستعارة

‘Abd es-Selâm b. Nu’mân b. Halîl 
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  بسم... الحمد  الذي منحنا ... وبع فیقول... عبد السالم بن نعمان...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 190 x 130 – 155 x 90 mm. ölçüsünde, 

23 satırlı, 60b – 63b yaprakları arasında, çıpa filigranlı kâğıda yazılmıştır. Sözbaş-

ları kırmızıdır. Sırtı meşin, cilt kapakları sarı kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt 

içerisindedir. 

  ... وهو اإلقدام تارة واإلحجام أخرى متتزع عن عدة أمور كما ترى تم.

sözleriyle biter. 

-285- 

Risâle fi’l-Mekâtîb 

15 H.K. 1523/2 

  یبرسالة في المكات

  إلى الولد العزیز المحب أن المحب موالنا محمد سالم حامدا ومصلیا ومسلما...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 195 x 130 – 135 x 80 mm. ölçüsünde, 

18 satırlı, 1b – 15b yaprakları arasında, taç filigranlı kâğıda yazılmıştır. Şemseli, 

mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

  ... فلم یرض اإلمام إال المكث ولعل هللا یحدث بعد ذلك أمرا وصلى هللا على... وسلم.

sözleriyle biter. Çeşitli mektupların retorik açıdan incelenmesinden oluşur. 

-286- 

Risâle fî Ta ķîķi Ma’anâ’n-Nażm ve’ - iyâġa 

15 H.K. 451/17 

  رسالة في تحقیق معنى النظم والصیاغة

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn A med b. Süleymân (873-940/1468-1534)76 

 وقاعدة الفصاحة نظم الكالم...بسم... اعلم أن أساس البالغة 
                                                
76 Burada bk., s. 49. 
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sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 190 x 130 – 150 x 70 mm. ölçüsünde, 

25 satırlı, 71b – 73b yaprakları arasında, suyolu filigranlı kâğıda, 993 (1585) yılında 

yazılmıştır. Sözbaşları ve keşideler kırmızıdır. Şırtı meşin, cilt kapakları sarı kağıt 

kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... المعنى اللغوي فافهم هذا السر الدقیق فإنه بالحفظ حقیق تمت.

sözleriyle biter. 

 

-287- 

Risâle fî Ta ķîķi’l-Mecâz ve’l-İsti’âre 

15 H.K.415/2 

  رسالة في تحقیق المجاز واالستعارة

  بسم... أحمد اللهم على... وبعد فهذه نبذة من الحقائق وزبدة من الدقایق...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 170 x 110 – 120 x 62 mm. ölçüsün-

de, 15 satırlı, 43b – 52a yaprakları arasında, harf filigranlı kâğıda yazılmıştır. Tamir 

görmüş, açık kahverengi, mıklebli, meşin bir cilt içerisindedir. 

ا في كالمة تم.   ... المعمومة ضمنا إن لم یطلق علیها ذلك صریعً

sözleriyle biter. 

-288- 

Risâle fî Ta ķîķi’l-Müşâkele 

15 H.K. 451/6 

  تحقیق المشاكلةرسالة في 

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn A med b. Süleymân (873-940/1468-1534)77 

 بسم... لك الحمد یا من تقدست سرادقات جالله عن أن یمر...

                                                
77 Burada bk., s. 49. 
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sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 190 x 125 – 140 x 80 mm. ölçüsünde, 

17 satırlı, 23b – 29a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kâğıda yazılmıştır. Sırtı 

meşin, cilt kapakları pembe kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... الطاهرین وأصحابه نجوم الدین وسلم سلیما تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 2096/46 (Mustafa b. Mehmed b. Halil, 118/1705, 100b-101b); 

526-2/6 (332a-334a); 1069/9 (33b-35b) 

-289- 

Risâle fî Tevcihi’t-Teşbîh 

15 H.K. 1040/20 

 رسالة في توجیه التشبیه

Celâl ed-dîn Mu ammed b. Es’ad ed-Devvânî (830-907/1427-1501) 

  بسم... الحمد وعلى نبیه الصالة... قال كثیر أقوال العلماء في توجیه التشبیه...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 200 x 145 – 155 x 95 mm. ölçüsünde, 

20 satırlı, 103b – 131b yaprakları arasında, üzüm salkımı filigranlı kâğıda yazılmış-

tır. Sözbaşları kırmızıdır. Kenarları kahverengi meşin, cilt kapakları ebrû kağıt kap-

lı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ت.كما ال یخفى على من له أدنى فطانة وهللا الموفق تم

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 1068/16 (75a-76a) 

-290- 

Risâle fî Uslubi’l- akîm 

15 H.K. 949/29 
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  رسالة في أسلوب الحكیم

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn A med b. Süleymân (873-940/1468-1534)78 

  بسم... الحمد  العلیم الحكیم... أما بعد فهذه رسالة رتبناها في بیان أسلوب الحكیم...

sözleriyle başlar. Mustafa b. Ali Burdurî’nin talik yazısıyla, Arapça, 205 x 155 

– 190 x 125 mm. ölçüsünde, 27 satırlı, 37b – 38b yaprakları arasında, arma filigran-

lı kâğıda, Burdur’da 1193 (1779) yılında yazılmıştır. Keşidler siyahtır. Sırtı meşin, 

cilt kapakları ebrû kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 لبدیعیة تمت.... ذلك الحمل من لطایف المعاني كما في أسلوب الحكیم منها بل عد من المحسنات ا

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 451/16 (993/1585; 69a-71b) 

-291- 

er-Risâletü’l-Vaż’iye 

15 H.K. 297/3 

 الرسالة الوضعیة

‘Adud ed-dîn ‘Abd er-Ra mân b. A med el-Ȋcî (680-756/1281-1355) 

  هذه فائدة تشمل على مقدمة وتقسیم وخاتمة المقدمة اللفظ...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 190 x 115 – 150 x 95 mm. ölçüsünde, 

19 satırlı, 56b – 57a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kâğıda, 1170 (1756) yılın-

da  yazılmıştır. Kahverengi pandizot bez kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... ال یریبك تعاور األلفاظ بعضها مكان بعض إذا المعتبر الوضع.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 9/2 (15b-17b), 517/7 (77b-78a); 1174/3(1181/1767, 36b-37b); 

149/7 (121b-122b); 1496/1 (1-2b) 

                                                
78 Burada bk., s. 49. 
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-292- 

er-Risâletü’l-Vaż’iye 

15 H.K. 451/4 

  الرسالة الوضعیة

âfıż ed-dîn Me med aşkendî 

 بسمه سبحانه معركة الكتیبة السادسة على شرح المفتاح...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 190 x 135 – 155 x 80 mm. ölçüsün-

de, 13 satırlı, 17b – 21b yaprakları arasında, üç ay filigranlı kâğıda yazılmıştır. Sırtı 

meşin, cilt kapakları pembe kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

ا تم معارك الكتاب للح   افظ التاشكندي.من وضعها اإلفادة ظاهرً

sözleriyle biter. 

-293- 

Şer u Dîbâceti’l-Muhta ari’l-Me’ânî 

15 H.K. 1756/1 

 شرح دیباجة المختصر المعاني

Yûyû Mu ţafâ b. Yûsuf b.Murâd Bosnavî (1061-1119 / 1651-1707)79 

 بسم... نحمدك یا من أحكم لحكمته كل موجود... وبعد فلما شرع یقرأ على الشرح...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 220 x 150 – 110 x 65 mm. ölçüsün-

de, 13 satırlı, 1b – 14b yaprakları arasında, üzüm filigranlı kâğıda yazılmıştır. Söz-

başları kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, mıklebli, vişnerengi meşin bir cilt içerisinde-

dir. 

                                                
79 Aslen Mostar’lı olan Mustafa B. Yusûf  Osmanlı kadılarındandır. Bu zat h. 1199 (m. 1707) yılında vefât 
etmiştir. Eserleri arasında Dür el-Meâli, Ta’liga âlâ Haşiye el-Adâb, Tavdih el-Mantık, Hâşiye âlâ Gasîde el-
Lâmiye, Şerh İsâ Gucî, Şerh Ummûzec ez-Zemahşeriyye, Muntahab el-Usûl yer almaktadır. (bk. Hediyyet el-
Arîfûn, II, 443; Osmanlı Müellifleri, II, 32) 
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  ... هذا خاتمة ما قصدنا في هذا الباب من إیضاح خطبة الكتاب ختمنا هللا... تمت.

sözleriyle biter. 

-294- 

Şer u Ebyâti’l-İżâh ve’l-Miftâh fi’l-Me’âni 

15 H.K. 1069 

  شرحأبیات اإلیضاح والمفتاح في المعاني

 الحمد الموید بحسن توفیقه الهادي... وبعد فإن كتاب اإلیضاح الذي ضفه...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 190 x 125 – 155 x 70 mm. ölçüsünde, 

25 satırlı, 82 yaprakta, suyolu filigranlı kâğıda yazılmıştır. Asıl metin ve cetveller 

kırmızıdır. Mıklebli, kırmızı renkli meşin bir cilt içerisindedir. 

  ... وال ذافت الدنیا فراقك وال عدمنك بدوام البقاء واللع أعلم بالصواب.

sözleriyle biter. 

-295- 

Şer u Ķâsûde fî Med i’z-Zemahşerî  

15 H.K .435/10 

  شرح قصیدة في مدح الزمخشري

  وحررت عن میل الحظوظ مشاعري    بسم... محوت خطوط اللهم عن لوح خاطري

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla 195 x 140 – 150 x 85 mm. ölçüsünde, 

23 satırlı, 51b – 57a yaprakları arasında, çıpa filigranlı kâğıda, 985 (1577) yılında  

yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Mıklebli, vişnerengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 وأصحاب والتابعین األكابر... التمام    ... وسلم تسلیما علیه وآله 

beytiyle biter. 
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-296- 

Şer u Miftâhil-‘Ulûm 

15 H.K. 371 

 شرح مفتاح العلوم

Sa’d ed-dîn Mes’ûd b. ‘Ömer et-Taftâzânî (712-793/1312-1390)80 

 إلى أن مجرد التقدیم ال یقضي ذلك كما...

sözleriyle başlar. Sıdkı b. Ali Malati’nin talik yazısıyla, Arapça, 185 x 140 – 

120 x 85 mm. ölçüsünde, 25 satırlı, 233 yaprakta, âbâdî kağıda, Arapgir (Malat-

ya)’de 805 (1402) yılında yazılmıştır. Kenarları kahverengi meşin, cilt kapakları 

ebrû kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... لتضمن معنى والسؤال وهللا المسؤول لتیسیر اآلمال... الفراغ.

sözleriyle biter. 

-297- 

Şer u’r-Risâleti’l-Vaż’îye 

15 H.K. 949/46 

  شرح الرسالة الوضعیة

Ebu’l-Ķâsım el-Leysî b. Ebî Bekr es-Semerķandî (Öl. 888/1483 civarında) 

  بسم... الحمد  الذي خص اإلنسان... وبعد فلما شاع في أمصار وظهر ظهور الشمس...

sözleriyle başlar. Süleyman b. Hüseyin’in nesih yazısıyla, Arapça, 205 x 150 

– 135 x 65 mm. ölçüsünde, 19 satırlı, 63b – 70a yaprakları arasında, üzüm salkımı 

filigranlı kâğıda, 1164 (1750) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Sırtı meşin, 

cilt kapakları ebrû kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 
                                                
80 Burada bk., s. 10. 
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  د والشكر لفیض الخیر والجور والسالم.الحمد  الواجب الوجو 

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 1064/2 (1078-1667, 39b-59a); 1174/2 (1181/1767, 23b-39a); 

1581/5 (82b-97a); 1655/3 (31b-39b); 1746/1 (1132/1719, 1-9a); 1794/5 (Isparta; 

1169/1649, 119b-190b) 

 

-298- 

Şer u Risâleti’l-İsti’âre 

15 H.K. 1789/8 

  شرح رسالة االستعارة

‘İşâm ed-dîn İbrâhîm b. Mu ammed b. Arabşâh el-Esferâyinî (873-

945/1468-1538) 

 المفتقر إلى الطاف ربه الخفیة عصام الدین... بسم... یقول العبد

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 215 x 160 – 140 x 6 mm. ölçüsünde, 

17 satırlı, 118b – 129b yaprakları arasında, suyolu filigranlı kâğıda, 1145 (1732) 

yılında yazılmıştır. Asıl metin siyah çizgilidir. Sırtı ve sertabi siyah meşin, cilt kapak-

ları ebrû kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... مفهوم المركب من غیر قصد إلى جزء من األجزاء.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 644/1 (1b-14b); 1271/4 (30b-38a); 152/3 (7b-24b); 1593/3 

(32b-41b); 1593/4 (Musa b. Ömer b. Süleyman, 46b-4a); 1621/1 (Mehmed b. Yu-

nus, 1b-17b) 

-299- 
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Şer u Risâleti’l-İsti’âre 

15 H.K. 517/5 

  شرح الرسالة الوضعیة

es-Seyyîd eş-Şerîf ‘Alî b. Mu ammed b. ‘Alî el-Cürcânî (740-816/1340-

1413)81 

  بسم... قوله فهذه فائدة وجه الضبط إن المذكور فیها إما أن یكون مقصود...

sözleriyle başlar. Yusuf b. Muharrem’in talik hattıyla, Arapça, 194 x 120 – 137 

x 65 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 56a – 57b yaprakları arasında, bayraklı-koç filigranlı 

kâğıda, 1084 (1673) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, 

mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

  جزئین في االستعمال إذ ال عبرة إال للوضع تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 451/3 (15b-17b), 729/3 (18b-21b) 

-300- 

Ta’lika ‘ala Şerhi Risaleti’l-Vaz’iye 

15 H.K. 451/5 

  تعلیقة على شرح رسالة الوضعیة

‘Ali Kuşçu ‘Ala ed-din ‘Ali b. Muhammed (Öl. 879/1474) 

  باسمه سبحانه من األوضاع ما یجب فیه مالحظة اللفظ بخصوصیة والمعنى...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 190 x 135 – 135 x 80 mm. ölçüsün-

de, 17 satırlı, 21a – 22a yaprakları arasında, üç ay filigranlı kâğıda, yazılmıştır. Sırtı 

meşin, cilt kapakları pembe kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 
                                                
81 Burada bk., s. 56. 
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 شتتات وهذا الوضع یسمى وضعا نوعیا والمركبات... رحمة هللا تعالى.... وضع سائر الم

sözleriyle biter. El-Ici’in “Risale fi’l-Vaz”ına, Ebu’l-Kasım el-Leysi b. Ebi Bekr 

es-Semerkandi’nin yaptığı şerhe haşiyedir. 
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B. EDEBİYAT 

B.1. Sarf Ve Nahiv 

-301- 

Risâle-fi’l-Mesâ’il 

15 H.K.451/11 

  رسالة في مسائل

İbn eş- a’iġ Muvaffak ed-dîn Ebu’l-Beķâ’Ya’îş b. ‘Alî el- alebî (556-

643/1160-1245) 

 بسم... قال... أبو البقاء یعیش الحلبي هذه مسایل وردت علینا من دمشق...

sözleriyle başlar. Ahmed Yunus el-Ubeyd el-Ezheri’nin nesih yazısıyla, Arap-

ça 190x125-150x90 mm. ölçüsünde, 23 satırlı, 39b-45b yaprakları arasında, suyolu 

filigranlı kağıda, 1140 (1728) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetveller kırmızıdır. 

Sırtı meşin, deffeleri sarı kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

ا تمت. ا وباطنً   ... قصروها على لفظ الماضي فاعرفه وهللا تعالى أعلم وله الحمد ظاهرً

sözleriyle biter. Risale, Ebi Nasr ed-Dimeşki’nin “Mesa’il” ine cevap olarak on 

üç meselden oluşmaktadır. 

-302- 

Risâle fî Mes’eleti Na vîye 

15 H.K. 452/2 

 رسالة في مسئلة نحویة

Taķî ed-dîn Ebu’l asan ‘Alî b. ‘Abd el-Kafî es-Subkî (683-756/1284-1355) 

  العشر األخیر أوال الجواب العشر...بسم... لشیخ اإلسالم تقي الدین السبكي هي یجوز أن یقال 
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sözleriyle başlar. Ahmed Yunus el-Ubeyd el-Ezheri’nin nesih yazısıyla, Arap-

ça, 190x125-150x90 mm. ölçüsünde, 23 satırlı, 33a-34a yaprakları arasında, suyo-

lu filigranlı kağıda, 1140 (1728) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetveller kırmızı-

dır. Sırtı meşin, deffeleri sarı kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

  ... العشر األول أو األوسط أو األخیر فال مجاز فیه وهللا تعالى أعلم تمت المسئلة.

sözleriyle biter. “Risale fi Tahkiki’l-Aşr ve’l-Ahir” adıyla da bilinir.  

-303- 

Risâle fî Min’t- Tab’îżîye 

15 H.K. 1500/5 

 رسالة من التبعیضیة

Kemâl Pâşâ zâde Şems ed-dîn A med b. Süleymân (873-940/1468-1534)82 

 ویه والصالة على نبیه اعلم أن البعضیة المعتبرة في من التبعیضیة...بسم... الحمد ل

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 190x120-120x60 mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, 49a-51b yaprakları arasında ok-yay filigranlı kağıda, yazılmıştır. Serlevha 

kırmızıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mıklebi kopuk, 

mukavva bir cilt içindedir.  

 ... قوله ال یغفر أن یشرك به والتعلیل بقوله إنه هو الغفور الرحیم.

sözleriyle biter.  

-304- 

Risâle fî Ta ķîķi Ta’rîbi’l-Kelimeti’l-‘Acemîye 

15 H.K. 2094/38 

  رسالة في تحقیق تعریب الكلمة العجمیة

                                                
82 Burada bk., s. 49. 
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Kemâl Pâşâ zâde Şems ed-dîn A med b. Süleymân (873-940/1468-1534)83 

 . وبعد فهذه رسالة مرتبة في تحقیق تعریب الكلمة األعجمیة...بسم... الحمد  الذي جعل مبنى كالم العرب..

sözleriyle başlar. Mustafa b. Mehmed b. Halil’in nasih yazısıyla Arapça, 

290x195-200x125 mm. ölçüsünde, 29 satırlı, 81b-86a yaprakları arasında, birleşik 

harf filigranlı kağıda, 1181 (1705) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Sade 

kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

 بمعنى المصلح ومنه شهریار ومنه قفس فإنه معجم قفس تم.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 105/10 (44b-57b); 105/12 (150b-170a) 

-305- 

Risâle-fî Ta ķîķi Vaż’i Kâde 

15 H.K. 2094/42 

 رسالة في تحقیق وضع كاد

Kemâl Pâşâ zâde Şems ed-dîn A med b. Süleymân (873-940/1468-1534)84 

  رسالة في تحقیق وضع كاد...بسم... الحمد لولیه والصالة على نبیه وبعد فهذه 

sözleriyle başlar. Mustafa b. Mehmed b. Halil’in nesih yazısıyla, Arapça 

290x195-200x125 mm. ölçüsünde, 29 satırlı, 94b-96b yaprakları arasında, birleşik 

harf filigranlı kağıda, 1118 (1705) yılında yazılmıştır. Keşide kırmızıdır. Sade kağıt 

kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 مذكور فیما ألف الترمذي في شمائل النبي تمت.

sözleriyle biter.  

 

-306- 
                                                
83 Burada bk., s. 49. 
84 Burada bk., s. 49. 
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e - âfiye fi’ - arf 

15 H.K. 1058/5 

  الشافیة في الصرف

İbn âcib Cemâl ed-dîn Ebî Amr Osmân b. ‘Ömer (570-646/1174-1249) 

 بسم... الحمد  رب العالمین... وبعد فقد سألني من ال یسعني مضایقة... 

sözleriyle başlar. Bekir b. İbrahim Burduri’nin talik yazısıyla, Arapça, 

205x145-135x55 mm. ölçüsünde, 11 satırlı, 102b-159a yaprakları arasında, ay-

yıldız filigranlı kağıda, Isparta’da, 1142 (1730) yılında yazılmıştır. Cetveller kırmızı-

dır. Salbek şemseli, üzeri kahverengi meşin kaplı, mıklebli bir cilt içindedir.  

 ء غیر بلى وٕالى وعلى وحتى تمت.... وأما الحروف فلم یكتب منها بالیا

sözleriyle biter.  

Diğer nüshalar: 639/1(1033/1623,1b-48b); 708/1 (Mustafa b. Hasanoğlu, 

1156/1743,1b-27b); 974/6 (Abdel Celil b. Ali Celveti, 1117/1705,15b-110b); 1303/1 

(1077/1666,1b-53b); 1939 (Mehmed Necib, 1097/1686) 

-307- 

eş-Şem’atül-Mu î’a fî ‘İlmi’l-‘Arabîye 

15 H.K. 1058/5 

  الشمعة المضیئة في علم العربیة

Celâl ed-dîn ‘Abd er-Ra mân b. Ebî Bekr es-Suyûţî (849-911/1445-1505)85 

  بسم... هللا أحمد وأصل وأسلم على محمد هذه مضیئة في علم العربیة...

sözleriyle başlar. Arapça talik yazıyla, 190x120-120x60 mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, 40b-41b yaprakları arasında, ok-yay filigranlı kağıda yazılmıştır. Serlevha ve 
                                                
85 Burada bk., s. 61. 
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sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, üzeri ebrü kağıt kaplı, mıklebi 

kopuk, mukavva bir cilt içindedir.  

  ... بالنفس والعین وكل واجمع وتوابعه ونعظى... اشتمال وغلظ.

sözleriyle biter.  

-308- 

Şer u’l-Avâmili’l-Mi’e 

15 H.K. 955 

 شرح العوامل المائة

Muşannifek ‘Alâ’ed-din ‘Alî b. Mu ammed el-Bisţâmî (803-875/1400-1470)86 

 تقدیر...بسم... الحمد  الذي نزل القرآن كالما مؤلفا مجز... وبعد فإني نحوت أن أشرع 

sözleriyle başlar. Mustafa Efendi’nin bozuk nesih yazısıyla, Arapça, 205x150-

140x65 mm. ölçüsünde, 19 satırlı, suyolu filigranlı kağıda, 1130 (1717) yılında ya-

zılmıştır. Ana metin bölümleri kırmızıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, deffeleri ebrü 

kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

  ... في المقصود بهذا الشرح إفادة المعلم واستفادة المتعلم وخاتمة الخیر للشارح... صفر.

sözleriyle biter.  

 

 

-309- 

                                                
86 Musannifek diye tanınan Alâeddin Ali b. Muhammed el-Bistâmi Osmanlı âlimlerinden olup h. 803 
(m.1400) yılında dünya’ya gelmiştir. Bilhassa fıkıh ilminde derin bilgiye sahip olan bu zat h. 875 (m.1470) 
yılında vefat etmiştir. Eserleri şunlardır: Hudud el-Ahkâm, Hâşiye âlâ Şerh el-Mihtâh, Şerh Avâmil el-Mie 
Li’l-Cürcânî, Şerh Lüb el-Elbâb Li’l İsferâyenî fi’n Nahv, Şerh Lüb el-Elbâb Li’l İsferâyenî fi’n Nahv, Şerh el 
Merâh el-Tasrîf, Şerh el-Misbâh Li’l Mutarrizî fî’n Nahv, el-Kevâkib el-Durriye fî Şerh Kasîdet el-Bürdiyye, 
Şerh el-Mesnevi Lî Celâleddin er-Rumî, Şerh İrşâd el-Hâdî fi’n Nahv (bk. Hediyet el-Arifûn, I, 135). 
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Şer u’l-Binâ’il-Ef’âl 

15 H.K. 1058/2 

  شرح بناء األفعال

Dîňķoż Şems ed-dîn A med b. ‘Abd-Allah Bursavî (Öl. 940/1455 civarı) 

  بسم... الحمد  الذي صرف صیغ وجودنا إلى الكلمات... وبعد فإن المصنف رحمة هللا الملك العالم...

sözleriyle başlar. Bekir b. İbrahim Burduri’nin talik yazısıyla, Arapça, 

205x145-135x80 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 60b-82b yaprakları arasında, harf-

arma filigranlı kağıda Isparta’da 1142 (1730) yılında yazılmıştır. Sözbaşları, keşide-

ler ve cetveller kırmızıdır. Salbek şemseli, üzeri kahverengi meşin kaplı, mıklebli, 

mukavva bir cilt içindedir.  

  ... مهموز أجوف وال یلزم فیه للترتیب... وأن یكون للمواظبة المعتاد تمت.

sözleriyle biter.  

Diğer nüsha: 1586/2(45a-54b) 

-310- 

Şer u Binâ’i l-Ef’âl 

15 H.K. 148/3 

  رح بناء األفعالش

Mu ammed b. ‘Abd el- amîd el-Kefevî (Öl. 1168/1754) 

  بسم... الحمد  الذي صرف مصادر أفعالنا نحو رضائه... فیقول... محمد الكفوي...

sözleriyle başlar. Arapça nesih yazıyla, 173x112-145x70 mm. ölçüsünde, 23 

satırlı, 43b-62a yaprakları arasında, harf-marka filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşide-

ler kırmızıdır. Ebrü kağıt kaplı, harap mukavva bir cilt içindedir.  

   التمام.... من حروف العلة ولیكن هذا آخر ما حزى علیه القلم بمن من علینا وأنعم والحمد 

sözleriyle biter.  
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-311- 

Şer u Binâ’i l-Ef ‘âl 

15 H.K. 1188/1 

  شرح بناء األلفیة

 أحمد هللا الذي قواعد التصریف واألبواب المجرد ذاته عما زید وحثه...

sözleriyle başlar. Mahmud b. Mehmed b. Süleyman’ın talik yazısıyla, Arapça, 

203x145-150x90 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 1b-35b yaprakları arasında, birleşik 

harf filigranlı kağıda 1076 (1666) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve keşideler kırmı-

zıdır. Kenarları meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

 ... أما خیر مبتدأ محدوف وهو إما یدل الكل من هذه البیت تمت.

sözleriyle biter.  

Diğer nüshalar: 542/6 (Ahmed b. Yusuf, 1088-1677/302b-331a); 1023/3 (Ali 

b. Ali, 1248/1833,84b-118a) 

-312- 

Şer u’l Elfîye 

15 H.K. 1846 

  شرح األلفیة

‘Abd el-Azîz b. Cum’a b. Zeyd Ķavvâs  el-Mavşilî 

بسم... قال العبد الفقیر عبد العزیز بن جمعة... الحمد  بارئ النسم ومفض النعم وموجد... وبعد فإن بعض 

  اإلخوان...

sözleriyle başlar. Arapça, kırma talik yazıyla, 230x150-170x105 mm. ölçü-

sünde, 21 satırlı, abadi kağıda, 714 (1314) yılında yazılmıştır. Kenarları meşin, def-

feleri ebrü kağıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir.  
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 ... ثم على نبیه سلم یقول إن االخطرار المتقدم ذكر... والزلل والخطر.

sözleriyle biter. Zeynedin Yahya b. Abdülmu’ti’nin “Elfiye” adlı eserinde şerh-

tir. 

-313- 

Şer u’l-Elfîye 

15 H.K.1633 

 شرح األلفیة

İbn ‘Aķil ‘Abd-Allah b. Abd er-Ra mân (698-769/1298-1367) 

 أحمد ربي هللا خیر مالك  م... قال محمد هو ابن مالكبس

dizeleriyle ve sözleriyle başlar. Muhammed b. Ali ed-Debbağ’ın nesih kırması 

yazısıyla, Arapça, 210x152-155x105 mm. ölçüsünde, 23 satırlı, üç-ay filigranlı ka-

ğıda yazılmıştır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, üzeri aşınmış kahverengi şemseli, 

meşin kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

  وهللا أعلم بالصواب.  وصحبه المنتخبین الخیرة  ... وٕاله الغر الكرام البرده

dizeleriyle biter. 

-314- 

Şer u’l-‘İzzi fî’t-Ta rîf 

15 H.K.136 

 العزى في التصریفشرح 

Nûr ed-dîn ‘Alî b. Sulţân Mu ammed el-Ķârî(Öl. 1014/1605) 

 بسم... الحمد  یستحقه في األول واآلخر... أما بعد فیقول الرائق بربه الباري علي بن سلطان محمد القاري.
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sözleriyle başlar. Arapça, bozuk nesih yazıyla, 172x110-90x60 mm. ölçüsün-

de, 9 satırlı, taç filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Kenarları kırmızı 

meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir.  

  .... في بذر ألن المشاركلة في المبنى یشندى..

sözleriyle kalmaktadır. 

-315- 

Şer u’l-İzzi fi’t-Ta rîf 

15 H.K. 542/2 

 شرح العزى في التصریف

Sa’d ed-dîn Mes ‘ûd b. ‘Ömer et-Taftâzânî (712-792/1312-1389)87 

  بسم... إن أروى زهر تخرج في ریاض الكالم... وبع فیقول... مسعود بن عمر القاضي...

sözleriyle başlar. Ahmed b. Yusuf Hamidi’nin nasih yazısıyla. Arapça, 

203x133-154x77 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 117b-178b yaprakları arasında, birleşik 

harf filigranlı kağıda, İstanbul’da 1089 (1678) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cet-

veller kırmızıdır. İlk iki sayfa cetveller ve başlık altın yaldızlıdır. Selçuki şemseli, 

kahverengi meşin, sırtı ve kenarları mavi bez kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt için-

dedir.  

 قبیحة أو غیرهما للنوع وكذلك البواقي وهللا أعلم بالصواب وتمت.... وحسنة أو 

sözleriyle biter.  

-316- 

Şer u’l-Ķâfiye 

15 H.K. 152 

                                                
87 Burada bk., s. 10. 
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  شرح الكافیة

Ķutb ed-dîn İsâ b. Mu ammed e - afavî (900-953/1495-1546)88 

  بسم... اي باسم مسمى هذا اللفظ الموصوف بكمال المبالغة في الرحمة...

sözleriyle başlar. Arapça, kırma talik yazıyla, 175x130-125x75 mm. ölçüsün-

de, 21 satırlı, abadi kağıda yazılmıştır. Ana metin bölümleri ve cetveller kırmızıdır. 

Kenarları meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir.  

 ... ونختم أمورنا بكمال الرحمة وتمام النعمة والحمد  حق حمده وتم.

sözleriyle biter.  

-317- 

Şer u Kitâbı Sîbeveyh 

15 H.K. 1221/3 

  شرح كتاب سیبویه

Ebû Sa’ id Hasan b. ‘Abd-Allah el-Merzibân es-Sîrâfî (284-368-897-979)89 

هذا باب علم ما الكلم هذا باب مجازي أواخر الكلم... صورة ما كان على األصل... هذا الجزء وهو األول من 

 شرح كتاب سیبویه...

sözleriyle başlar. Muhammed b. Muhammed’in harekeli divani kırma yazısıy-

la, Arapça 210x150-150x110 mm. ölçüsünde, 20 satırlı, 92a-156a yaprakları ara-

                                                
88 Kutbeddin İsa b. Muhammed h. 900 (m.1495) yılında doğmuştur. Bir çok ilimde kendini yetiştiren bu zat 
Mekke, Şam, Anadolu ve Mısır’da ikâmet etmiştir. Îsâ es-Safavi h. 953 (m.1546) yılında vefât etmiştir. Bazı 
eserleri: Şerh el-Fevâid el-Câmî Li’l-Kâfiye, Şerh eş-Şifâ Li’l Gâdî İyâd fi’s-Sîre, Muhtasar en’ Nihaye, 
Hâşiye âlâ Cem el-Cevamî’ Li’l-Mahalli (bk. Şezerat; VIII, 297; Keşf, 5-595- 853-1054-1198; İzâh el-
Meknûn, I, 10; el-A’lam, V, 294; Târih Adab el-Lüga el-Arabiyye, III, 329; Hediyyet ell-Arifûn, I, 810; 
GAL., II, 814; Suppl. IV, 514) 
89 Ebu Said Hasan B. Abdallah el-Merziban es-Sirâfi h. 284 (m.897) yılında Sîraf’ta doğmuştur. Bağdat’ta 
kadılık yapan bu zât Nahiv, fıkıh, lügat, şiir, ârûz, kıraat, hadis, kelam, hendese ilimlerinde derin bilgi sahibi-
dir. Bu zat h. 368 (m.979) yılında vefat etmiştir. Bu zâtın en meşhur eserleri şunlardır: Şerh Kitâb Sibeveyh 
fî’n Nahv, San’at eş-Şiir ve’l Belâga, Şerh Maksure İbn dureyd, el-Vakf ve’l-İbtida’ (bk. Mu’cem el Ubedâ, 
VIII, 145-232; Şezerat, III, 65-66; Nüzhet el-Elifbâ, s. 379-382; Lisânu’l Mizan, II, 218; GAL. S. I, 174; 
Mu’cem el-Müellifûn, III, 242). 
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sında, çıpa filigranlı kağıda, 831 (1427) yılında yazılmıştır. Kenarları meşin, deffele-

ri ebrü kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

 ... فاعرف ذلك إن شاء هللا وحدث من المنقول عنها ما هذا صورته فرغ من تعلیقه.

sözleriyle biter. Eserin I. cildidir. 

-318- 

Şer u’l-Mişbâ  fi’n-Na v 

15 H.K.684 

 شرح المصباح في النحو

Muşannifek ‘Alâ ed-dîn ‘Alî b. Mu ammed el-Bistâmî (803-875/1400-1470)90 

  الحمد  الذي جعل علم نحو مفتاحا لحل عویصات كالمه... وبعد فإن من أجل الكالم...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 210x140-140x70 mm. ölçüsünde, 23 

satırlı, birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları, cetveller ve keşideler 

kırmızıdır. Şemseli, şirazesi dağınık, kahverengi meşin bir cilt içindedir.  

 ... ببض وجهي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ولقد قضى... تمت.

sözleriyle biter. 

-319- 

Şer u’l-Muġni’ l-Lebîb 

15 H.K. 1800 

  شرح مغني اللبیب

Mu ammed b. Mu ammed el-Emîr es-Sunbâvî (1154-1232/1742-1817)91 

                                                
90 Burada bk., s. 173. 
91 el-Emir diye tanınan Şemseddin Muhammed b. Muhammed es-Sunbavi fıkıh ve Nahiv alimidir. Aslen 
Mağribli olan bu zat Ezher’de okumuş ve h. 655 (m.1257) Kahire’de vefat etmiştir. Eserlerinden bazıları: 
Hâşiye âla Mugnî el-Lebîb li-İbnî Hişâm fi’n-Nahvi el-İklil, İnşirah el-Sudûr (bk. Mu’cem el-Muellifûn, XI, 
183; A’lam, VII, 298-298; Hediyyet el-Arifûn, II, 358; Mu’cem el-Matbuat, s. 473-475) 
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  الذي نحوه بل علمه مغني اللبیب عن سؤاله... أما بعد فیقول محمد األمیر األزهري...بسم... الحمد 

sözleriyle başlar. Arapça, Arap nesihi yazıyla, 187x165-180x110 mm. ölçü-

sünde, 27 satırlı, deniz kabuğu filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. 

Kenarları meşin, deffeliri sarı kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

 ... لنا ولوالدینا ومشایخنا وأوالدنا وجمیع المسلمین... تسلیما.

sözleriyle biter.  

-320- 

Şer u Muķaddimeti’l-Acurrûmîye  

15 H.K. 1651/7 

 رومیةشرح المقدمة األج

Zeyn ed-dîn Hâlid b. ‘Abd-Allah el-Ezherî (838-905/1435-1499)92 

  بسم... الحمد  دافع مقام للنصبین لنفع العبید الخافذین...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazısıyla, 210x145-135x80 mm. ölçüsünde, 25 

satırlı, 137b-142b yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Ana 

metin bölümleri kırmızıdır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, deffeleri ebrü kağıt 

kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

 قبلها دلیل علیها والموضع الثاني,,,یوم الیاء والكسرة 

sözlerinde kalmaktadır. 

Diğer nüsha: 1803/2 (46b-65a) 

 

                                                
92 Zeynuddin Hâlid b. Abdullah aslen Mısır’lı olup el-Ezherî diye tanınmıştır. Nahiv âlimi olan bu zât h.905 
(m.1499) yılında vefat etmiştir. Eserlerinden şunları sıralayabiliriz: el-Elgâz en-Nahviyye, et’Tasrih bî 
Mazmûn et’Tavdih fî’ş-Şerh İbn Mâlik, Temriyn et-Tullâb, fî Sinâat el-Î’rab, ez-Zübte fî Şerh Kasîde el-
Bürde, Şerh el-Acrûmiyye, el-Gavlu es-Sâmi âlâ Kelâm Molla Abdurrahman el-Câmî fî’n-Nahv (bk. Hediy-
yet el-Arifûn, I, 343-344; A’lam, II, 339-GAL., II, ,35; Keşf, II, 1776). 
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-321- 

et-Tavżî  

15 H.K. 2159 

  التوضیح

İbn Ümm asan b. Ķâsım el-Murâdî (Öl. 749/1348)93 

  وله من كذلك خلتفیه ش یعني ان ها نحو...... ق

sözleriyle başlamaktadır. Arapça, nesih yazıyla, 287x202-210x115 mm. ölçü-

sünde, 31 satırlı, marka filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları ve keşideler kırmı-

zıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, deffeleri kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt 

içindedir.  

 ... وأنشد علیها عن باخوها طویل الشق تم.

sözleriyle biter.  

-322- 

Temrînü’ţ-Ţullâb fî ınâ’ ati’l-İ’ râb 

15 H.K. 1197 

  تمرین الطالب في صناعة اإلعراب

Zeyn ed-dîn Hâlid b. ‘Abd-Allah el-Ezherî (838-905/1434-1499) 

 بسم... قال الشیخ... ظین الدین الولید خالد األزهري... وبعد فإن معرفة اإلعراب من الواجبات...

sözleriyle başlar. Arapça, kırma nesih yazıyla, 200x150-165x105 mm. ölçü-

sünde, 27 satırlı, su yolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Ana metin bölümleri ve cetvel-

                                                
93 İbn Ümm Hasan Kasım diye tanınan Bedrettin Hasan b. Kâsım el-Muradi aslen Mısırlı olup Nahiv ve Lügat 
âlimidir. H. 749 (m.1348) yılında vefat etmiştir. Bazı eserleri şunlardır: Şerh el-Elfiye li-İbn Mâlik, Şerh Teh-
zîl el-Fevâîd Lî İbnî Mâlik, Şerh el-Mufassal li’Zemahşerî fî’n-Nahv (bk. Hediyyet-el Arifûn, I, 286; GAL., I, 
360; Suppl., I, 522; Keşf, I, 152) 
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ler kırmızıdır. Kenarları meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt 

içindedir.  

 لملك الوهاب... العالمین.... لهاذا اإلعراب وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا ا

sözleriyle biter. İbn Malik’in “el-Elfiye” adlı eserine irabdır. 

-323- 

et-Tevâbi’ fi’ ş-Şarf 

15 H.K. 1337 

  التوابع في الصرف

Cemâl ed-dîn İ hâk Me med Ķaramânî (Öl.930/1523)94 

 بسم... الحمد  الذي كرم بني آدم بین المخلوقات... وبعد لما اتفقت قرائه المبتدین... وسمیته بالتوابع...

sözleriyle başlar. Arapça, harekeli, nesih yazısıyla, 205x150-140x70 mm. öl-

çüsünde, 10 satırlı, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Kenarları 

bordo meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

  ... ذكرنا وهللا المعین والمرشد إنه ولي الحسنات وقاضي الحاجات.

sözleriyle biter. 

-324- 

Ta’likâ ‘alâ Şer i Risâleti’l-Vaż’îye 

15 H.K.1023/1 

  تعلیقة على شرح الرسالة الوضعیة

‘Alî Ķuşçu ‘Alâ ed-dîn ‘Alî b. Mu ammed (Öl. 879/1474) 

 ة...بسم... هذه فائدة المشار إلیه بهذه إما تلك العبارات المخصوص

                                                
94 Cemâleddin İshâk el-Karamânî tefsir, tasavvuf  ve Sarf âlimidir. Bu zât aslen Karamanlı olup h. 930 (m. 
1524) yılında vefât etmiştir. Eserleri: Hâşiye Tefsir âlâ el-Beydavî; Risâle el-Etvar es-Sülûk, Risâle fî Devran 
es-Sufîye ve Raksihîm, et-Tevabi’ fî’s-Sarf (bk. Mu’cem el-Müellifûn, II, 236; Keşf, I, 503; GAL., II, 557). 
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sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 190 x 135 – 135 x 80 mm. ölçüsün-

de, 17 satırlı, 21a – 22a yaprakları arasında, üç ay filigranlı kâğıda yazılmıştır. Sırtı 

meşin, cilt kapakları pembe kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 اي تناویها بعض مكان بعض إذ المقبر الوضع تم.... 

sözleriyle biter. El-Icî’nin “Risale fi’l-Vaz”ına, Ebû’l-Kasım el-Leysî b. Ebî Bekr es-

Semerkandî’nin yaptığı şerhe haşiyedir. 

-325- 

                                                                              32 H.K. 2033 

A senü’l-Mesâlik 

 أحسن المسالك

Bedr ed-dîn Ebû ‘Abd-Allah b. Mu ammed (Öl. 686/1287) 

 بسم... اللهم یا ولي اإلسالم وأهله مسكنا... أما بعد حمد هللا سبحانه بما...

sözleriyle başlar. Muhammed Ahmed b. Hicazi’nin nesih yazısıyla Arapça,  

250x170-170x90 mm. ölçüsünde, 21 satırlı,  suyolu filigranlı kağıda 1134 (1722) 

yılında yazılmıştır. Ana metin bölümleri kırmızıdır. Yaldız ve mülevven basit tezhibli 

bir mihrabiyesi vardır. İlk iki sayfa cetveller altın yaldızlıdır. Sırtı kahverengi meşinle 

yama görmüş, yaldız şemseli, vişnerengi meşin kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içe-

risindedir. 

  وصحبه المنتخبي الخیرة  ... وٕاله الغر الكرام البربه

 العربیة تم. اعلم قد انتهى عرضه من هذا النظم...

sözleriyle biter. 

-326- 

                                                                              32 Yalvaç 55/3 

el-‘Avâmilu’l-Cedîde 

 العوامل الجدیدة
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Birgilî Me med Efendî b. Pîr ‘Alî (929-981/1523-1573) 

 بسم... الحمد  رب العالمین... وبعد فاعلم أنه ال بد لكل طالب معرفة اإلعراب...

sözleriyle başlar. Hüseyin b. Halil’in talik yazısıyla, Arapça, 200x120-130x57 

mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 55b-60a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda 

1194 (1788) yılında yazılmıştır. Cetveller ve sözbaşları kırmızıdır. İlk iki sayfa ser-

levha ve cetveller müzehheptir. Çeharkuşe kahverengi meşin, üzeri aşınmış ebru 

kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  آخرة یسمى علیا نوح توكلت على من الیات الخیر إال من جهة تمت الكتاب.... في 

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 2178/13 (1167/1753), 137b-147b); 32 Şarki, 52/5 

(157b-164a); 32 Şarki, 83/2 (Hüseyin b. Yusuf Erzincani, 43b-51a); 32 Ulu, 138/3, 

(63b-69b); 32 Ulu, 179/3 (65b-71a);  32 Ulu. 230/3 (97b-105b); 32 Ulu. 231/2 (33b-

40a); 32 Ulu. 369/3 (1161/1748, 84b-97b); 32 Yalvaç 151/3 (Ali Rıza b. Mehmed 

Rüşdü Yalvaci, 1263/1846, 86b-94a); 32 Yalvaç 208/5 (71b-76a); 32 Yalvaç 234/5 

(85b-92b) 

-327- 

                                                                              32 Ulu. 369/2 

el-‘Avâmilu’l-Mi’e 

 العوامل المائة

‘Abd el-Ķâhir b. ‘Abd er-Ra ban el-Cürcânî (Öl. 471/1078)95 

  بسم... الحمد  رب العالمین... وبعد فإن العوامل في النحو على ما ألفه...

sözleriyle başlar. Hayrallah b. Piri’nin talik yazısıyla, Arapça, 203x132 mm. ki-

tap boyunda, yazı alanı değişik ölçüde, 15 satırlı, 76a-84a yaprakları arasında, harf 

filigranlı kağıda 1161 (1748) yılında yazılmıştır. Sözbaşları, keşideler ve cetveller 

                                                
95 Burada bk., s. 56. 
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kırmızıdır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, üzeri kısmen yırtılmış desenli kağıt 

kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

   أعلم بالصواب.... الصغیر والكبیر والوضیع عن معرفتها واستعمالها وهللا

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 1392/3 (71b-82b); 32 H.K. 1987/3 (63b-69b); 32 H.K. 

1195/4 (36b-41b); 32 H.K. 2152/3 (40a-46b); 32 Şarki. 52/7 (178-182b); 32 Ulu. 

329/3 (103b-109b), sonu eksik); 32 Ulu, 337/3 (81b-91a); 32 Yalvaç 19/5 

(998/1589), 115b-129a); 32 Yalvaç (65b-70a); 32 Yalvaç 236/3 (92b-97b). 

 

-328- 

                                                                              32 Şarki. 85/4 

Binâ’ul-Ef‘âl 

  بناء األفعال

  خمسة وثالثون بابا... بسم... اعلم أن أبواب التصریف

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 160x103-115x50 mm. ölçüsünde, 11 

satırlı, 93b-104a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları 

ve keşideler kırmızıdır. Çeharkuşe vişnerengi meşin, üzeri ebru kağıt kaplı, mıkleb-

li, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 صیحست ومثالست ومضاعف لفیف وناقص ومهموز وأجوف وتمتم.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshaları: 32 Şarki. 89/4 (46b-52a); 32 Ulu, 24/4 (56b-62b) 

-329- 

                                                                              32 H.K. 1850 

av’ul-Mi bâh 
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 ضوء المصباح

Tâc ed-dîn Mu ammed b. Mu ammed el-Esferâyînî (Öl. 684/1285) 

 كانت ألفا...بسم... ما بعد حمد هللا أما كلمة فیها معنى الشرط فلذك 

sözleriyle başlar. Mehmed b. Mustafa’nın talik yazısıyla, Arapça, 250x150-

140x80 mm. ölçüsünde, 15 satırlı arma filigranlı kağıda 1060 (1650) yılında yazıl-

mıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Çeharkuşe yıpranmış bordo meşin, üzeri desenli kağıt 

kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... فاختصرت على هذا القدر فلیس الرأي عن التشاق تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 1499; 32 H.K. 1565,32 H.K. 2003 (849/1445); 32 H.K. 

2120 (Durali b. Kalfa b. Ömer, 820/1417, başı eksik); 32 Ulu, 5 (1077/1666); 32 

Ulu. 19;32 Ulu. 184;32 Ulu. 271 (sonu eksik); 32 Ulu. 428 (931/1524). 

-330- 

                                                                              32 H.K. 1797 

Dede Côngî 

 ده ده جونكى

Dede Côngî Kemâl ed-dîn İbrâhîm b. Ya yâ Amâsî (Öl. 975/1567) 

  بسم... قوله بسم هللا الرحمن الرحیم أبتدأ بالتسمیة اقتداء بكتاب هللا العلیم وامتثاال...

sözleriyle başlar. Mehmed b. Hüseyin’in Ankaravi’nin nestalik yazısıyla Arap-

ça, 205x135-150x70 mm. ölçüsünde, 23 satırlı harf arma filigranlı kağıda yazılmış-

tır. Cetveller ve sözbaşları kırmızıdır. Gömme şemseli, zencirekli, kahverengi me-

şin kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 لمشهور بین جمهور من الفقهاء قد وقع الفراغ.... اي كل رزاق إال أن المفتوح هو ا
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sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 32 H.K. 2043. 

-331- 

                                                                              32 H.K. 1789 

Ebkâru’l-Efkâr 

 أبكار األفكار

Ķâ î Balât ‘Abd el-Laţîf b. Celâl ed-dîn Mu ammed el-Ķazvânî (Öl. 

853/1449) 

  بسم... الحمد  رب العالمین... إن من الحروف المشبهة بالفعل الناصبة السم والرافعة...

sözleriyle başlar. Arapça talik yazıyla, 205x148-145x70 mm. ölçüsünde, birle-

şik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Yeşil bez kaplı, mıklebli, 

mukavva bir cilt içindedir. Çeharkuşe kahverengi meşin üzeri desenli kağıt kaplı, 

harap bir mahfazası vardır. 

 ان فینساویان هذا جملة الكالم في مواضع هذا القسم فلیكن هذا آخر ما أردنا...... فیتعارض

sözleriyle biter. 

-332- 

                                                                              32 H.K. 2157/3 

el-Elfîye fî’n-Na v 

 األلفیة في النحو

İbn Mâlik Cemâl ed-dîn Mu ammed b. ‘Abd-Allah eţ-Ţa’i (600-672/1203-

1273) 

 بسم... قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي هللا خیر مالك...
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dizeleriyle başlar. Arapça nesih yazıyla, 250x155-145x100 mm. ölçüsünde, 

19 satırlı 68b-99a yaprakları arasında, arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları 

kırmızıdır. Sırtı yıpranmış kahverengi meşin, üzeri kağıt kaplı, mukavva bir cilt içe-

risindedir. 

  لخیرة والحمد  رب العالمین تمت.... وٕاله العز الكرام البررة وصحبه المنتخبین ا

dizeleriyle biter. 

Diğer nüsha: 32 Ulu. 53/1 (1b-36b). 

-333- 

                                                                              32 Şarki 85/5 

el-Em iletu’l-Muhtelife 

  لفةاألمثلة المخت

 نصر ینصر نصرا فهو ناصر وذلك منصور لم ینصر لما ینصر

sözleriyle başlar. Arapça nesih yazıyla, 160x103-110x52 mm. ölçüsünde, 5 

satırlı 104b-117b yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşla-

rı kırmızıdır. Çeharkuşe vişnerengi meşin, üzeri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva 

bir cilt içerisindedir. 

 فعل تعجب نفس متكلم   ... فعل تعجب تثنیة

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 Şarki. 89/5 (52b-73b); 32 Ulu. 24/5 (63b-72a); 32 Ulu. 

272/2 (82a-85a). 

-334- 

                                                                              32 Şarki. 88 

Evfâ’l-Vâfiye fî Şer i’l-Ķafiye 

  أوفى الوافیة في شرح الكافة
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âcî Bâbâ İbrâhîm b. ‘Abd el-Kerîm Ţôsyavî (Öl. 871/1466) 

ب العالمین والصالة والسالم على محمد وآله أجمعین أما بعد فیقول الحاجي بابا بن إبراهیم.. بسم... الحمد  ر 

  وسمیتها أوفى الوافیة...

sözleriyle başlar. Halil b. Hasan’ın talik yazısıyla, Arapça, 180x130-125x75 

mm. ölçüsünde, 21 satırlı, el filigranlı kağıda 935 (1528) yılında yazılmıştır. Söz-

başları ve cetveller kırmızıdır. Sağ defe ebru kağıt kaplı, sol defe ve sırtı kağıt kap-

lanarak onarılmış mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... إنه قائم مقام المفتوح في قوله تعالى لنسفعن بالناصیة مربیانه في البدل تمت.

sözleriyle biter. 

-335- 

                                                                              32 Şarki, 46 

Evża u’l-Mesâlik 

 أوضح المسالك

İbn Hişâm Cemâl ed-dîn Ebû Mu ammed ‘Abd-Allah b. Yûsuf el-En âri 

(708-761/1308-1360)96 

 بسم... الحمد  رب العالمین... وسمیته أوضح المسالك إلى األلفیة ابن مالك...

sözleriyle başlar. Arapça nesih kırması yazıyla, 205x140-140x80 mm. ölçü-

sünde, 21 satırlı suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı kah-

verengi meşin, deffeleri sarı kağıt kaplı, yıpranmış mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... یا قوم واضربن یا هند واألصل اضربون واضربین...

sözlerinde kalır. 

-336- 

                                                                              32 Ulu. 270 

                                                
96 Burada bk., s. 44. 
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Ezherü’ş-Şurûh 

 أزهر الشروح

‘Abd-Allâh b. Me med Ķuyûcâklî 

 الشروح...بسم... الحمد  الغفار رب العالمین الستار... أما بعد فیقول... عبد هللا بن محمد... سمیته أزهر 

sözleriyle başlar. Arapça talik yazıyla, 220x135-150x65 mm. ölçüsünde, 17 

satırlı, üzüm salkımı ve harf marka filigranlı kağıda, 1125 (1713) yılında yazılmıştır. 

Cetveller ve keşideler kırmızıdır. Sırtı, sertabı ve uzun kenarı kahverengi meşinle 

onarılmış, üzeri ebru kağıt kaplı, şirazesi dağınık, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... جمع عافیة قبل هذا فیه ظني ماال یري األعین وما ال یسمع اآلذان قد وقع الفراغ.

sözleriyle biter. İzzeddin Ebu’l-Fezail İbrahim ez-Zenani’nin “el-İzzi fi’t-Tasrif” 

adlı eserine şerhtir. 

 

-337- 

                                                                              32 Ulu. 145 

el-Felâ  fî Şer i’l-Merâ  

  الفالح في شرح المرام

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn A med b. Süleymân (873-940/1468-1534)97 

  بسم... قال المفتقر ترك المصنف رائب سایر المصنفین من اقتتا كتابه...

sözleriyle başlar. Abdelahad b. Ali b. Mahmud’un nesih yazısıyla Arapça, 

190x145-145x85 mm. ölçüsünde, 19 satırlı, kuş arma filigranlı kağıda, 1080 (1669) 

yılında yazılmıştır. Cetveller ve keşideler kırmızıdır. Zencirek ve şemseli, kahve-

rengi meşin kaplı, mıklebi düşük, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 المرام. ... نحو طویا للمعلوم فطویان للمجهول وطاویان وكذا أویان قد تم شرح
                                                
97 Burada bk., s. 49. 



 
 

195 
 

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 2167; 32 Ulu, 43 (Habib b. Embiya). 

-338- 

                                                                              32 Ulu. 207/1 

el-Fevâ’îd ‘alâ’l-Kâfiye 

  لكافیةالفوائد على ا

 بسم... اعلم أن معرفة هذا الحد حد الشیئ ما بین ما میته قوله موقوفة...

sözleriyle başlar. Arapça nestalik yazıyla, 172x128 mm. kitap boyunda, yazı 

alanı değişik ölçüde, değişik satır sayısında,1b-29b yaprakları arasında, abadi ka-

ğıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Siyah meşin üzerine pembe kağıt kaplı, mu-

kavva bir cilt içerisindedir. 

 القلب وٕاذا جعل من رؤیة البصر كان كواوي السباع...

sözlerinde kalmaktadır. 

-339- 

                                                                              32 Ulu. 226 

el-Fevâ’idu’ż-Żiyâ’îye 

 الفوائد الضیائیة

Nûr ed-dîn ‘Abd er-Ra man b. A med el-Câmî (817-898/1414-1492)98 

أما بعد فهذه فوائد وافیة بحل مشكالت الكافیة... سمیتها  بسم... الحمد  رب العالمین والصالة على نبیه...

  بالفوائد الضیائیة...

sözleriyle başlar. Celaleddin b. Fahreddin’in nesih kırması yazısıyla Arapça, 

180x125-175x130 mm. ölçüsünde, 20 satırlı, birleşik harf filigranlı kağıda Semer-

kant’da, 897 (1492) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Sırtı sağ defe üzeri 

                                                
98 Burada bk., s. 137. 
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vişnerengi meşinle onarım görmüş, sertabı kahverengi meşin, üzeri ebru kağıt kap-

lı, mukavva bir cilt içindedir. 

  ... وانكسر تحذف نحو أصبت خیرا أو أصابني خیر واختتم لي خیر تم.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 1765 (990/1582); 32 H.K. 1994 (1011/1603); 32 H.K. 

2060; 32 H.K. 2119 (Mehmed b. Halil b. Ahmed b. Himmed; 1094/1683); 32 H.K. 

2153 (1040/1631); 32 Ulu. 52 (Sinan, 1087/1676). 

-340- 

                                                                              32 Ulu.423/1 

allu Esrâri’l-Ahyâr ‘alâ İ‘râbi İ hâri’l-Esrâr 

 حل أسرار األخیار على إعراب إظهار األسرار

Zeynî-zâde Hüseyin b. A med Bursavî (Öl. 1168/1755) 

بسم... الحمد  الذي رفع داء الجهل عنا بإنزال قرآن... أما بعد فیقول... حسین ان أحمد... وسمیته بحل 

 أسرار األخیار...

sözleriyle başlar. Mustafa b. Osman’ın nestalik yazısıyla Arapça, 198x132-

135x65 mm. ölçüsünde, 19 satırlı 1b-179b yaprakları arasında, harf filigranlı kağı-

da, 1171 (1758) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Sağ deffesi düşük, sırtı ve 

sertabı siyah meşin, sağ defe üzeri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içeri-

sindedir. 

  اة یوم ال ینفع ما وال بنون إال من أتى هللا بقلب سلیم... تمت.لوجهك الكریم للنج

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 2046 (İsmail b. Hüseyin), 32 H.K. 2128; 32 Ulu. 305 

(1218/1803); 32 Ulu. 359. 
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-341- 

                                                                              32 ulu. 104/2 

Hallû Ma‘aķidi’l-Ķavâ‘id 

 حل معاقد القواعد

Şems ed-dîn Ebu’s-Senâ’ A med b. Me med Sîvâsî (Öl. 1009/1600) 

 اء العلماء بفعل الخشیة... وبع فیقول... أبو الثناء أحمد بن محمد...بسم... الحمد  رفع أسم

sözleriyle başlar. Halil b. ahmed’in nesih yazısıyla Arapça, 217x158-160x90 

mm. ölçüsünde, 27 satırlı 29b-62b yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda, Ak-

saray’da 1125 (1713) yılında yazılmıştır. Sözbaşları, duracak ve keşideler kırmızı-

dır. Zencirek ve köşebentli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 وفي الخاتمة الكفایة بالتأمل هذا آخر ما یس لنا إیراده بحمد هللا... الفراغ.

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 32 Ulu. 386/2 (Mehmed b. İbrahim, 1067/1656, 77b-131b). 

-342- 

                                                                              32 Şarki. 49 

âşiye ‘alâ Fevâ’idi’ż-Żiyâ’îye 

 حاشیة على فوائد الضیائیة

‘Abd el-Ġafûr el-Lârî (Öl. 912/1506) 

 بسم... قوله الحمد مصدر المعلوم والالم للجنس واالستقراء اي كل...

sözleriyle başlar. Bayram Ali b. Hacı’nın talik yazıyla Arapça, 210x145-

158x70 mm. ölçüsünde, 18 satırlı, harf filigranlı kağıda 1159 (1746) yılında yazıl-
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mıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Zencirek ve şemseli, sırtı kahverengi, üzeri siyah me-

şin kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... وال تحصل ال تقدیر الباء ألنه إذا أعرب منص الصرف فلم یكتب هذا آخر الكتاب تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 2041 (sonu eksik); 32 Ulu. 37; 32 Yalvaç 241 

(968/1560, 1b-120a). 

-343- 

                                                                              32 Ulu.438/2 

âşiye ‘alâ Fevâ’idi’ż-Żiyâ’îye 

 یائیةحاشیة على فوائد الض

Emîr Çelebî99 

  بسم... قوله فهذه إشارة إلى المسائل في الكتاب الكافیة بناء...

sözleriyle başlar. Muhyieddin b. Ahmed’in nesih kırması yazısıyla, 190x135-

130x70 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 95b-132a yaprakları arasında, haç filigranlı ka-

ğıda 1033 (1623) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve duracaklar kırmızıdır. Sırtı ve 

sertabı kahverengi meşin, deffeleri sarı kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içeri-

sindedir. 

 ... لغیر الزمان كما عمم االنتهاء الذي هو معنى إلى تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 2157 (1b-35b); 32 Ulu. 391/2, (258a-285a). 

-344- 

                                                                              32 Ulu.255 
                                                
99 (bk. GAL. S. I, 533. 
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âşiye ‘alâ Fevâ’idi’ż-Żiyâ’îye 

 حاشیة على فوائد الضیائیة

‘İşâm ed-dîn İbrâhîm b. Mu ammed b. ‘Arabşâh el-Esferâyinî (873-

945/1468-1538) 

 ربشاه...بسم... یا هادیا لسالك المسالك محمدك یا سامعا لجمع مسائل... بعد فیقول... إبراهیم بن محمد بن ع

sözleriyle başlar. Mustafa b. Receb Samsuni’nin  talik yazısıyla Arapça, 

210x217-145x75 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, suyolu filigranlı kağıda Şeyh Vefa Med-

resesi’nde, 1032 (1623) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve keşideler kırmızıdır. Sırtı 

kahverengi pandizot, üzeri aşınmış ebru kağıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir. 

ا إلي وموجبا لجزیل جزائك... یا رب العالمین قد تم.  ... بخیر أفضل أنبیائك ذخرً

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 1971 (1102/1690); 32 Şarki, 55; 32 Şarki, 69/2 (89b-

111b, sonu eksik); 32 Ulu. 391/1 (1b-257b). 

 

-345- 

                                                                              32 Ulu.328/3 

âşiye ‘alâ Fevâ’idi’ż-Żiyâ’îye 

  د الضیائیةحاشیة على فوائ

Mu ammed b. Ebi’l-Berekât Mu ammed Ķasţâmônî (Öl. 100/1591) 

 بسم... صدر كتابه بالحمدلة اقتداء بالقرآن العظیم...

sözleriyle başlar. Arapça talik yazıyla, 210x150-155x80 mm. ölçüsünde, 27 

satırlı, 195b-279b yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Ke-
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şideler ve sözbaşları kırmızıdır. Şemseli, kahverengi meşin kaplı, mıklebli, mukav-

va bir cilt içindedir. 

 ... المفعول الثاني مفصال لیطابق المفعول األول...

sözlerinde kalmaktadır. 
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                                                                              32 Ulu.391/3 

âşiye ‘alâ Fevâ’idi’ż-Żiyâ’îye 

  حاشیة على فوائد الضیائیة

 ب منه...قوله الحمد لولیه أي للحرى بجنس الحمد أو للقری

sözleriyle başlar. Arapça nesih yazıyla 205x145-160x105 mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, 286b-342a yaprakları arasında, bayraklı koç filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Sözbaşları kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi, meşin, deffeleri hatibi ebru kaplı, 

mukavva bir cilt içindedir. 

  ... بالذي كان مع واحد من األمور الثالثة المجرورات وهللا أعلم تمت.

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 H.K. 1747 

âşiye ‘alâ İmti ani’l-Ezkiyâ’ 

 حاشیة على امتحان األذكیاء

Mu ţafâ b. amza Âdalı (Öl. 1085/1674 civarı) 

 بسم...قوله الحمد قیل هذا أنشاء ألن غرض القائل إنشاء...
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sözleriyle başlar. Arapça nesih yazıyla, 203x145-155x70 mm. ölçüsünde, 23 

satırlı, birleşik harf filigranlı kağıda 1111 (1699) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve 

cetveller kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi, meşin, üzeri bejrengi kağıt kaplı, mık-

lebli, mukavva bir cilt içindedir. 

  لة مهملة لتقدمها بها تمت.... ترك علیه خالف الحاجب الكشكشة كزلز 

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 32 Ulu, 284. 
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                                                                              32 H.K. 1801 

âşiye ‘alâ Şer i Dîbâceti’l-Mi bâh 

  شرح دیباجة المصباح حاشیة على

Ya‘ķûb b. Seyyîd ‘Alî Bursâvî 

 بسم... الحمد  الذي ال یبلغ كنهه أحد أي یصل إلى تصوره بحقیقته...

sözleriyle başlar. Mustafa b. Musa’nın nesih kırması yazısıyla Arapça, 

198x115-125x60 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, İstanbul’da 974 (1127) yılında yazıl-

mıştır. Sözbaşları ve keşideler kırmızıdır. İlk iki sayfa cetveller altın yaldızlıdır. Mavi 

ve müzehhep tezhibli bir serlevhası vardır. Zencirek ve şemseli, kahverengi meşin 

kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... ألن العقل یجوز أن یكون شیئا آخر غیر الخامس قد وقع الفراغ.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 1722 (Halid b. Süleyman b. Mehmed, Seydişehir, 

1067/1656); 32 H.K. 1790 (Mustafa b. Mahmud, 1125/1713); 32 H.K. 1795 (Musta-

fa b. Musa, 1300/1883); 32 H.K. 1811/4 (Ahmed b. Emrullah, 1024/1615, 1b-133b); 
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32.H.K. 1823 (1136/1723); 32 Ulu, 414 (Hüsam b. İbrahim, 927/1520); 32 Ulu. 440 

(başı ve sonu eksik). 
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                                                                              32 H.K. 1531/3 

âşiye ‘alâ Şer i’l-Kâfiye 

  حاشیة على الكافیة

Sa‘d ed-dîn 

  بسم... الحمد  الذي أنزل القرآن والحكم... أما بعد فإن الولد األعز لما التمس...

sözleriyle başlar. Arapça nestalik yazıyla 210x150-150x100 mm. ölçüsünde, 

25 satırlı, 92b-102b yaprakları arasında, isim filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşla-

rı kırmızıdır. Çeharkuşe ve şemseleri vişnerengi, meşin, deffeler ebru kağıt kaplı, 

mıklebli,  mukavva bir cilt içindedir. 

  ید فوق ما حذف له تمت.... قلت بالواو وحذف نون التوك

sözleriyle biter. Rukneddin el-Esterabadi’nin “Kafiye fi’n-Nahv”a yaptığı şerhe haşi-

yedir. 
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                                                                              32 Ulu.238 

Hulâ âtu’l-İ‘râb 

  ة اإلعرابخالص

âcî Bâbâ b. âcî İbrâhîm b. ‘Abd el-Kerîm Ţôsyavî (Öl. 871/1466) 
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بسم... الحمد  ولي األنعام فاطر السماوات واألرض. بعد فهذه حواش كتبها حاجي بابا بن حاجي إبراهیم... 

  خالصة اإلعراب...سماها 

sözleriyle başlar. Arapça, divani kırması yazıyla 200x135-130x78 mm. ölçü-

sünde, 19 satırlı, 1b-84b yaprakları arasında, mantar filigranlı kağıda, 954 (1547) 

yılında yazılmıştır. Cetveller ve keşideler kırmızıdır. Çeharkuşe yıpranmış vişne-

rengi, meşin, üzeri şemseli, ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... في المرفوع وتقول في المنصوب أكرمنى وأكرمنا ودعانا ورمانا وأعطانا تمت. 

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 H.K. 2047 

el-İfşâh 

 اإلفصاح

‘Alî Ķûşçu ‘Alâ’ed-dîn ‘Alî b. Mu ammed (Öl. 879/1474) 

  بسم... الحمد  الذي رفع السماوات بغیر عماد وخفض األرض...

sözleriyle başlar. Osman b. Mehmed’in nesih yazısıyla Arapça, 205x140-

140x75 mm. ölçüsünde, 19 satırlı, bayraklı koç filigranlı kağıda, 1087 (1676) yılında 

yazılmıştır. Çeharkuşe bordo meşin, üzeri ebru kağıt kaplı, mıklebi düşük mukavva 

bir cilt içindedir. Çeharkuşe kahverengi meşin üzeri ebru kağıt kaplı, üç tarafı yır-

tılmış, harap bir mahfazası vardır.  

 ... قوله ألفا والجملة الفعلیة خبر المبتدأ واالسمیة استئناف تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 Şarki, 51 (sonu eksik); 32 Ulu. 345 (sonu eksik). 
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204 
 

                                                                              32 Ulu.347/2 

el-İftitâ  

 االفتتاح

asan Pâşâ b. Ķara ‘Alâ’ed-dîn (Öl. 800/1397) 

اب... أما بعد فهذه حواش كتبناها للمصباح وسمیتها بسم... الحمد  أنزل من السماء الفرقان وخلق التر 

  باالفتتاح...

sözleriyle başlar. Musa Namudar’ın kırma nesih yazısıyla Arapça, 210x140-

150x77 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 120b-195a yaprakları arasında, harf marka filig-

ranlı kağıda, 1136 (1723) yılında yazılmıştır. Cetveller ve keşideler kırmızıdır. Sırtı 

yıpranmış kahverengi meşin, deffeleri yırtık ebru kağıt kaplı, harap mukavva bir cilt 

içindedir. 

  ... االستعمال لعدم الخارجة مع الرفع إلى اإلضمار الذي یحتاج إلى التفسیر قد تمت شرح المصباح.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 1470 (sonu eksik); 32 H.K. 1733 (1029/1620); 32 Ulu. 394 

(1041/1631). 
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                                                                              32 Ulu.328/1 

İmti ânu’l-E kiya’ 

  امتحان األذكیاء

Birgîlî Me med Efendîb. Pîr ‘Alî (929-981/1523-1573) 

 بسم... الحمد  وسالم على عباده الذین اصطفى... وبعد فلما أردت أن أدرس كتاب اللب...
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sözleriyle başlar. Mehmed İbn Hacı Osman’ın talik yazısıyla, 210x150 mm. ki-

tap boyunda, yazı alanı değişik ölçüde, 15 satırlı, 1b-143b yaprakları arasında, üç 

ay filigranlı kağıda, 1140 (1728) yılında yazılmıştır. 

  ... المؤنث وفقا حفظها لحركتها حتى ال یلتبس بكاف المذكر نحو اكرمتكس وحررت بكش تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 1826 (983/1575); 32 Ulu. 200/1 (1b-123a). 
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                                                                              32 H.K. 4602/2 

İ‘râbu’l-‘Avâmili’l-Cedîde 

 إعراب العوامل الجدیدة

‘Âbidîn 

  بسم... الحمد  األحد رب العالمین الصمد... فاعلم أن الباء في بسم هللا الرحمن الرحیم حرف...

sözleriyle başlar. Arapça nesih yazıyla 205x145-145x70 mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, 28b-50 yaprakları arasında, üzüm salkımlı taç filigranlı kağıda, Kuyuncak’da, 

1137 (1724) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi meşin, 

deffeleri, ebru kağıt kaplı, mıklebi kopuk, mukavva bir cilt içindedir. Çeharkuşe 

kahverengi meşin, üzeri ebru kağıt kaplı, alt ve üst kapağı olmayan bir mahfazası 

vardır. 

  ... منه غیر مذكور والتقدیر ال یأتي الخیر من جهة إال من جهته تم.

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 H.K. 2040/2 

İ‘râbu’l-‘Avâmili’l-Mi’e 
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 عوامل المائةإعراب ال

‘Işıķ Ķâsım İznîķî (Öl. 945/1538) 

ا ألنه فعاله تعالة...   بسم... رضى فعل ماض معلوم هللا مرفوع لفًظ

sözleriyle başlar. Arapça nesih yazıyla 208x148-140x94 mm. ölçüsünde, 19 

satırlı, 83b-142b yaprakları arasında, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları, 

keşideler, cetveller kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi, meşin, üzeri sarı kağıt kaplı, 

mıklebli, mukavva cilt, çeharkuşe siyah meşin, üzeri ebru kağıt kaplı, kapağı kopuk, 

dağılmış mukavva bir mahfazası vardır. 

 ... الصغیر والكبیر والرفیع والوضیع والشریف عن معرفتها واستعمالها تمت.

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 Yalvaç 8/2 

İ‘râbu’l-‘Avâmili’l-Mi’e 

  اب العوامل المائةأعر 

  بسم... الحمد  القدیر الذي عجزت عن إدراك... وبعد فإني قدرت إعراب العوامل...

sözleriyle başlar. Arapça talik yazıyla 160x120-105x40 mm. ölçüsünde, 18 

satırlı, 23b-37b yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. 

İnce bir karton içindedir.  

 ... كما في اسم الفاعل في كون هذا الفعل مودوًدا...

sözlerinde kalmaktadır. 
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                                                                              32 Ulu.466 

İ‘râbu’l-İ hâri’l-Esrâr 
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  اب اإلظهار األسرارإعر 

  ... اسم الذات المعنیة إلى یقوم كما ذهب إلیه المحقق...

sözlerinden başlamaktadır. Davud’un nesih yazısıyla Arapça, 210x150-

140x75 mm. ölçüsünde, 19 satırlı, üç ay filigranlı kağıda, (1215 (1800) yılında ya-

zılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Şirazesi dağınık ve ciltsizdir. 

 ... كذا في شرح العصام فاحفظ فإنه من مزالق اإلقدام هذا آخر ما أوردنا من اإلعراب على إظهار... تمت.

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 H.K. 2012 

İ‘râbu’l-Kâfiye fi’n-Na v 

  إعراب الكافیة في النحو

 بسم... الكلمة مبتدأ والالم فیها لتعریف الجنس اي لتعریف الماهیة...

sözleriyle başlar. Arapça kırma talik yazıyla, 175x130-120x90 mm. ölçüsün-

de, 17 satırlı, el filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Arapkari şemseli, 

zencirekli sırtı ve sertabı tamir görmüş kahverengi meşin kaplı, mıklebli mukavva 

bir cilt içindedir. 

 ... تلك النون الفاء عند الوقف لتأخیرها مع التنوین كقولك أتمن إنما وهللا أعلم بالصواب.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 2011 (Mehmed b. Mürsel b. YAkub, 878/1473, sonu eksik); 

32 H.K. 2166). 
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                                                                              32 Ulu. 386/3 

el-İ‘râb ‘an Ķavâ’idi’l-İ’râb 

  اإلعراب عن قوائد اإلعراب
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İbn Hişâm Ebû Mu ammed ‘Abd-Allah b. Yûsuf el-En ârî (708-761/1308-

1360)100 

  من عدة قواعد اإلعراب...بسم... قال الشیخ اإلمام العالم العامل جمال الدین بن هشام... سمیتها باإلعراب 

sözleriyle başlar. Mustafa b. Süleyman Sadi Aksarayi’nin nestalik yazısıyla, 

Arapça, 214x154-142x75 mm. ölçüsünde, 15 satırlı, 132b-145b yaprakları arasın-

da, taç filigranlı kağıda, Aksaray’da, 1162 (1748) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve 

cetveller kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi yıpranmış meşin, üzeri kağıt kaplı, mık-

lebli, mukavva bir cilt içindedir. 

ا أو في هذا تمت الكتاب.  ... من المتقدمین یسمون الزائد الصلة وبعضهم سمیت مؤكدً

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 1979; 32 H.K. 2807/3 (117a-133b); 32 Yalvaç 30/2 (35b-54b, sonu 

eksik); 32 Yalvaç, 64/2 (Mehmed b. Ali b. Mehmed Süleyman, 49a-60b, başı eksik); 32 

Yalvaç 234/1 (Mehmed b. Mahmud, 1075/1664, 1b-21a). 

B.2. Lugât 

-360- 

                                                                              32 Senirkent 1872/3 

el-‘Alâķa 

 العالقة

Ma mûd Anţâkî (Öl. 1160/1747) 

 بسم... الحمد  حمد الشاكرین والصالة على... وبعد فاعلم أن طرق أداء المراد...

sözleriyle başlar. Katip Şükrü’nün nestalik hattıyla, Arapça, 180x115-115x67 

mm. ölçüsünde, 13 satırlı, 31b-37a yaprakları arasında, kremrengi taç arma filig-

ranlı kağıda, 1270 (1853) yılında yazılmıştır. Sırtı onarılmış, kurt yenikli ve yıpran-

mış, kurt yenikli ve yıpranmış bej renkli meşin bir cilt içerisindedir. 

                                                
100 Burada bk., s. 44. 
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 ... أما ذات مخطوطحن فالتي طویل البخار بمعنى طویل القائمة أو نسبت ببنهما تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 Yalvaçc 14/5 (İsmail b. Bekir, 37a-40b); 32 Ulu. 113/20 (Numan 

b. İbrahim, 183b-186a); 32 Ulu. 176/5 (12a-14a); 32 Ulu. 385/4 (1255/1839, 104b-

108a); 32 H.K. 1549/6 (1184/1770, 145b-149a); 32 H.K. 2105/1 (Mehmet b. Musta-

fa Kandıravi, 1b-46). 
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                                                                              32 Ulu. 241/5 

ed-Daķâ’iķu’l-Muhkeme 

 الدقائق المحكمة

‘Alî b. ‘O mân Akşehrî (Öl. 1285/1868) 

  بسم... الحمد  الذي وضع... وبعد فإن الصحیفة الجدیدة المؤلفة...

sözleriyle başlar. Ömer b. Mehmed Manisavi’nin nestalik hattıyla, Arapça, 

245x190-145x75 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 59b-67b yaprakları arasında, kremren-

gi taç arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Sırtı ve sertabı vişre-

rengi meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir.  

 النسبة إلى فاعل معین فإن التعیین یقتضي الجزئیة قد وقع الفراغ.

sözleriyle sona erer. 
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                                                                              32 H.K. 1985/9 

El-Esrâru’l-Belâġa ve’l-Enhâru’s-Sibâ a 

  أسرار البالغة واألنهار السباحة
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بسم... یا من وفقنا بالهدایة إلى دین اإلسالم... وبعد هذه رسالة معمولة في البیان... وسمیتا أسرار البالغة 

  واألنهار السباحة...

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 200x150-155x112 mm. ölçüsünde, 26 

satırlı, 95a-95b yaprakları arasında, üzümlü taç filigranlı kağıda yazılmıştır. Ana 

metin üstleri kırmızıdır. Saf deffesi düşük, çeharkuşe kahverengi meşin, ebru kağıt 

kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir.  

 م.اصفیاته وعلى آله وأصحابه هدایة طریق الحق وهمانة تم الكال

sözleriyle sona erer. 
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                                                                              32 ulu. 241/5 

ed-Daķâ’iķu’l-Mu keme 

 الدقائق المحكمة

‘Alî b. ‘O mân Aķşehrî (Öl. 1285/1868) 

  بسم... الحمد  الذي وضع... وبعد فإن الصحیفة الجدیدة المؤلفة...

sözleriyle başlar. Ömer b. Mehmed Manisavi’nin nestalik hattıyla, Arapça, 

245x190-145x75 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 59b-67b yaprakları arasında, kremren-

gi taç arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Sırtı ve sertabı vişre-

rengi meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir.  

 النسبة إلى فاعل معین فإن التعیین یقتضي الجزئیة قد وقع الفراغ.

sözleriyle sona erer. 
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                                                                              32 H.K. 1985/9 

El-Esrâru’l-Belâġâ ve’l-Enhâru’s-Sibâ a 

  أسرار البالغة واألنهار السباحة
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بسم... یا من وفقنا بالهدایة إلى دین اإلسالم... وبعد هذه رسالة معمولة في البیان... وسمیتا أسرار البالغة 

  األنهار السباحة...و 

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 195x135-135x70 mm. ölçüsünde, 15 sa-

tırlı, 129b-156a yaprakları arasında, üzümlü taç filigranlı kağıda yazılmıştır. Ana 

metin üstleri kırmızıdır. Saf deffesi düşük, çeharkuşe kahverengi meşin, ebru kağıt 

kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir.  

 اصفیاته وعلى آله وأصحابه هدایة طریق الحق وهمانة تم الكالم.

sözleriyle sona varır 
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                                                                              32 Şarki 78/13 

Ferâ’idu’l-Fevâ’id li-Ta ķîķî Ma’ânî’l-İsti‘âre 

  فرائد الفوائد لتحقیق معاني االستعارة

Ebu’l-Ķâsım el-Ley î b. Ebî Bekr es-Semerķândî (Öl. 888/1483 civarı) 

 بسم... الحمد لواهب العطیة والصالة... أما بعد فإن معاني االستعارات وما یتعلق...

sözleriyle başlar. Mehmed b. Mustafa’nın nesih hattıyla, Arapça, 210x150-

160x70 mm. ölçüsünde, 23 satırlı, 192b-194b yaprakları arasında, isimli taç filig-

ranlı kağıda 1168 (1754) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Deffeleri ebru 

kaplı, mıklebli, kurt yenikli mukavva bir cilt içerisindedir.  

 ... به فهو القرینة وما سواه ترشیح تمت.

sözleriyle sona erer. 

Diğer nüshalar: Yal. 162/13 (136b-137b); Yal. 188/2 (17a-18b); Ulu. 375/4 (53b-

55a); 1985/8 (93a-94b). 

-366- 

                                                                              32 Yalvaç 88/3 
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âşiye ‘alâ Dibâceti’l-Muhta ar 

 حاشیة على دیباجة المختصر

‘O mân b. ‘Abd-Allah el-Hıţâ’î (Öl. 901/1495) 

  بسم... نحمدك اللهم على ما أعطینا من سوابغ النعم وبوالغ الحكم...

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 185x110-121x56 mm. ölçüsünde, 19 sa-

tırlı, 20b-85b yaprakları arasında, Arma filigranlı kağıda yazılmıştır. İlk iki sayfa cet-

veller yaldızlı, sözbaşları kırmızı, bazı yapraklar kırmızı cetvellidir. Sağ defe üzeri 

kağıt kaplı, sol defe çeharkuşe kahverengi meşin, deffesi kağıt kaplı, mukavva bir 

cilt içerisindedir.  

 المعین أو الخطاب وهللا أعلم بالصواب تم.... المعین إلى غیر 

sözleriyle sona erer. 

Diğer nüshalar: Ulu. 220/1 (Ramazan b. Ahmed, Hayreddin Paşa Medresesi, 

1079/1668, 1a-51a); 1919/1 (1b-53a, sonu eksik); 2056, 1988 (1b-63b). 

-367- 

                                                                              32 Ulu. 220/2 

âşiye ‘alâ’l-Muhta ar 

 حاشیة على المختصر

‘Abd-Allah b. el- üseyn el-Yezdî (Öl. 1015/1606) 

  ه البیان وشكر المن اعلمه بدایع...بسم... حمدا لمن خلق اإلنسان وعلم

sözleriyle başlar. Ramazan b. Ahmed Kasahisari Şarki’nin talik hattıyla, Arap-

ça, 200x142-150-80 mm, ölçüsünde, 21 satırlı, 52b-112a yaprakları arasında, bir-

leşik harf filigranlı kağıda, Ahmed Efendi medresisinde, 1081 (1670) yılında  yazıl-

mıştır. Sözbaşları ve keşideler kırmızı, sayfalar rutubet lekelidir. Ciltsizdir. Sırtı 

kahverengi meşindir.  
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 ... وباجابة رجاء الراجحین جدیر والحمد  على توفیق اإلتمام.

sözleriyle sona erer. Sayfa kenarları açıklamalıdır. 

Diğer nüsha: 1988/2 (65b-155b). 

-368- 

                                                                              32 H.K. 2052 

âşiye ‘alâ’l-Muhtasar 

 حاشیة على المختصر

âfıd et-Taftâzânî A med b. Ya yâ (öl. 916/1510) 

 بسم... وهو حسبي قوله الحمد  اعلم أن هذا اإلخبار عن الحمد أما باعتبار ...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla, 205x150-150x90 mm. ölçüsünde, 23 

satırlı, 83 yaprakta, melek ve çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. “kavluhu”lar kırmızı-

dır. Kenarları yırtılmış, ebru kağıt kaplı, dağınık bir mafazası vardır. Çeharkuşe ye-

şil meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir.  

  ... والبیان المنسوب إلى جدى ال زال كاسمه المسعود سعیدا في الجنان آمین.

sözleriyle sona erer. 

-369- 

                                                                              32 H.K. 1972 

âşiye ‘alâ’l-Muţavvel 

 حاشیة على المطول

‘Abd el- akîm b. Şems ed-dîn es-Siyâlkûtî (Öl. 1067-1656) 

 بسم... قوله افتتح كتابه اي كتابه المنفذ في الذهن وأن كان الخطیة...
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sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 205x145-150x80 mm. ölçüsünde, 23 sa-

tırlı, 300 yaprakta, arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Sırtı kahverengi meşin, yeşil 

bez kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir.  

  ... ذلك والمقصود إ البصرة مصر جامع الحمد  على اإلتمام.

sözleriyle sona erer. 

-370- 

                                                                              32 H.K. 2049 

âşiye ‘alâ’l-Muţavvel 

  حاشیة على المطول

Ebu’l-Ķâsım el-Ley î b. Ebî-Bekr es-Semerķandi (Öl. 888/1483 civarı) 

  فتتاح إلي الحمد فقط مع تأخره عن التسمیة...بسم... قوله بحمد هللا سبحانه بسبب اال

sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla, 205x140-140x70 mm. ölçüsünde, 23 

satırlı, 219 yaprakta, birleşik harf filigranlı kağıda, 1054 (1644) yılında yazılmıştır. 

Kapağı düşmüş, bir kenarı yırtık, çeharkuşe kahverengi meşin, ebru kaplı, harap 

bir mahfaza içinde, sırtı bordo meşin, mıklebli, kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisin-

dedir.  

 ... كان كنایة عن النسبة عن الصفة فلیتأمل الحمد  الذي لنا االفتتاح واالختتام.

sözleriyle sona erer. 

Diğer nüsha: Ulu.223 (1095/1683) 

-371- 

                                                                              32 H.K. 2021 

âşiye ‘alâ’l-Muţavvel 

 حاشیة على المطول
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asan Çelebî b. Me med Şâh Fenârî (840/886/1436-1481) 

 بسم... الحمد  الذي شرح صدر أرباب األذهان اإلیضاح معاني الكلم...

sözleriyle başlar. Ahmed b. Ali’nin talik hattıyla, Arapça, 215x145-145x85 

mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 274 yaprakta, çıpa filigranlı kağıda Kostantiniye (İstan-

bul)’de, 963 (1555) yılında yazılmıştır. Cetveller kırmızıdır. Üç tarafı kopuk fersude 

bir mahfaza içinde, sırtı kırmızı meşin ile onarılmış, zencirekli, mıklebli, yıpranmış 

vişnerengi meşin bir cilt içerisindedir.  

  ة قد وقع الفراغ.... یتعرض للبدیع لكونه خارًجا عن البالغ

sözleriyle sona erer. 

Diğer nüsha: 2170 (Abdurrahim b. Mehmed, 1031/1621); Yalvaç 205. 

-372- 

                                                                              32 H.K. 1997 

âşiye ‘alâ’l-Muţavvel 

 اشیة على المطولح

Mirzâcân Habîb-Allâh ed-Dihlevî (Öl.944/1585) 

  بسم... قد سره الشریف وهمنا وهو أن محصول ما ذكره...

sözleriyle başlar. Arapça talik hatla, 190x120-162x90 mm. ölçüsünde, 37 sa-

tırlı, 98 yaprakta, esmer abadi kağıda yazılmıştır. İlk iki sayfa cetveller yaldızlıdır. 

Yalnız zencirekli, şemseli, kahverengi meşin kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir.  

 كل منهما اي حیوان وغیر وهللا أعلم بالصواب.

sözleriyle sona erer. 
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-373- 

                                                                              32 H.K. 2151 

âşiye ‘alâ’l-Muţavvel 

 حاشیة على المطول

Mu li  ed-dîn Mu ammed b. alâ  ed-dîn el-Lârî (937-979/1530-

1571)101 

  بسم...قال... افتتح في مفتتح الشرح بلفظ فاتتح تقال ونسبه...

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 220x125-155x165 mm. ölçüsünde, 29 

satırlı, 131 yaprakta, birleşik filigranlı kağıda yazılmıştır. Mihrabiye müzehhep mü-

levven, cetveller yaldızlıdır. Salbek şemseli, zencirekli, köşebentli, kahverengi me-

şin bir cilt içerisindedir. Çeharkuşe kırmızı meşin, üzeri ebru kağıt kaplı, yıpranmış 

bir mahfazası vardır. 

 ... فلما نحو سنها كان من المحاق من الشهر تمام.

sözleriyle biter. 

-374- 

                                                                              32 H.K. 2008 

âşiye ‘alâ’l-Muţavvel 

 حاشیة على المطول

es-Seyyid eş-Şerîf ‘Alî b. Mu ammed b. ‘Alî el-Cürcânî (740-816/1340-

1413)102 

                                                
101 Tefsir ve mantık âlimi olan Muslih ed-Dîn h. 979 (m. 1571) yılında Lâr’da vefât etmiştir. Eserleri arasın-
da ; Şerh Tehzîb el-Mantık, Hâşiye âlâ Şerh et-Tevali’, Hâşiye alâ Tefsîr el-Beydâvî (bk. Mu’cem el Müel-
lifûn XII, 293; A’lâm V, 39; GAL. S.I, 517) 
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  بسم... قال وبهذا یظهر أن ما ذهب إلیه من الالم في الحمد لتعریف الجنس...

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 180x115-130x70 mm. ölçüsünde, 20 sa-

tırlı, 120 yaprakta, abadi kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızı, sayfa kenarları ha-

şiyelidir. Çeharkuşe vişnerengi meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı bir mahfaza içinde, 

şemseli, mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 یقال دجاجة رقطاء تم بعیون هللا األعلم واألحكم.

sözleriyle sona varır. 

Diğer nüshalar: Yalvaç 11 (başı eksik, Mehmed b. Hasan, 1064/1654); Şarki 25; 

Yalvaç 51; Ulu. 156. 

-375- 

                                                                              32 Yalvaç 181/10 

âşiye ‘alâ Şer i Ferâ’idi’l-Fevâ’id li-Ta ķîķi Ma‘âni’l-İsti‘âre 

 حاشیة على شرح فرائد الفوائد لتحقیق معاني االستعارة

asan b. Mu ammed ez-Zîbârî (Öl. 1050/1640 civarı) 

 الذي خلق اإلنسان علمه البیان.. أما بعد فهذه حواش على الشرح...بسم... الحمد  

sözleriyle başlar. Hasan b. Ali’nin talik hattıyla, Arapça, 210x160-150x75 mm. 

ölçüsünde, 21 satırlı, 221b-151a yaprakları arasında, isim filigranlı kağıda, 1182 

(1768) yılında yazılmıştır. Asıl metin üzeri kırmızı çizgilidir. Şemseli, sağ deffesi 

düşmüş, ebru kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... قد تكون واحدة وقد تكون متعددة تمت الكتاب.

sözleriyle sona varır. 

                                                                                                                                               
102 Burada bk., s. 56. 
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Diğer nüshalar: Yalvaç 196/1 (1b+29b); 32. Ulu 263/1 (1125/1713, 1b-30); 1986 

(Veli b. Hasan); 1985/7 (67b-92b); Yalvaç 162/8 (1230/1814, 72a-101a) 

 

 

-376- 

                                                                              32 Yalvaç 156 

âşiye ‘alâ Şer i Ferâ’idi’l-Fevâ’id li-Ta ķîķi Ma‘âni’l-İsti‘âre 

  حاشیة على شرح فرائد الفوائد لتحقیق معاني االستعارة

 بسم... الحمد  رب العالمین والصالة وسلم... وبعد فأقول إن في تحمید...

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 210x135-160x80 mm. ölçüsünde, 22 sa-

tırlı, 13 yaprakta, sarı renkli yerli kağıda yazılmıştır. Ana metin üstleri kırmızı, yap-

raklar kurt yenikli, sözbaşları kırmızıdır. Şirazesi dağınık olup ciltsizdir.  

 ... هذا القید قیدا وقوعیا ال احترازا تمت.

sözleriyle sona varır. 

-377- 

                                                                              32 Ulu. 269/6 

âşiye ‘alâ Şer i’r- Risâleti’l-Vaż’îye 

 حاشیة على شرح الرسالة الوضعیة

‘Alî Ķuşçu b. Mu ammed (Öl. 879/1474) 

 بسم... الحمد  رب العالمین... قوله الحمد  الذي خص اإلنسان بمعرفة أوضاع...

sözleriyle başlar. Numan b. Ahmed Tarsusi’nin nesih hattıyla, Arapça, 

202x145-mm. kitap boyunda, değişik yazı ölçüsünde, 21 satırlı, 191a-197b yaprak-

ları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda, 1109 (1697) yılında yazılmıştır. Sözbaş-
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ları ve keşideler kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi meşin, sırtı kopuk, deffeleri ebru 

kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  وما بسببها... وختمنا هللا اللطیف.  ... صورة ذو مال مرادا به زید ومثلها ما تلتها

sözleriyle sona varır. 

-378- 

                                                                              32 ulu. 241/2 

âşiye ‘alâ Şer i’r-Risâleti’l-Vaż‘iye 

 الرسالة الوضعیة حاشیة على شرح

Ebu’l-Beķâ’ b. ‘Abd el-Bâki el- üseynî (Öl. 1050/1640 civarı 

  بسم... باسمه سبحانه وبحمده والصالة على رسوله وآله قوله خص...

sözleriyle başlar. Osman’ın sülus hattıyla, Arapça, 223x165-140x72 mm. öl-

çüsünde, 17 satırlı, 22b-29b yaprakları arasında, taç filigranlı kremrengi kağıda, 

1169 (1755) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı vişnerengi 

meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  الحاشیة.... في معناه والتقیید بالناطق یفهم من المركب الوضح وتمت 

sözleriyle sona varır. 

Diğer nüshalar: Şarki 78/5 (55b-57b); 32 Ulu. 241/4 (1259/1843, 52b-58a); 361/12 

(Mahmud b. Mahmud 

-379- 

                                                                              32 Ulu.  241/3 

âşiye ‘alâ Şer i Risâleti’l-Vaż‘îye 

 حاشیة على شرح الرسالة الوضیعیة



 
 

220 
 

Halil b. A med b. Halîl 

  بسم... الحمد  رب العالمین... قوه الحمد  الذي خص اإلنسان بمعرفة أوضاع...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla, 245x180-145x75 mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, 31b-52a yaprakları arasında, kremrengi harf marka filigranlı kağıda yazıl-

mıştır. Sözbaşları ve keşideler kırmızıdır. Sırtı ve sertabı vişnerengi meşin, deffeleri 

ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... صورة ذو مال مرادا به زید ومثلها ما تلتها وما بسببها... وختمنا هللا اللطیف 

sözleriyle sona varır. 

-380- 

                                                                              32 Ulu.  206/3 

âşiye ‘alâ Şer i Risâleti’l-Vaż‘îye 

 حاشیة على شرح الرسالة الوضیعیة

Nûr ed-dîn ‘Abderra mân b. A med el-Câmî (817-898/1414-1492)103 

 خصوصة...بسم... هذه فائدة المشار إلیه بهذه إما بتك العبارات الم

sözleriyle başlar. Arapça, talik kırması hatla, 210x150-155x90 mm. ölçüsün-

de, 21 satırlı, 32b-37a yaprakları arasında, harf marka filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Ana metin üstleri kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi meşin, deffeleri desenli kağıt 

kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... اي تناویها بعض مكان بعذ إذ المقبر الوضع تم.

sözleriyle sona varır. 

-381- 

                                                                              32 H.K. 1990/2 
                                                
103 Burada bk., s. 137. 
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âşiyetü’l- âşiye ‘alâ’l-Muţavvel 

  حاشیة الحاشیة على المطول

İ âm ed-dîn İbrâhîm b. Mu ammed b. ‘Arabşâh el-Esferâyînî (873-

945/1468-?) 

 ین... وبعد فیقول... عبد هللا ابن مولى...بسم... الحمد الذي جعل العلماء عصام الد

sözleriyle başlar. Arapça, talik kırması hatla, 200x140-150x70 mm. ölçüsün-

de, 25 satırlı, 119b-194b yaprakları arasında, taç arma filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı bordo meşin, yaldız zencirek ve şemseli, mıklebli, kah-

verengi meşin bir cilt içerisindedir. Kapak içleri bordo meşin, üç kenarının meşini 

kopmuş, ebru kağıt kaplı, dağınık mahfazası vardır. 

 ... تقدیر الدخول بل الطاهر إنها وسطة بین المفیین هذا آخر ما تیسر... إلى عصام الدین.

sözleriyle sona varır. es-Seyyid eş-Şerif el-Cürcani’nin haşiyesinin üstüne haşiye-

dir. 

-382- 

                                                                              32 H.K. 1990/1 

âşiyetü’l- âşiye ‘alâ’l-Muţavvel 

  اشیة الحاشیة على المطولح

 بسم... الحمد  رب العالمین... قوله الحمد أقول من تعدیم الحمد على قصد...

sözleriyle başlar. Arapça, talik kırması hatla, 200x140-150x70 mm. ölçüsün-

de, 25 satırlı, 1b-118b yaprakları arasında, taç arma filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Sözbaşları kırmızıdır. Yaprakların üst kenarı rutubet lekelidir. Sırtı bordo meşin, 

yaldız zencirek ve şemseli, mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir.  

  ... المفهوم العام یلزم أن یدخل في البدیع ما لیس منه.
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sözleriyle sona varır. es-Seyyid eş-Şerif el-Cürcani’nin “Haşiye ‘ala’l-Mutavvel” adlı 

eserine yapılan şerhtir. 

-383- 

                                                                              32 Ulu.16 

el-Hevâdî fî Şer i’l-Mesâlik 

 الهوادي في شرح المسالك

amza b. Ţûrġûd Aydînî (Öl. 979/1572) 

 بسم... الحمد  الذي خلق قالئد... أما بعد فلما ساقني في اثنین وستین...

sözleriyle başlar. Abdunnasır b. Hasan’ın talik hattıyla, Arapça, 215x150-

150x65 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 109 yaprakta harfm marka filigranlı kağıda ya-

zılmıştır. Çeharkuşe çok yıpranmış kahverengi meşin, deffeleri yıpranmış ebru ka-

ğıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... اي وٕان لم تولني فإني عادل إیاك من عدم ابتالط في...

sözlerinde kalıp sonu eksiktir. 

Diğer nüshaları: 32 Ulu. 212/2 )8b-185a); 32 Ulu. 269/1 (Numan b. Ahmed, 

1108/1696, 1b-110b).  

-384- 

                                                                              32 Şarki 87 

el-İżâh 

 اإلیضاح

Haţîb Dımaşķ Mu ammed b. ‘Abd er-Ra mân el-Ķazvînî (666-739/1268-

1338) 

 بسم... الحمد  رب العالمین... وصالته على... أما بعد فهذا كتاب في علم البالغة...
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sözleriyle başlar. Ali b. İsmail b. Süleyman’ın talik hattıyla, Arapça, 180x130-

120x85 mm. ölçüsünde, 15 satırlı, 198 yaprakta, saykallı abadi kağıda, 764 (1363) 

yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Zencirekli, salbek şemseli, kahverengi me-

şin bir cilt içerisindedir. Sayfa kenarları haşiyeli, kapak içleri ebru kağıt kaplıdır. 

 ... فیها مع التذكر لما تقدم من األصول وهللا الموفق.

sözleriyle sona varır.  

Diğer nüsha: Şarki 10/2 (769/1368, 134b-184b) 

-385- 

                                                                              32 H.K. 2172/5 

el-Mesâlik 

 المسالك

amza b. Ţûrġûd Aydînî (Öl. 2172/5) 

  بسم... الحمد لمن علم اإلنسان ما احتواهز.. أما بعد فلما رفع العزیمة...

sözleriyle başlar. Arapça, nestalik hatla, 215x140-140x55 mm. ölçüsünde, 17 

satırlı, 66b-99b yaprakları arasında, üzüm salkımı taç filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Çeharkuşe yıpranmış, kahverengi meşin şemseli, mıklebli, mukavva bir cilt içeri-

sindedir. 

 یسیر مقامات بقاء المسالك  نحو بقیت بإذن هللا یا ملجأ الورى

beytiyle sona varır.  
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                                                                              32 Ulu. 269/4 

Mifta u’l- ulâ â li’l-Miftâh, 

  مفتاح الخالصة للمفتاح
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Me med b. A med Ţar ûsî (Öl. 1145/1732) 

 بسم... الحمد  رب العالمین والصالة والسالم... أما بعد فهذا مفتاح لخالصة المفتاح...

sözleriyle başlar. Numan b. Ahmed Tarsusi’nin nestalik hattıyla, Arapça, 

202x145-150x75 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 141b-187a yaprakları arasında, birleşik 

harf filigranlı kağıda, 1109 (1697) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve keşideler kırmı-

zıdır. Çeharkuşe kahverengi meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir 

cilt içerisindedir. 

 تكبر وهللا تعالى أعلم بالصواب.... القدوس السالم المؤمن المهیمن العزیز الجبار الم

sözleriyle sona varır. 

-387- 

                                                                              32 Şarki 10/1 

Miftâ u Telhi i’l-Miftâh 

 مفتاح تلخیص المفتاح

Şems ed-dîn Mu ammed b. Mu affer el-Halhalî (Öl.745/1344) 

 بسم... الحمد  الذي أسبغ عآل أسنان... أما بعد فإن أولى ما یشغل والهمم...

sözleriyle başlar. Said b. Hacı’nın nesih hattıyla, Arapça, 260x175-190x120 

mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 1b-133b yaprakları arasında, abadi kağıda 769 (1367) 

yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Zencirekli, salbek şemseli, mıklebli, siyah 

meşin bir cilt içerisindedir. 

 ولى ونعم النصیر.... وفي خزانة العزیز وفرقانه الكریم وهو حسبنا ونعم الوكیل ونعم الم

sözleriyle sona varır. 
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                                                                              32 H.K. 2073 
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el-Mi bâ  fî Şer i’l-Miftâ  

  المصباح في شرح المفتاح

es-Seyyîd eş-Şerîf ‘Alî b. Mu ammed el-Cürcânî (740-816/1340-1413)104 

  بسم... نحمدك اللهم على ما هدیتنا إلیه... وبعد فقد طالما جال في صدري ودار ...

sözleriyle başlar. Mehmed b. Ramazan b. Murad’dın nesih ve talik kırması 

hattıyla, Arapça, 275x165-200x120 mm. ölçüsünde, 27 satırlı, 174 yaprakta, abadi 

kağıda, Edirne’de, Mevlana Fahreddin medresesinde, 841 (1437) yılında yazılmış-

tır. Sözbaşları, kırmızı, sayfa kenarları açıklamalıdır. Çeharkuşe vişnerengi meşin, 

deffeleri siyah neşin kaplı, yaldız şemseli, mıklebli, bir cilt içerisindedir. 

 ... هذا العلم ونظم فراین ونسأل للله سبحانه وتعالى أن ینفع به المسترشدین... التراب.

sözleriyle sona varır. Eser, 803 (1400) yılında telif edilmiştir. 

Diğer nüsha: 32 H.K. 2078 (Ömer b. Yusuf Kaysi, 860/1455). 
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                                                                                32 H.K. 1539 

el-Muhta ar 

 المختصر

Sa‘d ed dîn Mes‘ûd b. ‘Ömer et-Taftâzânî (712-793/1312-1390)105 

 بسم... نحمد یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان... وبعد فیقول... مسعود بن عمر...

sözleriyle başlar. Ahmed b. Ebi’l-Hakem’in talik kırması hattıyla, Arapça, 

205x150-150x70 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 192 yaprakta, haç arma filigranlı kağı-

da Kostantiniye (İstanbul)’de, 1055 (1645) yılında yazılmıştır. Sözbaşları, cetveller 

                                                
104 Burada bk., s. 56. 
105 Burada bk., s. 10. 
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ve keşideler kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi meşin sırtı tamir görmüş, deffeleri 

ebru kağıt kaplı, mlıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  لنا الفوز بالزخمر األسنى بحق النبي وٕاله.. تم الكتاب.... بالحسن ویسر 

sözleriyle sona varır.  

Diğer nüshalar: 32 Şarki 26; 32 Yalvaç 29 (Mehmed b. Abdurrahman, 824/1421); 

32 Yalvaç 60 (Ali b. Halil Karahisari); Yalvaç 74; Yalvaç 86; Yalvaç 113 (Ali b. 

Mehmed Yalvaci, Taş Medresesi; 1206/1791); 32 Ulu. 248 (Yusuf b. Mahmud, 

1075/1664); 32 Ulu. 283 (Ahmed b. Mehmed, 896/1490), başı eksiktir.); 32 Ulu. 

294, 32 H.K. 2048 (1057/1647); 32 H.K. 2083. 

-390- 

                                                                              32 Ulu. 167/1 

Mula a u Tel î ’il-Miftâh 

  ملخص تلخیص المفتاح

‘Abd el-Latif el-‘Ala’i 

 بسم... الحمد  على توالي اآلیة... وبعد فهذه ملخ تلخیص المفتاح...

sözleriyle başlar. Mustafa b. Halil’in nesih hattıyla, Arapça, 220x155-135x85 

mm. ölçüsünde, 19 satırlı, 3a-13b yaprakları arasında, isim filigranlı kağıda, 1170 

(1756) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetveller kırmızıdır. Sırtı ve sertabı meşin, 

deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... ویسمى حسن المقطع والحمد  على... وأصحابه الكرام تمت.

sözleriyle sona varır.  

Diğer nüsha: 32 H.K. 1508/5 (Mehmed b. Abdulkerim; Ereyli, 117b-132b). 
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                                                                              32 Şarki 24 
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el-Muţavvel 

 المطول

Sa‘d ed-dîn Mes‘ûd b. ‘Ömer et-Taftâzânî (712-793/1312-1390)106 

 بدایع األیادي...بسم... الحمد  الذي ألهمنا حقائق المعاني ودقایق البیان وخصنا 

sözleriyle başlar. İbrahim b. Hıdır’ın talik hattıyla, Arapça, 265x160-190x100 

mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 213 yaprakta, çıpa filigranlı kağıda, İstanbul’da, İbn Pa-

pas Medresesinde, 983 (1575) yılında yazılmıştır. Keşide ve sözbaşları kırmızı, 

sayfa kenarları açıklamalıdır. Zencirekli, gömme şemseli, mıklebli, kurt yenikli, kah-

verengi meşin kaplı bir cilt içerisindedir. 

  ... قد وفقنا اإلتمام ووفقنا الفوز بهذا المرام تم الكتاب.

sözleriyle sona varır.  

Diğer nüshalar: 32 Yalvaç 40; Yalvaç 84; Yalvaç 170;32 Ulu. 211 (Tekke Medrese-

si, 1094/1682); 32 Yalvaç 217 (806/1403); 32 Ulu. 315 (İsa b. Kubdeyn, 888/1483); 

32 Ulu. 447 (Mehmed b. Kucam); 32 Ulu. 474; 32 H.K. 2076 (İsmail b. Ali Beyşehri, 

845/1441); 32 H.K. 2113. 
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                                                                              32 Yalvaç 196/2 

Netâ’icû’l-En âr ve Mu a alu Ebkâri’l-Efkâr 

 نتائج األنظار ومحصل أبكار األفكار

A med b. Me med Ķâzâbâdî (Öl. 1163/1749) 

 بسم... الحمد  الذي جعل أسراس البالغة... وبعد فیقول أفقر عبید هللا الهادي...

sözleriyle başlar. Arapça nesih hatla, 210x150-150x85 mm. ölçüsünde, 17 sa-

tırlı, 30b-49b yaprakları arasında, harf filigranlı kağıda, yazılmıştır. Keşideler kırmı-

                                                
106 Burada bk., s. 10. 
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zı ve siyahtır. Çeharkuşe kahverengi meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mu-

kavva bir cilt içerisindedir. 

 ... وبالعكس اي یصیر السائل...

sözlerinde kalıp, sonu eksiktir. 

 

-393- 

                                                                              32 Ulu. 277/1 

Risâle fî ‘İlmi’t-Teşbîh ve’l-Mecâz ve’l-Kinâye 

  رسالة في علم التشبیه والمجاز والكنایة

  بسم... علم البیان علم یبحث فیه عن إیراد المعنى الواحد بطرق مختلقة...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla, 210x145-160x100 mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, 1b-13a yaprakları arasında, isim filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşide ve söz-

başları kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, 

mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... ةمن یعمل مثقال ذرة شرا یره تم.

sözleriyle sona varır. 11b-12a’da Taftazani’nin “Tezhibu’l-Kelam” adıl eseri vardır. 

Ancak; ilk ve son sayfası mevcut olup, aradaki metnin bulunduğu yapraklar düş-

müştür. 

-394- 

                                                                              32 Ulu. 167/7 

Risâle fî Vaż‘ı Haţţi’l-‘Arabî 

  رسالة في وضع خط العربي

Me med b. Yûsuf Anţâkî (1302/1884(de sağ) 

 له الحمد وهو ربي التوفیق... وبعد فاعلم أن اللطیف... فلتذكر بعضها...بسم... 
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sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 220x155-170x90 mm. ölçüsünde, 23 sa-

tırlı, 76a-82b yaprakları arasında, taç filigranlı kağıda, 1302 (1884) yılında yazılmış-

tır. Sözbaşları ve cetveller kırmızı, sırtı ve sertabı meşin, mıklebli, deffeleri ebru 

kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... هذا ما دار في خیالي من أكارم المتعالي ببركة أستاذ األجل... محمد بن یوسف أنطاكي.

sözleriyle sona erer. Son dokuz yaprakta, çeşitli nakiller vardır. 
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                                                                              32 H.K. 212/1 

Risâletü’l-İsti‘âre ve’l-Mecâz 

 رسالة االستعارة والمجاز

‘Alî Ķuşcu b. Mu ammed (Öl. 879/1474) 

 الحمد  ذي المن واإلحسان وصالة... ثم اعلم أن اللفظ الموضوع المستعمل...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla, 215x140-140x63 mm. ölçüsünde, 19 

satırlı, 1b+7b yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaş-

ları ve cetveller kırmızıdır. Sayfa kenarları ve satır araları açıklamalıdır. Çeharkuşe 

kahverengi meşin, şemseli, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 في الدعاء ألن وضعه في اللغة للدعاء وفي الشرع للعبادة تم.

sözleriyle sona ermektedir.  

Diğer nüshalar: 32 Ulu. 402 (Ahmed b. Mehmed; Şeyh Mehmed Efendi Medresesi, 

1186/1772); 32 Şarki 78/10 (İbni Mustafa b. Muhammed, 1168/1755; 181b-188a); 

32 ulu. 113/19 (Numan b. İbrahim Aksarayi, 1240/1825, 179b-183a). 
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                                                                              32 Şarki 78/11 
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Risâletü’l-İsti‘âreti’l-Meknîye 

  رسالة االستعارة المكنیة

 بسم... اعلم أن االستعارة المكنیة فیها مذاهب ثالث مذهب السلف...

sözleriyle başlar. Mehmed b. Mustafa’nın talik hattıyla, Arapça, 210x150-

145x60 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 188b-189a yaprakları arasında, isim filigranlı 

kağıda, 1168 (1754) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi 

meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, kurt yenikli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... هذا الكالم راجیا لطف الملك العالم فإن هذا المقام من مزالف اإلقدام.

sözleriyle sona varır. 

-397- 

                                                                              32 Yalvaç 151/11 

Risâletü’t-Taġlîb 

  رسالة التغلیب

A med b. Mu ţafâ âdimî (Öl. 1165/1752) 

 بسم... یا غالبا غیر مغلوب ویا كاشف الهموم والكروب...

sözleriyle başlar. Ali Rıza b. Mehmed Rüşdü Yalvaci’nin talik hattıyla, Arapça, 

180x125-150x100 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 167b-168b yaprakları arasında, abadi 

kağıda yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Nokta şemseli, zencirekli, köşebentli, mık-

lebli, şirazesi bozuk yıpranmış kahverengi bir cilt içerisindedir. 

 هذه الفقیر الحقیر أحمد بن مصطفى الخارمي.... وفي المواري الكثیرة وادي ل

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 Ulu. 385/8 
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er-Risâletü’l-Vaż‘îye- 

  الرسالة الوضعیة

‘A ud ed-dîn ‘Abd er-Ra mân b. A med el-Ȋcî (680-756/1281-1355) 

 بسم... هذه فائدة تشتمل على مقدمة وتقسیم وخاتمة المقدمة لفط قد...

sözleriyle başlar. Halid b. Halil’in nestlik hattıyla, Arapça, 239x178-151x72 

mm. ölçüsünde, 22 satırlı, 117ab yaprağında, aslan filigranlı kağıda Kırkağaç Hacı 

Süleyman Medresesi’nde yazılmıştır. Sırtı ve sertabı vişnerengi meşin, deffeleri 

ebru kağıt kaplı mukavva bir cilt içindedir. 

 ... یریبك األلفاظ بعضها مكان بعض إذا المقبر الوضع تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 2053/1 (1b-2b); 32 Ulu. 176/6 (15b-16a); 32 Ulu. 237/3 

(46b-48a); 32 Ulu. 361/8 (Mahmud b. Mahmud, 135a-135b). 
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                                                                              32 Ulu. 165/1 

Şer u’l-‘Alâķa 

  شرح العالقة

İbn Ķaratepelî üseyin b. Mu ţafâ Aydınî (Öl. 1191/1777) 

 بسم... الحمد لمن أفرد الحقایق والصالة... إن رسالة االستعارة

sözleriyle başlar. İbrahim b. Hasan Aksarayi’nin nesih hattıyla, Arapça, 

235x170-145x85 mm. ölçüsünde, 25 satırlı, 1b-24a yaprakları arasında, harf filig-

ranlı kağıda, 1222 (1807) yılında yazılmıştır. Ana metin üstleri kırmızıdır. Sırtı me-

şin, ebru kağıt kaplı, ince karton cilt içerisindedir. 

 ... ومن ال یشكر الناس ال یشكر لربه من یقول... رب العالمین تمت.
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sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 Ulu. 64/3 (1257/1841, 68b-93a); 32 Ulu. 385/2 (1256/1840, 29a-

59b). 

 

 

-400- 

                                                                              32 Ulu. 385/3 

Şer u’l-‘Alâķa 

  شرح العالقة

  بسم... تیمنا وتبركا باسم هللا الملك العزیز العلیم الحكیم...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih kırması hatla, 239x178-145x73 mm. ölçüsün-

de, 19 satırlı, 60b-103b yaprakları arasında, aslan filigranlı kağıda 1255 (1839) yı-

lında yazılmıştır. Asıl metin üzeri kırmızıdır. Sırtı ve sertabı vişnerengi meşin, deffe-

leri ebru kağıt kaplı, mıklebli, karton bir cilt içerisindedir. 

 ... زعم من قسم المجاز المتضمن للفائد والخالي عنها تمت.

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 H.K. 2034 

Şer u Ebyâti’l-Miftâ  ve’l-Ȋzâ  

  شرح أبیات المفتاح واإلیضاح

 نه كتاب اإلیضاح الذي...بسم... الحمد  المؤید بحسن توفیقه لهادي بادلة... وبعد فإ
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sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 255x145-190x100 mm. ölçüsünde, 23 

satırlı, 141 yaprakta, açık-koyu kremrengi abadi kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kır-

mızıdır. Şemseli, zencirekli, köşebentli, mıklebi düşmüş kahverengi meşin bir cilt 

içindedir. 

  ... وال عدمتك یدعو له بدوام البقاء وهللا أعلم بالصواب تم الكتاب.

sözleriyle biter. Eser, Kazvini’nin kendi eseri olan “Telhisu’l-Miftah”a “İzah” adıyla 

yaptığı şerhin beyitlerinin şerhidir. 

-402- 

                                                                              32 Ulu. 375/3 

Şer u Ferâ’idi’l-Fevâ’id li-Ta ķîķi Me‘âni’l-İsti‘âre 

 شرح فرائد الفوائد لتحقیق معاني االستعارة

‘İ âm ed-dîn İbrâhîm b. Mu ammed b. ‘Arabşâh el-Esferâyînî (873-

945/1468-1538) 

 بسم... یقول العبد المفتقر... الحمد لواهب العطیة... أما بعد هذه لمجرد التأكید...

sözleriyle başlar. Hasan Aksarayi’nin nesih hattıyla, Arapça, 210x155-138x73 

mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 39b-52a yaprakları arasında, üç ay filigranlı kağıda, Emi-

rağa Medresesi’nde, 1178 (1764) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Köşeleri 

vişnerengi meşin, deffeleri bez kaplı bir cilt içerisindedir. 

 قام شدة االهتمام باإلیضاح الحمد  على تمام.... في م

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 1549/5k (Ali b. Fazlı, 1187/1773, 133b-144a); 32 H.K. 

1985-10 (İsmail b. Ahmed, 1139/1726, 95b-11a); 32. H.K. 2105/2, (Mehmed b. 

Mustafa Kandıravi, 1156/1743, 4b-19a); 32 Yalvaç 162/9 (1230/1814, 102a-116b); 

32 Yalvaç 181/11 (Hasan b. Ali, Yalvaç Mustafa Medresesi, 1183/1769, 252b-
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265a); 32 Yalvaç 188/1 (1b-16b); 32 Yalvaç 196/5 (1184/1770, 84b-98b); 32 Ulu. 

426/4 (İbrahim b. Muhammed Harezmi, 1223/1808, 42b-53b). 
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                                                                              32 Ulu. 93/5 

Şer u’l-Ferîde 

 شرح الفریدة

Gözübüyük-zâde İbrâhîm b. Me med Ķay erî (Öl. 1258/1842) 

 بسم... الحمد  رب العالمین... وبعد فأقول إن في جملة والصالة على خیر...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla, 226x171-185x100 mm. ölçüsünde, 23 

satırlı, 42b-53a yaprakları arasında, harf ve hayvan filigranlı kağıda, 1257 (1841) 

yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı bordo meşin, deffeleri ebru 

kağıt kaplı mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... هذا القید قیدا وقوعیا ال اخترازیا تمت.

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 H.K. 2038 

Şer u Miftâ i’l-‘Ulûm 

 شرح مفتاح العلوم

Sa‘d ed-dîn Mes‘ûd b. ‘Ömer et-Taftâzânî (712-793/1312-1390)107 

 ر... أما بعد فقد بشني... بسم... رب یسر وال تعسر خیر خبر یوشع بصد

sözleriyle başlar. Ali b. Ali’nin nesih hattıyla, Arapça, 225x140-170x85 mm. 

ölçüsünde, 29 satırlı, 259 yaprakta, abadi kağıda, 1119 (1707) yılında yazılmıştır. 

Serlevha müzhep ve mülevven çiçek desenli, cetveller yaldızlı, sözbaşları kırmızı-

                                                
107 Burada bk., s. 10. 
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dır. Salbek şemseli, zencirekli, mıklebli, bordo renkli, meşin bir cilt içerisindedir. 

Çeharkuşe siyah meşin, ebru kağıt kaplı, üst kapağı düşmüş bir mahfaza içindedir. 

 ... مما أوردنا في الكتاب المؤلفة في هذا الباب تم الكتاب.

sözleriyle biter. 

-405- 

                                                                              32 Ulu. 93/10 

Şer u Risâleti’l-İsti‘âre 

  شرح رسالة االستعارة

İsmâ’îl Âyvâlî (1194/1780’de sağ)108 

 سم... الحمد  الذي شرف نوع اإلنسان... وبعد یقول العبد الفقیر إسماعیل االیوالي.ب

sözleriyle başlar. Halil b. Halil’in nesih hattıyla, Arapça, 226x171-170x85 mm. 

ölçüsünde, 22 satırlı, 102b-119b yaprakları arasında, abadi filigranlı kağıda, 1254 

(1838) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve ana metin üstleri kırmızıdır. Sırtı ve sertabı 

bordo meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... الغفران وأسكنه وجمیع المسلمین فراد یسر الجنان وقد فرغت عن تسوید...

sözleriyle biter. Ali b. Muhammed Kuşcu’nun “Risaletü’l-İsti’are” adlı eserinin şerhi-

dir. 

-406- 

                                                                              32 Şarki 78/4 

Şer u’r-Risâleti’l-Vaż‘îye 

 شرح الرسالة الوضعیة

Ebu’l-Ķâsım el-Leysî b. Ebî Bekr es-Semerkândî (Öl. 888/1483 civarında) 

 بسم... الحمد  الذي خص اإلنسان، وبعد فلما شاع في األمصار ظهر الشمس...

                                                
108 h. 1194 (m.1780)’de yaşıyordu. (bk. GAL. II, 305) 
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sözleriyle başlar. Mehmed b. İsmail’in talik hattıyla, Arapça, 205x150-150x70 

mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 25b-55a yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağı-

da, 1088 (1677) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi 

meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... فإني جزئي  لوضه لذلك المشخص وكذا العمال في مثل هذه الصورة تمت.

sözleriyle sona varır. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 2053/2 (948/1541, 3a-17a); 32 Ulu. 127/4 (154a-167b); 32 

Ulu.2002/2 (124b-143b);  32 Ulu. 206/2 (11b-30a); 32 Ulu. 241/1 (1b-21a); 32 Ulu. 

361/10 (Mahmud b. Mahmud; 138b-152b). 

-407- 

                                                                              32 Yalvaç 166 

Şer u’r-Risâleti’l-Vaż‘îye 

  شرح الرسالة الوضعیة

 ‘İ âm ed-dîn İbrâhîm b. Mu ammed b. ‘Arabşâh el-Esferâyînî (873-

945/1468-1538 

 بسم... وسئلك قائدة تمأل عائدة... وبعد فیقول... إبراهیم بن عربشاه...

sözleriyle başlar. Osman b. İbrahim’in nesih hattıyla, Arapça, 219x147-

135x50 mm. ölçüsünde, 15 satırlı, 69 yaprakta, üç ay harf ve kartal filigranlı kağıda, 

1215 (1801) yılında yazılmıştır. Sözbaşları, duracaklar, ana metin üstleri kırmızıdır. 

Sırtı kahverengi, deffeleri desenli kağıt kaplı, mıklebli,  mukavva bir cilt içerisinde-

dir. 

  ر الصالح من... إنه الكبیر المتعال قد وقع الفراغ.... نطلب منه اآلخ

sözleriyle biter. 

-408- 
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                                                                              32 Ulu.361/11 

Şer u’r-Risâleti’l-Vaż‘îye 

  شرح الرسالة الوضعیة

  ه فائدة المشار إلیه أما تلك العبارة المخصوصة...بسم... هذ

sözleriyle başlar. Mahmud b. Mahmud’un nesih hattıyla, Arapça, 213x160-

130x70-150 x 95 mm. ölçüsünde, 19 ve 21 satırlı, 153a-160a yaprakları arasında, 

aslan filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Sırtı kahverengi yıpranmış 

bez kaplı, sertabı kahverengi meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva 

bir cilt içerisindedir. 

 ... اي تناوبها بعضها مكان بعض إذ المعتبر الوضع تم شرح الجامي.

sözleriyle sona erer. 

-409- 

                                                                              32 Ulu. 361/9 

Şer u’r-Risâleti’l-Vaż‘îye 

  شرح الرسالة الوضعیة

es-Seyyîd eş-Şerîf ‘Alî b. Mu ammed el-Cürcânî(740-816/1340/1413)109 

  بسم... قوله هذه فائدة وجه الضبط إن المذكور فیها إما أن یكون مقصوًدا أوال...

sözleriyle başlar. Mahmud b. Mahmud’un nesih hattıyla, Arapça, 213x160-

150x90 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 135b-137b yaprakları arasında, aslan ve harf 

filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı kahverengi yıpranmış bez 

kaplı, sertabı kahverengi meşin, deffeleri aşınmış ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukav-

va bir cilt içerisindedir. 

  ... في االستعمال إذ ال عبرة إال بحسب الوضع تمت.

                                                
109 Burada bk., s. 56. 
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sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 32 Ulu. 206/4 (Halik Akşehri, 37b-38b) 

-410- 

                                                                              32 H.K. 2027 

Şer u Tel î i’l-Miftâ  

 شرح تلخیص المفتاح

‘İ âm ed-dîn İbrâhîm b. Mu ammed b. ‘Arabşâh el-Esferâyînî (873-

945/1468-1538 

 بسم... الحمد  على كل حال... وبعد فیقول المفتقر إلى هللا... إبراهیم بن محمد...

sözleriyle başlar. Hasan b. Muhammed’in nesih hattıyla, Arapça, 215x150-

162x85 mm. ölçüsünde, 29 satırlı, 287 yaprakta, isim filigranlı kağıda, 1169 (1755) 

yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetveller kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi kahve-

rengi meşin, üzeri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... في حالوة تمارها الحاضرین والغائبین والحمد  رب العالمین تم.

sözleriyle biter. 

-411- 

                                                                              32 Ulu. 17 

Şer u Tel î i’l-Miftâ  

 ح تلخیص المفتاحشر 

Sa‘d ed-dîn Mes‘ûd b. ‘Ömer et-Taftâzânî (712-793/1312-1390)110 

 بسم... الحمد هو الثناء باللسان على قصص التعظیم سواء تعلق بالنعمة...

                                                
110 Burada bk., s. 10. 
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sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 212x127 mm. kitap boyunda, değişik ya-

zı alanı ölçüsünde, 15-17 satırlı, 205 yaprakta, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Keşideler, kırmızıdır. Sırtı bordo meşin, hatip ebru kağıt kaplı, kurt yenikli, mukavva 

bir cilt içerisindedir. 

  الورى وآله وأصحابه مصابیح الرجا تم.... بحق سیدنا محمد خیر 

sözleriyle biter. 

-412- 

                                                                              32 H.K. 2122 

Taġyiru’l-Miftâ  

 تغییر المفتاح

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn A med b. Süleymân (873-940/1468-1543)111 

 بسم... الحمد  رب العالمین حق حمده... أقول المص رحمة كتابه في علم...

sözleriyle başlar. Arapça nesih hatla, 212x150-140x90 mm. ölçüsünde, 19 sa-

tırlı, 74 yaprakta, hayvan filigranlı kağıda, 973 (1565) yılında yazılmıştır. Sözbaşları 

ve keşideler kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi meşin, ebru kağıt kaplı, mıklebli, 

mukavva bir cilt içerisindedir. Yan kapakları ayrılmış, çeharkuşe, vişnerengi meşin, 

üstü ebru kağıt kaplı, mukavva bir mahfaza içindedir. 

  ... انتهت نسخة المولى المصنف رحمة هللا تعالى آمین.

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 32 Ulu. 206/4 (Halik Akşehri, 37b-38b). 

-413- 

                                                                              32 H.K. 2111 

Tel î u’l-Miftâ  
                                                
111 Burada bk., s. 49. 
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 تلخیص المفتاح

Haţîb Dimaşķ Mu ammed b. ‘Abd er-Ra mân el-Ķazvînî (666-739/1268-

1338) 

 د فلما كان علم البالغة وتوابعها...بسم... الحمد  على ما أنعم وعلى من البیان... أما بع

sözleriyle başlar. Mahmud b. Cafer’in nesih-talik hattıyla, Arapça, 120x52 

mm. ölçüsünde, 8 satırlı, 168 yaprakta, daire içinde harf filigranlı kağıda, Sofya’da, 

1058 (1648) yılında yazılmıştır. Şemseli, zencirekli, mıklebli, sırtı vişnerengi, deffe-

leri kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 ... بالتأمل مع التذكر لما تقدم حرر هذا الكتاب.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 Senirkent 1872/6 (66b-117b); 32 Şarki 27; 32 Yalvaç 38, 32 

Yalvaç 126/2 (Ali Pertev b. Mehmed Rüşdü, Karahisar Necatiye Medresesi, 68b-

118a); 32 Ulu. 27/1 (1b-33a); 32 Ulu. 375/5 (Hasan b. İbrahim, Ürgüp, 1179/1765, 

56b-95b); 32 Ulu. 382 (1275/1858). 

 

 

-414- 

                                                                              32 H.K. 2084 

Vesiletü’l-Vażî‘ilâ’ - avbi’r-Rafî‘ 

 وسیلة الوضیع إلى الصوب الرفیع

Fâhir A med b. Mu ammed Seyf ed-dîn el-Hüseynî 

 قول الفقیر إلى مولىه الغني...بسم... الحمد  الذي دلت على وحدانیة... وبعد فی

sözleriyle başlar. Arapça nesih hatla, 240x150-170x85 mm. ölçüsünde, 21 sa-

tırlı, 78 yaprakta, hayvan filigranlı kağıda, İstanbul (Kostantiniye)’de, 1168 (1755) 
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yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, üstü 

ebru kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... بعض األوقات وكذا الحال في األمثال وهللا أعلم تمت.

sözleriyle biter. Adudeddin el-İci’nin “Risaletü’l-Vaz” adlı eserine Ebu’l-Kasım es-

Semerkandi’nin yazdığı şerhe hayişedir. 

-415- 

                                                                              32 ulu. 269/3 

el-Vişâ  fi’l-Me‘âni ve’l-Beyân 

 الوشاح في المعاني والبیان

adr eş-Şerî‘a es-Sânî ‘Ubeyd-Allâh b. Mes‘ûd (Öl. 747/1346) 

 بسم... بسم هللا ایتمن في افتتاح كل مقال... وبعد فإن أشرف العلوم موضوًعا...

sözleriyle başlar. Numan b. Ahmed Tarsusi’nin nesih hattıyla, Arapça, 

202x145-150x75 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 113b-141a yaprakları arasında, birleşik 

harf filigranlı kağıda, 1108 (1696) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Çehar-

kuşe kahverengi meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisin-

dedir.  

  . ما یكون المعاني مركوزة في الذهن وهللا أعلم بالصواب وٕالیه المرجع المآب تم...

sözleriyle biter. 
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‘İsâ b. ‘Abd el-‘Azîz el-Cuzûlî(Öl. 610/1213 ( ,121  

‘İşâm ed-dîn İbrâhîm b. Mu ammed b. Arabşâh el-Esferâyinî (873-945/1468-
1538 ( ,190  

‘O mân b. ‘Abd-Allah el-Hıţâ’î (Öl. 901/1495 ( ,235  

‘Ömer b.  Alî b. İbrâhim Burdûri  ,22  

‘Ömer el-Cinnî  ,29  

‘Ömer el-Fâriż ‘Ömer b. ‘Alî (576/632-1181-1235 ( ,33  

‘Ubeyd-Allah b. ‘Abd el-Kâfî el-‘Ubeydî (Öl. 749/1348 ( ,142  

‘Ubeyd-Allah b. Abd el-Kâfî b. ‘Abd el-Mecîd el-‘Ubeydî(Öl. 749/1348 ( ,11  

a’d ed-dîn Mes’ûd b. ‘Ömer et-Taftâzânî (712-793/1312-1390 ( ,179  
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Abd el-Cebbâr b. Mu ammed el-Mu’âfirî  ,58  

Abd el-Ķâdir b. Abd-Allah b. Habib el- alebî  ,43  

Abd el-Ķâhir b. ‘Abd er-Ra mân el-Cürcânî (Öl. 471/1078 ( ,73  

Abd el-Ķâhir b.Abd er-Ra mân el-Cürcânî (Öl.471/1078 ( ,73  

âcî Bâbâ b. âcî İbrâhîm b. ‘Abd el-Kerîm Ţôsyavî (Öl. 871/1466 ( ,225  

âcî Bâbâ İbrâhîm b. ‘Abd el-Kerîm Tôsyavî (Öl. 871/1466 civarında ( ,94  

âcî Bâbâ İbrâhîm b. ‘Abd el-Kerîm Tôsyavî (Öl. 871/1466 ( ,114  

âcî Bâbâ İbrâhîm b. ‘Abd el-Kerîm Ţôsyavî (Öl. 871/1466 ( ,108 ,215  

adâ’iķu’d-Daķâ’iķ  ,83  

Âdalı Mu ţafâ b. amza (1085/1674’de sağ ( ,126  

adr eş-Şerî‘a es-Sânî ‘Ubeyd-Allâh b. Mes‘ûd (Öl. 747/1346 ( ,266  

âfıd et-Taftâzânî A med b. Ya yâ (öl. 916/1510 ( ,237  

âfıż ed-dîn Me med aşkendî  ,187  

âfîd et-Taftâzânî A met b. Ya yâ (Öl. 916 / 1510 ( ,167  

alâ  ed-dîn Halîl b. Aybek e - afadî  ,148  

A la ul-Hâli e  ,19  

Alî b. Ebî Tâlib el- âşimi el-Ķurâşî (23-40/550-661 ( ,20  

Alî b. Ebî Ţâlib el- âşimî el-Ķuraşî (23-40/600-661 ( ,50  

Alî b. Ma mûd b. Mu ammed er-Râ’iż el-Bedehşânî (854/1450’de sağ ( ,19  

allu Esrâri’l-Ahyâr ‘alâ İ‘râbi İ hâri’l-Esrâr  ,218  

allu Esrâri’l-Ahyâr ‘alâ İ’râbi İ hâr’i-Esrâr  ,84  

allu Ma’ âķîdi’l-Ķavâ’id  ,84  

A med b. ‘Abd-Allah Hâdimî  ,129  

A med b. ‘Ali b. Mes’ ûd  ,113  

A med b. ‘İmâd el-Akfehsî (750-808/1349-1405 ( ,56  

A med b. Ebî Bekr en-Nesefî (Öl. 1007/1598 ( ,144  

A med b. İmâd el-Akfehsî (750-808/1349-1405 ( ,85  

A med b. Me med Ķâzâbâdî (Öl. 1163/1749 ( ,252  

A med b. Mu ţafâ âdimî (Öl. 1165/1752 ( ,255  
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amza b. Ţûrġûd Aydînî (Öl. 2172/5 ( ,247  

amza b. Ţûrġûd Aydînî (Öl. 979/1572 ( ,246  
Anadolu  ,14 ,202  

asan b. Mu ammed ez-Zibârî (Öl. 1050 / 1640 civarı ( ,170  

asan b. Mu ammed ez-Zîbârî (Öl. 1050/1640 civarı ( ,241  

asan b. Veli Üskûbî  ,98  

asan Çelebî b. Me med Şâh Fenârî (840/886/1436-1481 ( ,238  

asan Çelebî b. Şâh Me med Fenârî (840 – 886  / 1436 – 1481 ( ,172  

asan Pâşâ b. Ķara ‘Alâ ed-dîn (Öl. 800/1397 ( ,115  

asan Pâşâ b. Ķara ‘Alâ ed-dîn ‘Alî (Öl. 800/1397 ( ,96  

asan Pâşâ b. Ķara ‘Alâ’ed-dîn (Öl. 800/1397 ( ,226  

A senü’l-Mesâlik  ,209  

âşiye ‘alâ Dibâceti’l-Muhta ar  ,235  

âşiye ‘alâ Fevâ’idi’ż-Żiyâ’îye  ,220 ,221 ,222  

âşiye ‘alâ İmti ani’l-Ezkiyâ ’ ,223  

âşiye ‘alâ Şer i Dîbâceti’l-Mi bâh  ,223  

âşiye ‘alâ Şer i Ferâ’idi’l-Fevâ’id li-Ta ķîķi Ma‘âni’l-İsti‘âre  ,241 ,242  

âşiye ‘alâ Şer i Ferâ’idi’l-Fevâ’id li-Ta ķîķi Me’âni’l-İsti’âre  ,170  

âşiye ‘alâ Şer i Ferâ’idil-Fevâ’id li-Ta ķîķi Me’âni’l-İsti’âre  ,171  

âşiye ‘alâ Şer i Risâleti’l-Vaż‘îye  ,243 ,244  

âşiye ‘alâ Şer i Risâti’l-Vaż’îye  ,173 ,174 ,175  

âşiye ‘alâ Şer i’l-Kâfiye  ,224  

âşiye ‘alâ Şer i’l-Muţavvel  ,172  

âşiye ‘alâ Şer i’r- Risâleti’l-Vaż’îye  ,242  

âşiye ‘alâ Şer i’r-Risâleti’l-Vaż‘iye  ,243  

âşiye ‘alâ Şer i’r-Risâleti’l-Vaż’îye  ,173  

âşiye ‘alâ Telhi i’l-Miftâ  ,175  

âşiye ‘ala’l-Hevâdî  ,166  

âşiye ‘ala’l-Muhta ar  ,168  

âşiye ‘alâ’l-Muhta ar  ,236  
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âşiye ‘alâ’l-Muhtasar  ,237  

âşiye ‘ala’l-Mu ta ar  ,167  

âşiye ‘ala’l-Muţavvel  ,168 ,169  

âşiye ‘alâ’l-Muţavvel  ,237 ,238 ,239 ,240  

âşiye alâ Dîbâceti’l Muhta ar  ,165  

âşiye alâ Dîbâceti’l-Vafiye  ,86  

âşiye alâ Dîbâceti’l-Vafiye fî Şer i’l-Ķâfiye  ,87  

âşiye alâ İmti âni’l-Ezkîyâ  ,89  

âşiye alâ Şer i Dîbâceti’l-Mişbâ  ,89  

âşiye alâ Şer i Ķaţri’n-Nedâ ve Belli’s-Sadâ  ,92  

âşiye alâ Şer i’l Ķâfiye  ,91  

âşiye alâ Şer i’l-Ķâfiye  ,90 ,91  

âşiye alâ Şer u’ş-Şâfiye  ,92  

âşiye alâ’l-Fevâ’idi’ż-Żiyâ’iye  ,88  

âşiye alâ-Fevâ’idi’ż-Żiyâ’iye  ,87  

âşiyetu’l- âşiye ala’l-Muhta ar  ,165 ,166  

âşiyetü’l- âşiye ‘alâ’l-Muţavvel  ,244 ,245  

âşiyetü’l- âşiye alâ’l-Fevâ’idi’ż-Żiyâ’iye  ,88  

av’u’l-Mişbâ  ,76  

av’ul-Mef‘âli fî Şer i Bed’i’l-Amâlî  ,19  

av’ul-Mi bâh  ,212  

Avnü’l-Vâfiye  ,74  
Bağdat  ,13 ,65 ,203  
Bağdat  ,’147  
Bahâ’ed-dîn Mu ammed b. A med el-İbşihî (790-852/1388-1447 ( ,157  
Basra  ,122  
Bedr ed-dîn Ebû ‘Abd-Allah b. Mu ammed (Öl. 686/1287 ( ,209  

Bedr ed-dîn Ma mûd b.Ahmed el-‘Aynî (762-855/1360-1451 ( ,80  

Behcetü’l-Marżîye fî Şer i’l-Elfîye  ,74  

Binâ’ul-Ef‘âl  ,211  
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Binâ’ul-Ef’âl  ,75  

Birgilî Me med Efendî b. Pîr ‘Alî (929-981/1523-1573 (, 209  

Birgîlî Me med Efendî b. Pîr ‘Alî (929-981/1523-1573 ( ,97 ,106  

Birgili Me med Efendî b.Pîr ‘Alî (929-981/1523-1573  ,72  

Birgîlî Me med Efendîb. Pîr ‘Alî (929-981/1523-1573 ( ,227  
Buhâra  ,66  
Bursa  ,168  
Bursa  ,’168  
Buveyhi  ,147  
Cafer es- âdıķ b. Mu ammed el-Bâķır b. ‘Alî Zeyne’l-‘Âbidîn (80-148/699-765 ( ,
46 
Câm  ,158  
Câr Allah Ebu’l Ķâsım Ma mûd b. ‘Ömer ez-Zemahşerî (467-538/1075-1144 ( ,
63 
Câr Allah Ebu’l-Ķâsım Ma mûd b. ‘Ömer ez-Zemahşerî (4 67 -538/1075 -1144( ,
118 
Câr-Allah Ebu’l-Ķâsım Ma mûd b. ‘Ömer ez-Zemahşerî (467-538/1074-1144 ( ,
179 
Câr-Allah, Ebû’l-Ķâsım Ma mūd b. ‘Ömer ez-Zemahşerī(467-538/1075-1114 ( ,
13 
Celâ ed-dîn Mu ammed b. Es’ad ed-Devvânî (830-918/1427-1512 ( ,137  

Celâl ed-dîn ‘Abd er-Ra mân b. Ebî Bekr es-Suyûţî (849 – 911 /1445 – 1505 ( ,
163 
Celâl ed-dîn ‘Abd er-Ra mân b. Ebî Bekr es-Suyûţî (84 9 -911/1445 -1505( ,197  

Celâl ed-dîn ‘Abd er-Ra mân b.Ebî Bekr es-Suyûţî (849-911/1445-1505 ( ,97  

Celâl ed-dîn Abd er-Ra mân b.Ebî Bekr es-Suyûţî (849-911/1445-1505 ( ,75  

Celâl ed-dîn Mu ammed b. Es’ad ed-Devvânî (830-907/1427-1501 ( ,185  

Cemâl ed-dîn İ hâk Me med Ķaramânî  ) Öl.930/1523 ( ,207  

Cemâl ed-dîn Mu ammed b. ‘Ömer el- a ramî (Öl. 930/1524 ( ,51  

Cemâl Karamânî  ,26  
Curcâniye  ,13  
Cürcan  ,69  
Çelebî-zâde âzim A med Efendî Nevşehrî (Öl. 1071/1660 ( ,130  

Dâvud b. Ma mud Ķay erî (Öl. 751/1350 ( ,57  
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Dâvud b. Ma mûd Ķay erî (Öl. 751/1350 ( ,59  

Dede Côngî  ,212  

Dede Côngî Kemâl ed-dîn İbrâhîm b. Ya yâ Amâsî (Öl. 975/1567 ( ,212  

Delâ’ilü’l – İ’câz  ,162  
Dellâs  ,35  
-dîn A med b. Mu ammed b. Ebî Bekr Fahr ed  ,160  

Dîňķoż Şems ed-dîn A med b. ‘Abd-Allah Bursavî (Öl. 940/1455 civarı ( ,198  

Dîvân  ,20 ,147  
Dulece  ,14  
e - âfiye fi’ - arf  ,196  

E âsinu’l-İķtibâs fî Me âsini’l-İķtibâs  ,163  

Ebkâru’l-Efkâr  ,213  

Ebkârü’l-Efkâr  ,78  

Ebû ‘Abd-Allah Mu ammed b. üseyin el-Endelusî (Öl.626/1299 ( ,10  

Ebû ‘Abd-Allah Mu ammed b.A med b.Ya’lâ el- asanî (Öl.723/1323 ( ,77  

Ebû Abd –Allah Mu ammed b. A med b. Merzûķ et- Tilimsânî (öl. 781/13 79( ,
149 
Ebû anîfe Nu’mân b .Sâbit el-Kûfî (80-150/699-767 ( ,39 ,109  

Ebû İs âķ İbrâhîm b. Mu ammed es-Sefâķusî (Öl. 742/132 ( ,117  

Ebû Mu ammed b. ‘Alî b. Mu ammed el- arîrî (446-516/1054-1122 ( ,122  

Ebû Mu ammed el-Ķâsım b. ‘Alî el- arîrî  ,154  

Ebû Na‘îm A med Hâdımî (Öl. 1160/1747 ( ,50  

Ebû Na’îm A med Hâdimî (Öl. 1160/17 47( ,136  

Ebû Sa’ id Hasan b. ‘Abd-Allah el-Merzibân es-Sîrâfî (284-368-897-979 ( ,203  

Ebû Sa’îd Mu ammed b. Mu ţafâ Hadimî (1113-1176/1701-1762 ( ,181  

Ebû Yahyâ Zekeriyâ b. Mu ammed el-En ârî (823/926-1420-1520 ( ,11  

Ebû Ya yâ Zekerîyâ b. Mu ammed el-En ârî (823-926/1420/1520 ( ,142  

Ebû Ya yâ Zekeriyâ b. Mu ammed el-En ârî (824-926/1421-1520 ( ,21  

Ebu’l asan ‘Alî b. A med en-Nisâbûrî (Öl  .468/1076( ,158  

Ebu’l Ķâsım el Leyşî b. Ebî Bekr es-Semerķandî (Öl. 888 / 1483 civarında ( ,164  
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Ebu’l- asan ‘Alî b. Yûsuf el-Ba rî  ,157  

Ebu’l-Beķâ b. ‘Abd el-Baķî el- üseyin (Öl. 1050/1640 civarında ( ,173  

Ebu’l-Beķâ’ ‘Abd-Allah b. el-Hüseyn el-‘Ukbarî (538-616/1143-1219 ( ,161  

Ebu’l-Ceyş el-En ârî Ebû  ‘ Abd-Allah Mu ammed el-Endelûsî (Öl. 626/1229 ( ,
143 
Ebu’l-Ceyş el-Enşarî ‘Abd-Allah b. Mu ammed el-Endelusî (Öl. 626/1229 ( ,141  

Ebû’l-Feth ‘Alî b. Mu ammed eş-Şâ’ir (Öl. 401/1010 ( ,31  

Ebu’l-Ķâsım el-Ley î b. Ebî Bekr es-Semerķândî (Öl. 888/1483 civarı ( ,235  

Ebu’l-Ķâsım el-Ley î b. Ebî-Bekr es-Semerķandi (Öl. 888/1483 civarı ( ,238  

Ebu’l-Ķâsım el-Leysî b. Ebî Bekr es-Semerkândî (Öl. 888/1483 civarında ( ,260  

Ebu’l-Ķâsım el-Leysî b. Ebî Bekr es-Semerķandî (Öl. 888/1483 civarında ( ,190  

Ebû’n-Necâ b .Halef el-Mı rî (doğ. 849/1445 ( ,23  

Ebu’ţ-Ţayyib A med b. el- üseyn el-Mütenebbî (303-354/915-965 ( ,147  

ed-Daķâ’iķu’l-Mu keme  ,234  

ed-Daķâ’iķu’l-Mu keme  ,232  

ed-Durretü’n-Na viyye  ,77  
Edirne  ,168  
el Muķaddimetu’l-Cuzûlîye fi’n-Na v  ,120  

el-‘Alâķa  ,162 ,232  

el-‘Arûżu’l-Endelusî  ,141  

el-‘Arûżu’l-Endelusī  ,10  

el-‘Avâmilu’l-Cedîde  ,72 ,209  

el-‘Avâmilu’l-İ’râb  ,72  

el-‘Avâmilu’l-Mi’e  ,73 ,210  

el  -‘ İzzî fi’t-Taşrîf  ,101  

el- amdîye  ,85  

el-Cümel  ,76  

el-Elfîye fî’n-Na v  ,213  

el-Em iletu’l-Muhtelife  ,214  

el-Emsiletu’l-Mu atelife  ,78  
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El-Esrâru’l-Belâġa ve’l-Enhâru’s-Sibâ a  ,233  

el-Eş‘âr  ,22  

el-E vâ’ul-Behce fî İbrâz Dekâiki’l-Munterice  ,21  

el-Felâ  fî Şer i’l-Merâ  ,216  

el-Fevâ’îd ‘alâ’l-Kâfiye  ,217  

el-Fevâ’îdu’l- Celîle  ,81  

el-Fevâ’idu’ż-Żiyâ’îye  ,218  

el-Fevâ’îdu’ż-Żiyâ’îye  ,82  

el-Hârûnîye fi’ş-Şarf  ,86  

el-Hevâdî fî Şer i’l-Mesâlik  ,246  

el-Hidâye fi’n-Na v  ,93  

el-İ‘râb ‘an Ķavâ’idi’l-İ’râb  ,230  

el-İ’râbü’t-Taķdîrî  ,100  

el-İfşâh  ,95 ,225  

el-iftitâ  ,96  

el-İftitâ  ,226  

el-İġrîż fi’l- aķîķa ve’l-Mecâz ve’l-Kinâye ve’t-Ta’rîż  ,177  

el-İķtirâ  fî ‘İlmi Uşûli’n-Na v  ,97  

el-İżâh  ,246  

el-Ķa â‘id  ,25  

el-Kâfî fî ‘İlmi’l-‘Arûż ve’l-Ķavâfi  ,11  

el-Kâfî fî ‘İlmi’l-‘Arûż ve’l-Ķavâfî  ,142  

el-Kâfîye fî ‘İlmi’l-‘Arûż ve’l-Ķâfîye  ,12  

el-Ķâfiye fi’n-Na v  ,102  

el-Ķa îdetu’l-Munferice  ,41  

el-Ķa îdetu’t-Tâ’îye  ,43  

el-Ķa îdetü’l-Hazrecîye  ,34 ,143  

el-Ķa îdetü’l-İsti fâriye ve’l-İşti âsîye  ,151  

el-Ķa îdetü’z-Zeynebiye  ,154  
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el-Ķısţâs fî’l-‘Arûż  ,12  

el-Levâmi’ü’l-Hemsiye fi Ta misi’l-Ķa âid’i-Hemziye  ,48  

el-Ma bûţ  ,111  

el-Maķâmat  ,154  

el-Maķsûd  ,109  

el-Menâhu’l-Mekkîye fî Şer i’l-Hemzîye  ,48  

el-Mesâlik  ,247  

el-Mi bâ  fî Şer i’l-Miftâ  ,249  

el-Mi bâ  fi’n-Na v  ,115  

el-Mifrâh  ,115  

el-Mu‘temed fî’l-Mu‘teķid  ,156  

el-Mu’allaķâtü’s-Seb ‘ ,49  

el-Mucîd fî İ’râbi’l-Ķur’âni-l-Mecî  ,117  

el-Mufa al fî Şer i’l-Mufaşşal  ,117  

el-Mufaşşal  ,118  

el-Muġnî fi’n-Na v  ,119  

el-Muġrib fi’l-Luġa  ,62  

el-Muhta ar  ,178 ,249  

el-Muķaddimetü’l-Âcurrûmîye  ,120  

el-Muţavvel  ,178 ,251  

el-Muvaşşah fî Şer i’l-Ķâfiye  ,125  

el-Müsţeţraf min Külli Fenni Müste raf  ,156  

el-Müşelleşü fi’l-Luġa  ,64  

el-Serîretü’l-Münza‘îce bi-Şer i’l-Ķa îdeti’l-Münferîce  ,157  

el- udûd  ,17  

el-Vişâ  fi’l-Me‘âni ve’l-Beyân  ,266  

Emîr Çelebî  ,220  

Emîr Pâdişâh el-Buhârî Mu ammed Emîn b. Ma mûd (Öl. 987/1579 ( ,131  

Emîr Tâc ed-dîn el- asan el-Merzubân  ,27  
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ems ed-dîn Mu ammed b. Ebî Bekr el-Hâbîşî (Öl. 801/1398 ( ,126  
Endülüs  ,34  
en-Neb etü’ş-Şâfiye fî ‘İlmeyi’l  -‘ Arûż ve’l-Ķâfiye  ,144  

Envâru Ma ûne ‘alâ Dureri Meknûne  ,22  

er-Raķam  ,52  

er-Reşâd  ,128  

er-Risâletü’l-Harfîye  ,139  

er-Risâletü’l-Vaż‘îye  ,255  

er-Risâletü’l-Vaż’iye  ,186 ,187  

Esrâru’l-Belâġa fi’l-Me’âni ve’l-Beyân  ,164  

es-Seyyîd eş-Şerîf ‘Alî b. Mu ammed b. ‘Alî el-Cürcânî (740 – 816 / 1340 – 
1413 ( ,169  

es-Seyyid eş-Şerîf ‘Alî b. Mu ammed b. ‘Alî el-Cürcânî (740-816/1340-1413 ( ,
240 
es-Seyyîd eş-Şerîf  ‘ Alî b. Mu ammed b. ‘Alî el-Cürcânî (740-816/1340-1413 ( ,
191 
es-Seyyîd eş-Şerîf ‘Alî b. Mu ammed el-Cürcânî (740-816/1340-1413  ,249  

es-Seyyîd eş-Şerîf ‘Alî b. Mu ammed el-Cürcânî(740-816/1340/1413 ( ,262  

es-Seyyid eş-Şerîf ‘Alî b.Mu ammed el-Cürcânî (740-816/1340-1413 ( ,69  

Eşîr ed-dîn Mufa al b. ‘Ömer el-Ebherî (Öl. 663/12 64( ,61  

eş-Şem’atül-Mu î’a fî ‘İlmi’l-‘Arabîye  ,196  

eş-Şeyh Abdu’l-Ķâdir el-Geylânî (471/562/1078-1166 ( ,45  

et-Tavżî  ,205  

et-Tevâbi’ fi’ ş-Şarf  ,206  

et-Teysīru’d-Dafi‘ li’l-Dâhiye fî Tah îli ‘İlmi’l-‘Arûż  ,17  

et-Tu fetü’l-Mûyeş’.işe fî a’si’l-Müsellaşâti’l-Luġativiye  ,70  

Evża u’l-Mesâlik  ,215  
Ezher  ,204  
Ezherü’ş-Şurûh  ,216  

Ezhürü’ş-Şurûh  ,79  

Fâhir A med b. Mu ammed Seyf ed -dîn el -Hüseynî  ,265  
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Fahr ed-dîn A med b. asan el-Çârperdî (664-746/1265-1345 ( ,119  

Fâriķu’l Müferriķât  ,79  

Fâżıl Mûsâ Efendî  ,139  
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-201- 

                                                                               15 H.K. 1567/8 

Risâle fî Beyâni Ma’âni’l-Elif ve’l-Lâm 

  رسالة في بیان معاني األلف والالم

 بسم... حامًدا لمن عرف ذاته بذاته ومصلیا... وبعد فإني كنت لما أقرر بحث األلف والالم... 

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 195x145-135x65mm. ölçüsünde, 19 sa-

tırlı, 22a-25b yaprakları arasında, üzüm salkımı filigranlı kâğıda, 1109 (1697) yılında 

yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, deffeleri sarı 

kâğıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... غیر خفیة على من تتبع كالم العرب  الحمد والمنة على إتمام الالمیة. 

Sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 1567/3 (1182/1768; 10a-12b) 

-202- 

                                                                               15 H.K. 1500/7 

Risâle fî Beyâni Ma’nâ Kelimeti’r-Rab 

 رسالة في بیان معنى كلمة الرب

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn Aȭmed b. Süleymân (873-940/1468-1533) 

 مصدر یربه بمعنى رباه وصف به هللا تعالى كما... بسم... الرب في األصل

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 190x120-120x60mm. ölçüsünde, 21 sa-

tırlı, 35a-37b yaprakları arasında, ok-yay filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşideler ve 

serlevha kırmızıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, deffeleri ebrû kaplı, mıklebi kopuk, 

mukavva bir cilt içindedir. 

 ... إنه هللا تعالى كما قال هللا تعالى وما یعلم جنود ربك إال هو. 

Sözleriyle biter. 

-203- 
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                                                                               15 H.K. 1567/4 

Risâle fî Beyâni Ma’na’l-Kitâb 

  رسالة في بیان معنى الكتاب

 الفصل األول في بیان لغة الكتاب أقول الكتاب في اللغة الجمع مطلقًا...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 195x145-160x80mm. ölçüsünde, 19 sa-

tırlı, 13b-17a yaprakları arasında, üzüm salkımı filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşla-

rı kırmızıdır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, deffeleri sarı kâğıt kaplı, mıklebli, mu-

kavva bir cilt içindedir. 

 دایة.... بمعنى في أي هذه مسائل فقهیة في بیان أحكام الطهارة شرح عیني على اله 

Sözleriyle biter. 

-204- 

                                                                               15 H.K. 1500/18 

Risâle fî Def’i Mâ Yeta’allaķ bi’ɏ-Ɏamâ’ir 

 رسالة في دفع ما یتعلق بالضمائر

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn Aȭmed b. Süleymân (873-940/1468-1534) 

 بسم... الحمد  الذي تولى السرایر ووقف على الضمائر... وبعد فهذه رسالة رتبناها في دفع...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 190x120-120x60mm. ölçüsünde, 21 sa-

tırlı, 57b-63b yaprakları arasında ok-yay filigranlı kağıda yazılmıştır. Serlevha kırmı-

zıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, üzeri ebrû kâğıt kaplı, mıklebi kopuk, mukavva bir 

cilt içindedir. 

 من مسافر الكالم ویقتضیها المقام تمت. ... الفیضاء التي تفهم 

Sözleriyle biter. 

-205- 

                                                                               15 H.K. 974/7 

Risâle fî Ebyâti’l Ķâfiye 
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  رسالة في أبیات الكافیة

  لعلیم الحكیم الرؤوف القدیم العلي العظیم... أما بعد فهذه رسالة كافیة ألبیات الكافیة...بسم... الحمد  ا

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 200x115-120x50mm. ölçüsünde, 9 sa-

tırlı, 111b – 113b yaprakları arasında, harf filigranlı kağıda, 1129 (1716) yılında ya-

zılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Açık kahverengi meşin kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt 

içindedir. 

 ... من الناس واالستشهاد مذكور في كشف الوافیة فلیرجع إلیه تم.

Sözleriyle biter. 

-206- 

                                                                               15 H.K. 974/9 

Risâle fî Ebyâti Şerȭi Dîbâceti’l-Mişbâȭ 

  رسالة في أبیات شرح دیباجة المصباح

  بسم... الحمد  رب العالمین... أما بعد فهذه رسالة مؤلفة ألبیات شرح دیباجة المصباح...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 200x115-145x75mm. ölçüsünde, 18 sa-

tırlı, 118a – 120b yaprakları arasında, harf filigranlı kağıda, 1129 (1716) yılında ya-

zılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Açık kahverengi meşin kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt 

içindedir. 

  ال یلیق بهذا المختصر تم.... وههنا بحث طویل الزیل 

Sözleriyle biter. 

-207- 

                                                                               15 H.K. 1567/1 

Risâle fî Edâti’t-Ta’rîf 

 رسالة في أداة التعریف

Ķuţb ed-dîn ‘Îsâ b. Muȭammed eɃ-ɂafevî (900-953/1495-1546) 

 قال سید المحققین... عیسى بن الحسیني... أما بعد حمد هللا فأقول ذهب.
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sözleriyle başlar. Arapça, kırma nesih yazıyla, 195x145-150x125mm. ölçüsün-

de, 25 satırlı, 1b-6b yaprakları arasında, üzüm salkımı filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, deffeleri sarı kâğıt kaplı, mıklebi 

kopuk, mukavva bir cilt içindedir. 

 الحمد أوال وآخرا... ... الثاني وحیث الكالم هذا المقام فطاف المصباح فقد طلع الصباح و 

Sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 452/2 (31b-39a) 

-208- 

                                                                               15 H.K. 949/23 

Risâle fi’l-ef’âli’ȧ-Ȧarre 

 رسالة في األفعال الضارة 

Ebû Na’îm Aȭmed Hâdimî (Öl. 1160/1747) 

 بسم... قال للشریف الثاني أبو نعیم أحمد الخادمي یسر هللا العافیة الدائمي أقول اختماالت في األفعال...

sözleriyle başlar. Mustafa b. Ali Burdurî’nin talik yazısıyla, Arapça, 205x155-

100x130mm. ölçüsünde, 16 satırlı, 32bsayfasında arma filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Sırtı meşin, deffeleri ebrû kâğıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... ثمانیة بل ثالثة عشر فخذ وال تخلط بكثرة الكالم أبو نعیم الخادم؟

Sözleriyle biter. 

-209- 

                                                                               15 H.K. 1500/3 

Risâle fî Fa’i’l-FaɃîȭa 

 رسالة في فاء الفصیحة

Celâ ed-dîn Muȭammed b. Es’ad ed-Devvânî (830-918/1427-1512) 

 بسم... أنك الفصیحة فهذه فاء التعقیب أیًضا عند كون...
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sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla 190x120-120x60mm. ölçüsünde, 21 satır-

lı, 22b-23b yapraklı arasında, ok-yay filigranlı kağıda yazılmıştır. Serlevha kırmızıdır. 

Sırtı ve sertabı siyah meşin, deffeleri ebrû kâğıt kaplı, mıklebi kopuk, mukavva bir cilt 

içindedir. 

 ... سمیت من الرسالة في الفاء الفصیحة بعون هللا المنان الحمد  على التمام. 

Sözleriyle biter. 

-210- 

                                                                               15 H.K. 241/14 

Risâle fi’l-Farķi Beyne Ba’żi’l-Kelimât 

  رسالة في الفرق بیو بعض الكلمات

 باب األلف الفرق بین اسم الجنس والجنس إن الجنس یطلق على القلیل...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 180x120-125x70mm. ölçüsünde, 17 sa-

tırlı, 42a-72b yaprakları arasında, kartal ve harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşla-

rı kırmızıdır. Kenarları meşin, deffeleri desenli kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt 

içindedir. 

 م لقوله تعالى إن الدین عند هللا اإلسالم كلیات أبو البقاء.... وهو اإلسال 

Sözleriyle biter. 

-211- 

                                                                               15 H.K. 451/8 

Risâle fi’l-Farķ Beyne ɂarîhi’l-MaɃdar ve enne’l-Fi’l 

 رسالة في الفرق بین صریح المصدر وأن الفعل

Taķî ed-dîn Ebu’l-Ȭasan ‘Alî b. ‘Abd el-Kâfî es-Subkî (683-756/1284-1355)112 

                                                
112 Takieddin Ebul Hasan Ali b. Abdul Kâfi h. 683 (m. 1284) yılında Mısır’da doğmuştur. Şam Kadılığı görevin-
de bulunan bu zat, fıkıh, tefsir, mantık, kıraat, hadis, edebiyat, nahiv, lügat ve felsefe sahalarında âlimdir. H. 756 
(m.1355) yılında Kahire’de vefat etmiştir. Eserlerinden El-İbtihâc fî Şerh el-Münhâc, Ed-Durr en-Nazîm, Et-
Tevadi’el-Mişriga, El-Mevahib es-Samediyye, El-Fedâvâ (bk. Ed-Durer el-Kamile, III, 63-71; En-nücûm ez-
Zahire, III, 318, Keşf, VI, 180-181; Mu’cem el Müelifiyn, VII, 127 GAL. II, 86-88, Suppl. II, 102-104) 
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و الحسن علي بن عبد هللا الكافي الشافعي السبكي... الفرق بین صریح المصدر وأن بسم... قال تقي الدین أب

 الفعل...

sözleriyle başlar. Ahmed Yunus el-Ubeyd el Ezherî’nin nezih yazısıyla, Arapça, 

190x125-150x85mm. ölçüsünde, 23 satırlı, 31b-33a yaprakları, suyolu filigranlı kağı-

da, 1140 (1728) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetvelleri kırmızıdır. Sırtı meşin, 

deffeleri sarı kâğıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... الزمان الماضي ولذلك یحتاج إلى رابط وكان في قرة القضیة الثالثیة االسمیة. 

Sözleriyle biter. 

-212- 

                                                                               15 H.K. 949/53 

Risâle fî Ȭarfi’t-Ta’rîf 

 رسالة في حرف التعریف

Fâżıl Mûsâ Efendî 

 بعد تتبع كالم العلماء المهرة واستقصاء...بسم... الحمد لمن عرف مجهولنا والصالة على سیدنا... و 

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 205x155-150x95mm. ölçüsünde, 27 sa-

tırlı, 132b sayfasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Sırtı meşin, deffeleri ebrû 

kâğıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir. 

 دي للمؤمنین یوم القیامة لموسى النحاتي البركاتي في الماضي واآلتي تمت.... لوال

Sözleriyle biter. 

-213- 

                                                                               15 H.K. 1567/9 

er-Risâletü’l-Harfîye 

 الرسالة الحرفیة

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn Aȭmed b. Süleymân (873-940/1468-1533) 

ا ألف األصل وألف... ً  اللغات في كالم العرب على اثنین وعشرین وجه
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sözleriyle başlar. Mehmed Burdurî’nin kıram nesih yazısıyla, Arapça, 195x145-

160x105mm. ölçüsünde, 22 satırlı, 27a-28a yaprakları arasında, üzüm salkımı filig-

ranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, def-

feleri sarı rengi kâğıt kaplı, mıkbeli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... النسبة مثر قرشي ویاء الجمع مثل رأیت مسلمین تمت. 

Sözleriyle biter. 
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                                                                               15 H.K. 1567/2 

Risâletü’l-İhtilâf Beyne’l-BaɃriyîn ve’l-Kufiyîn 

  رسالة االختالف بین البصریین والكوفیین

بسم... حسبما ذكر الكمال أبو البر بن األنصاري في كتاب اإلنصاف... في مسائل الخالف بین البصریین 

 والكوفییین.

sözleriyle başlar. Mehmet b. Abdullah’ın talik yazısıyla, Arapça, 195x145-

140x85mm. ölçüsünde, 19 satırlı, 7a-8b yaprakları arasında, üzüm salkımı filigranlı 

kağıda, 1194 (1780) yılında yazılmıştır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, deffeleri 

sarı kâğıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 وفییون تم االختالف بین البصریین والكوفیین.... حذف نون التثنیة الغیر المضافة وجوزه الك 

Sözleriyle biter. 
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ISPARTA 

A. EDEBİYAT  

A.1. ARUZ 
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                                                                              32 Ulu. 262/2 

el-‘Arûżu’l-Endelusî 

 سيالعروض األندل

Ebu’l-Ceyş el-Enşarî ‘Abd-Allah b. Muȭammed el-Endelusî (Öl. 626/1229) 

 بسم... قال الفقیر إلى هللا عز وجل... أحمد هللا وأتوكل... وبعد فقد قصدت في هذا المختصر...

sözleriyle başlar. Mustafa Nazif İzmiri’nin rık’a hattıyla, Arapça, 202x118 mm. ki-

tap boyunda, değişik yazı alanı ölçüsünde ve değişik satır sayısında, 48b-52b yap-

rakları arasında, nohudi renkli kağıda, 1277 (1860) yılında yazılmıştır. Sözbaşları, 

cetveller kırmızıdır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, defterleri desenli kağıt kaplı, 

mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... مائة أنه منجز وعده جانب من عنادي تمت العروض.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 2172/1 (1b-7b); 32 H.K. 2099/4 (39b-43a, sonu eksik.); 

32 Şarki 78/14 (Muhammed, 195-198a); 32 Ulu. 27/2 (33b-36a); 32 Ulu. 396/2 (15b-

19b); 32 Ulu. 165/3 (26b-30a); 32 Yalvaç 162/14 (Hafız Hüseyin, 1255/1839, 138b-

143b) 

-216- 

 

                                                                              32 H.K. 1975 

Fetȭu Rabbi’l-Berîye bi-Şerȭi’l-ĶaɃîdeti’l-Hazrecîye 
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 فتح رب البریة بشرح القصیدة الخزرجیة

Ebû Yaȭyâ Zekerîyâ b. Muȭammed el-EnɃârî (823-926/1420/1520) 

بسم... قال... أبز زكریا األنصاري... الحمد  الذي ضیع على العروض... وبع فهذا شرح وسیمته بفتح رب 

 البریة...

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 200x140-130x75 mm. ölçüsünde 17 satırlı, 

33 yaprakta, arma ve birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Ana metin üstleri kırmı-

zı ve siyah çizgilidir. Çeharkuşe kahverengi meşin, defterleri sarı, kağıt kaplı, mukav-

va bir cilt içerisindedir. 

 ... وهو قبیلة من األنصار من مطالعها أي الناظر فیها أتحافه منه أي من مطالعها... تمت.

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 Ulu. 243/7 

el-Kâfî fî ‘İlmi’l-‘Arûż ve’l-Ķavâfî 

  الكافي في علم العروض والقوافي 

‘Ubeyd-Allah b. ‘Abd el-Kâfî el-‘Ubeydî (Öl. 749/1348) 

 بسم... الحمد  على اإلنعام والشكر... وبعد كافي في علم العروض والقوافي,,,

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 195x134-150x70 mm. ölçüsünde 20 satırlı, 

56a-62a yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda, 1087 (1676) yılında yazıl-

mıştır. Sırtı kahverengi meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebi düşük, mukavva bir 

cilt içerisindedir. 

 ... الرابع السدق قال مؤلفه رحمة هللا القافي علیه أوال وآخرا أردنا جمعه... أجمعین.

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 32 Ulu, 249/8 (159/b-166a) 

-218- 

                                                                              32 H.K. 2099/5 
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el-ĶaɃîdetü’l-Hazrecîye 

 القصیدة الخزرجیة

Ebu’l-Ceyş el-EnɃârî Ebû ‘Abd-Allah Muȭammed el-Endelûsî (Öl. 626/1229) 

 بها النقص والرجحان یدرریهما الفتى  بسم... وللشعر میزان نسمي عروضه

beytiyle başlar. Ali b. Abdullah’ın nesih hattıyla, Arapça, 215x155-150x90 mm. 

ölçüsünde değişik satır sayısında, 43b-48a yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı 

kağıda Balıkesir’de, 1611 (1748) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Çeharkuşe 

kahverengi meşin, defterleri sarı desenli kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içeri-

sindedir. 

  مطالعها أتحاف منه بالدعاء تمت.  ... ویسأل عبد هللا الخزرجي من

beytiyle biter. 

Diğer nüsha: 32 Ulu, 403/3 (53b-61b) 

-219- 

                                                                              32 Ulu. 396/1 

en-Nebɏetü’ş-Şâfiye fî ‘İlmeyi’l-‘Arûż ve’l-Ķâfiye 

  النبذة الصافیة في علمي العروض والقافیة

Aȭmed b. Ebî Bekr en-Nesefî (Öl. 1007/1598)113 

 وسالم... سمیتها بالنبذة الصافیة في علمي العروض والقاوفیة...بسم... الحمد  وكفى 

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 208x135-160x95 mm. ölçüsünde 19 satırlı, 

1b-4b yaprakları arasında, arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları ve keşideler 

kırmızıdır. Ciltsizdir.  

 شد به عنها أشد السحق قال مؤلفه هذا آخر ما أوردنا... تم. ...

sözleriyle biter. 

                                                
113 Ahmed b. Ebi Bekr en-Nesefî aslen Mısır’lı olup h. 1107 (m.1598) yılında vefat etmiştir. Eserlerinden el-
Mukaddime el-Kâfiye fî ilmeyh el-Arûz ve’l-Gâfiye, Manzume fî’z-Zehâfât ve’l-ile el-Arûdiyye, Manzume fi’n-
Nahv (bk. Hediyetu’l-Arifiyn I, 151; Mu’cem el-Müellifiyn, I, 179; Îzâh el-Meknûn, II, 545) 
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Diğer nüsha: 32 H.K. 1099/1 (1b-20a) 

-220- 

                                                                              32 H.K. 2013 

Risâletü’l-Vâfiye fî‘İlmeyi’l-‘Arûż ve’l-Ķâfiye 

  الرسالة الوافیة في علمي العروض والقافیة

 بسم... الحمد  الذي هدانا التوجه نحو العروض لتكمیل... وبعد فأنا أحمد ما یبذل اإلنسان...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla, 173x123 mm. kitap boyunda, değişik yazı 

alanı ölçüsünde, 7 satırlı, 69 yaprakta, abadi kağıda yazılmıştır. Serlevha, cetveller, 

yaldızlı, sözbaşları kırmızıdır. Çeharkuşe yıpranmış siyah meşin, defterleri ebru kağıt 

kaplı, mukavva bir mahfazası vardır. Zencirekli, mıklebli, kahverengi meşin bir cilt 

içerisindedir. 

 من عالم الغیوب حامدین لهو مصلیف على نبیه وآله المسلمین وصحبه المنتجین.

sözleriyle biter. 

-221- 

                                                                              32 H.K. 2099/7 

Şerȭu’l-‘Arûżi’l-Endelusî 

  شرح العروض األندلسي

‘Abd el-Muȭsin b. Mecd ed-dîn ĶayɃerî (1.755/1354) 

 لى أن قصر سالمة الطبع على نوع اإلنسان أضمر في طي صدورهم...‘بسم... أحمد هللا 

sözleriyle başlar. Ali b. Abdullah’ın nesih hattıyla, Arapça, 215x155-140x68 mm. 

ölçüsünde 21 satırlı, 107b-138a yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda Ba-

lıkesir’de, 1163 (1750) yılında yazılmıştır. Sözbaşları, keşideler ve duracaklar kırmı-

zıdır. Çeharkuşe yıpranmış kahverengi meşin, defteri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mu-

kavva bir cilt içerisindedir. 

 1163... هذا عند األخفش وٕانما عند الخلیل فلها بحر واحد وهو المتقارب...

sözleriyle biter. 
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Diğer nüshalar: 32 Ulu, 262/1 (Mustafa Nazif İzmiri, 1b-43b); 32 Ulu, 426/5 

(54b-70b). 

-222- 

                                                                              32 H.K. 2176 

Şerȭu’l-‘Arûżi’l-Endelusî 

  شرح العروض األندلسي

 بسم... الحمد  الذي جعل مجرى... فإن علم العروض الذي وضعه اإلمام قدره...

sözleriyle başlar. Ahmed b. Abdulhay’ın nesih hattıyla, 200x150-145x80 mm. 

ölçüsünde 19 satırlı, 41 yaprakta, taç arma filigranlı kağıda 1158 (1745) yılında ya-

zılmıştır. Sözbaşları, ana metin üstleri kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi meşin, üzeri 

ebru kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. Ceharkuşe bordo meşin üzeri ebru 

kağıt kaplı bir mahfazası vardır. 

 ... األصول الذي ... فلها ثمانیة فإنه تقسم أربعة أحدها... وٕالیه.

sözleriyle biter. 

-223- 

                                                                              32 Ulu. 403/2 

Şerȭu’t-Teysîri’d-Dâfi‘li’l-Dâhiye fî TaȭɃilî ‘İlmeyi’l-‘Arûż ve’l-Ķâfiye 

  شرح التیسیر الدافع للداهیة في تحصیل علمي العروض والقافیة

İbn el-Haţîb ‘Abd el-Laţîf b. ‘Alî (Öl. 932/1525) 

 بسم... أن أحق ما ینظم في سلك التقریر... بعد... عبد اللطیف بن علي...

sözleriyle başlar. Arapça, nestalik hatla, 208x112-145x62 mm. ölçüsünde 21 sa-

tırlı, 9b-53a yaprakları arasında, arma filigranlı kağıda, 1095 (1683) yılında yazılmış-

tır. Sözbaşları, asıl metin üzerleri kırmızıdır. Şirazesi bozuk olup, ciltsizdir. 

 1095... سمي به ألنه جعل منفرًدا عن نظیره وهو نظیر األقعاد في األعاریض... 

sözleriyle biter. 
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A.2- ŞİİR VE NESİR 

-224- 

                                                                              32 H.K. 2065 

Dîvân 

 دیوان

Ebu’ţ-Ţayyib Aȭmed b. el-Ȭüseyn el-Mütenebbî (303-354/915-965)114 

 وفرق الهجر بین الجفن والوسن...  بسم... أیلى الهوى أصفا یوم النوى بدني

beytiyle başlar. Abdullah b. Ali el-Salmani’nin nesih hattıyla, Arapça, 210x145-

150x80 mm. ölçüsünde 19 satırlı, 158 yaprakta, taç filigranlı kağıda 1140 (1728) yı-

lında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetveller kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, köşebentli, 

mıklebli, vişnerengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 وقد فارقت دارك واصطفاكا     ... حبى من االهي أن یراني

beytiyle biter. 

-225- 

                                                                              32 H.K. 652-1 

ĠayɃü’l-Edeb 

  غیث األدب

ɂalâȭ ed-dîn Halîl b. Aybek eɃ-ɂafadî115 

  بسم... الحمد  الذي شرح صدر من تأدب ورفع قدر من تأهل...

                                                
114 Mütenebbî diye tanınan Ebû’t-Tayyib Ahmet b. Hüseyn Arap Edebiyatında meşhur bir şairdir. Bu zat H.803 
(m.915) yılında Kûfe’de doğdu ve Şam’da yetişti. Halep’te hüküm süren Hemedâniler Sultanı Seyfu’d-Devle, 
Mısır’da hüküm süren İhşidî’ler Sultanı Kâfur ve Bağdat’ta hüküm süren Buveyhilerden İbn el-İmâd ile yakın 
ilişkide bulunmuştur. 
El Mütenebbi h. 354 (m.965) yılında öldürülmüştür. Bu zâtın Dîvanı meşhurdur. (bk. Mu’cem el-Müellifîyn I, 
201; Hediyetu’l Arîfiyn I, 64; Keşf I, 809) 
115 Ebu’s Safâ Halil b. Emîr es-Safadî edib olup h. 696 yılında Şam’da doğmuştur. Birçok eser kaleme alan bu 
zat h. 764 yılında Şam’da vefat etmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır: Tezkire el-Edeb, A’vân en-Nasr fî 
A’yân el-Asr, Temâm el-Mutûn, Şerh Risâle İbn Zeydûn, Gays el-Edeb, Lâmiye el-Acem (bk. Hediyetu’l-
Ârifîyn, I, 351-352; A’lâm III, 298; GAL. S.I, 140) 
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sözleriyle başlar. Abdullah İstanbuli’nin nesih hattıyla, Arapça, 160x150-188x95 

mm. ölçüsünde 21 satırlı, 519 yaprakta, taç filigranlı kağıda 1151 (1738) yılında ya-

zılmıştır. Sözbaşları ve cetveller kırmızı, mihrabiye müzehhep, mülevven, ilk iki sayfa 

cetveller yaldızlı, diğerleri kırmızıdır. Salbek şemseli, zencirekli, kahverengi meşin bir 

cilt içerisindedir. 

  فرشفت السالف من أقحوان تمت.  ... كم سقاني من ثغرة كأس خمر

beytiyle biter. Eserin birinci cildidir. 

Diğer nüsha: 32 H.K. 652-2 (Abdullah İstanbuli, 1152/1739). 

-226- 

                                                                              32 Ulu. 295/5 

Ȭikâyât 

  حكایات

  مطلب حكایه بطتان مع السلحفات قیل كان في الزمن األول...

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla 215x152-155x100 mm. ölçüsünde 20 satırlı, 

41a-52a yaprakları arasında, isim filigranlı kağıda yazılmıştır. Sırtı ve sertabı yıpran-

mış bordo meşin, defterleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... ولقوله علیه السالم الفقراء هم ملوك أهل الجنة.

sözleriyle biter. 

-227- 

                                                                              32 H.K. 1656 

İɏhâr ɂıdķi’l-Müvedde fî Şerȭi’l-Bürde 

 إظهار صدق المودة في شرح البردة

Ebû Abd –Allah Muȭammed b. Aȭmed b. Merzûķ et- Tilimsânî (öl. 781/1379)116 

 بسم... قال الشیخ الفقیه... الحمد  الذي أفضل معهم... أما بعد فإن من نعم هللا علینا...

                                                
116 Bu zât Arap şairlerindendir. Aslen Tilimsan’lıdır. (Bk. Keşf  II,  1333; GAL. S., I, 467) 
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sözleriyle başlar. Arapça, medrese neshi hatla, 300x205-215x125 mm. ölçü-

sünde 33 satırlı, 267 yaprakta, birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları ve 

keşideler kırmızıdır. Salbek şemseli, zencirekli, mıklebli, sırtı siyah, üstü kahverengi 

meşin bir cilt içerisindedir. 

 المجموع....بمعجزاته وآیاته قال مؤلف هذا الشرح رحمة هللا تعالى... 

sözleriyle biter. 

-228- 

                                                                              32 Yalvaç 151/4 

ĶaɃâ’îdü’l-Ķuddûsî 

 قصائد القدوسي

Ķuddûsî Yalvâcî 

 مع العشاق في خیر البقاع  اعبسم... شربنا الخمر یوم االجتم

beytiyle başlar. Ali Haki Yalvaci’nin harekeli talik hattıyla, Arapça, 180x125-

160x85 mm. ölçüsünde 18 satırlı, 96b-98a yapraklarında, suyolu filigranlı kağıda ya-

zılmıştır. Serlevha kırmızıdır. Nokta şemseli, zencirekli, köşebentli, mıklebli, şirazesi 

bozuk, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 وأرسق أیا قدوسي مدوسیك الخمر الذي ما صحا من ذاق جدا إلى وقت اللقاء.

beytiyle biter. Üç tane kasideyi içerir. 

-229- 

                                                                              32 Ulu. 183/9 

ĶaɃîde fî Medȭî’n-Nebî 

  قصیدة في مدح النبي

Muȭammed el-Ȭanefî 

     واللیل دجو من وفرته    بسم... الصبح بدا من طلعته
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beytiyle başlar. Arapça nesih hatla, 220x164-145x80 mm. ölçüsünde 13 satırlı, 

164b yaprağında, arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Kurt yenikli, zencirekli, şirazesi 

bozuk bir cilt içerisindedir. 

 محمدنا هو سیدنا فالعز    ... عفا عما سلف عم أمته

beytiyle biter. 

-230- 

                                                                              32 Ulu. 183/11 

ĶaɃîdetü’l-Hilyeti’ş-Şerîfe 

 قصیدة الحلیة الشریفة

Vânî Efendi 

 شكرنا هللا ذا عون فحق العبد شكران  بسم... فتحنا باسم فتاح الخیر عنوان

beytiyle başlar. Arapça nesih hattıyla, 220x164-150x86 mm. ölçüsünde 14 satır-

lı, 166b-167a yaprakları arasında, arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Zencirekli, şira-

zesi bozuk, siyah meşin bir cilt içerisindedir. 

 وألسالف وأخالف من قبله إیمان  ... رجائي منك غفران لذنب الناظم الوافي 

beytiyle biter. 

-231- 

                                                                              32 Yalvaç 151/5 

el-ĶaɃîdetü’l-İstiȫfâriye ve’l-İştiȫâsîye 

  القصیدة االستغفاریة واالستغاثیة

‘Alî Rıżâ b. Meȭmed Rüşdî Yalvâcî (1246-1318/1830-1900) 

  إنك ذو كرم وذو فضل حسن    بسم... یا رب أحمد على وهب المنن

beytiyle başlar. Ali Haki Yalvaci’nin talik hattıyla, Arapça, 180x125-160x85 mm. 

ölçüsünde 18 satırlı, 98a-99a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda 1251 



 
 

286 
 

(1835) yılında yazılmıştır. Şemseli, zencirekli, köşebentli, mıklebli, şirazesi bozuk, 

yıpranmış kahverengi meşin bir cilt içindedir. 

 واحفظ من كرب الدارین والفتن  واغفر لقارئ هذا النظم محتسبا

beytiyle biter. Eser, 1244 (1828) yılında telif edilmiştir. 

-232- 

                                                                              32 Ulu. 183/12 

ĶaɃîdetu Medȭi’n-Nebî 

 قصیدة مدح النبي

Şeyhu’l-İslâm Sa‘di Efendî 

 أنت للراجین نعم المسند  بسم... یا رسول هللا أنت المقصد

beytiyle başlar. Arapça nesih hatla, 220x164-142x68 mm. ölçüsünde 14 satırlı, 

167ab yaprağında, arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Şirazesi bozuk, zencirekli, siyah 

meşin bir cilt içerisindedir. 

 ... وارض عن آل وأصحاب هم العابدون الراكعون السجد

beytiyle biter. 

-233- 

                                                                              32 Ulu. 188/4 

ĶaɃîdetü’l-Münferice 

 قصیدة المنفرجة

İbn en-Naȭvî Ebu’l-Fażl Yûsuf b. Muȭammed (433-513/1041-1119) 

  قد أذن لیك بالبلج    اشتدى أزمة تعرجي

beytiyle başlar. Arapça harekeli nesih hatla, 190x120 mm. kitap boyunda, deği-

şik yazı alanı ölçüsünde ve değişik satır sayısında, birleşik harf filigranlı kağıda ya-

zılmıştır.  

 ... یا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.
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sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 32 Ulu. 64/10. 

-234- 

                                                                              32 Ulu. 459/4 

ĶaɃîdetü’t-Ţanţarânîye 

 قصیدة الطنطرانیة

Mu‘in ed-dîn Ebî NaɃr Aȭmed b. ‘Abder-Rezzâķ eţ-Ţanţarânî (Öl. 485/1092) 

 بالنوى زلزلتني والعقل في الزلزال زال  بلبلتى بالبال بالبسم... یا خلي البال قد 

beytiyle başlar. Arapça harekeli nesih hatla, 180x105-160x75 mm. ölçüsünde 

10 satırlı, 32a-33a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda, 973 (1565) yılında 

yazılmıştır. Harap bordo meşin bir cilt içerisindedir. 

 ... دم على الرغم العدى وارنح نعود العید في دولة غراء فیها أدم األسطاف طاق

beytiyle biter. Satır araları Türkçe açıklamalıdır. 

Diğer nüsha: 32 H.K. 1450/1 (1b-2b). 

-235- 

                                                                              32 H.K. 1545/2 

ĶaɃîdetü’l-Yâ’îye 

 قصیدة الیائیة

‘Alî b. Ebî Ţâlib el-Hâşimî el-Ķuraşî (Öl. 23-40/600-661) 

 نيفأن تطلب سواي لم تجد  بسم... أنا المطلوب فاطلبني تجدني

beytiyle başlar. Molla Aziz’in harekeli nesih hattıyla, 195x125 mm. kitap boyu-

tunda, 17 satırlı, 11a-14a yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda, 1112 

(1700) yılında yazılmıştır. Cetveller kırmızıdır. Şemseli, kahverengi, meşin bir cilt içe-

risindedir. 

 بال التكلیف فاطلبني تجدني  أنا الفرد المدبر فوق عرش
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beytiyle biter. Satır araları Türkçe açıklamalıdır. 

-236- 

                                                                              32 H.K. 1810/2 

el-ĶaɃîdetü’z-Zeynebiye 

  القصیدة الزینبیة

‘Alî b. Ebî Ţâlib el-Hâşimî el –Ķuraşî (Ö. 23-40/600-661) 

 والدهر فیه تصرف وتقلب  بسم... صرمت حبالك بعد ما فضلك زینب

beytiyle başlar. Arapça nesih hatla, 176x130-120x65 mm. ölçüsünde 13 satırlı, 

35b-37b yaprakları arasında, saykallı, abadi kağıda yazılmıştır. Çeharkuşe, kahve-

rengi meşin, üstü ebru kağıt kaplı mukavva bir cilt içerisindedir. 

 من خص بالشرف الرفیع األب    ... اعنى على بن عم محمد

beytiyle biter. 

-237- 

                                                                              32 H.K. 2107 

el-Maķâmat 

 المقامات

Ebû Muȭammed el-Ķâsım b. ‘Alî el-Ȭarîrî (446-516/1054-1122) 

 دك على ما علمت من البیان وألهمت من التبیان كما نحمدك...بسم... اللهم أنا نحم

sözleriyle başlar. Arapça talik hatla, 210x125-155x70 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 

163 yaprakta saykallı, abadikağıda yazılmıştır. Müzehhep, mülevven serlevhalı, söz-

başları, duracaklar ve keşideler kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, mıklebli, koyu vişne-

rengi meşin bir cilt içerisindedir. Çeharkuşe, vişnerengi meşin, üstü ebru kağıt kaplı 

bir mahfaza içindedir. 

 ... وأهل المغفرة وولي الخیرات في الدنیا واآلخرة.

sözleriyle biter. 
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-238- 

                                                                              32 Yalvaç 151/10 

Manżûm Terceme’i ĶaɃîde’i Muȧârîye 

 منظوم ترجمهء قصیدهء مضاریه

‘Alî Rıżâ b. Meȭmed Rüşdî Yalvâcî (1246-1318/1830-1900) 

 صالتله هم سالم سید البشر  بسم... اسمكله بدا ایده رز موجود ایدن بشر

beytiyle başlar. Türkçe, harekeli nesih ve talik hatla, 180x125-160x90 mm. ölçü-

sünde 13 satırlı, 163b-166 yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Nokta şem-

seli, zencirekli, köşebentli, mıklebli, şirazesi dağınık, kahverengi meşin bir cilt içeri-

sindedir. 

 عردن اي خالق مزكور قدروا    ... حمد صلوة اولسون دعائیله رینه

beytiyle biter. 

-239- 

                                                                              32 Yalvaç 117/2 

Manɏûmetu Yâ’îye 

 منظومة یائیة

‘Alî Rıżâ b. Meȭmed Rüşdî Yalvâcî (1246-1318/1830-1900) 

 المددي أنت القوي نجما في حبك  یا واحد یا أحد یا قادر یا صمد

beytiyle başlar. Müellif’in talik hattıyla, Arapça, 235x160-195x130 mm. ölçüsün-

de 21 satırlı, 83b-85b yaprakları arasında, çizgili defter kağıdına Kostantiniye (İstan-

bul)’de, 1314 (1896) yılında yazılmıştır. Sırtı bez, defterleri ebru kağıt kaplı, mukavva 

bir cilt içerisindedir. 

 ونصلي على نبیك األصدى   ... بحمدك نحمدك العالي

beytiyle biter. 

-240- 
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                                                                              32 H.K. 1967/1 

el-Mu‘temed fî’l-Mu‘teķid 

 عتمد في المعتقدالم

‘Abd el-Kerîm b. ManɃûr b. ‘Alî el-EɃerî 

 بانى حزب للعدى غیر كل  ایشعر حزب االشعرى المضلل

beytiyle başlar. Arapça nesih hatla, 130x85-85x50 mm. ölçüsünde 11 satırlı, 1b-

21a yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Kahverengi 

meşin bir cilt içerisindedir. 

 ومن كان في الذین فاقهره واخذل  ... فیارب أصدن ینصر موظد

beytiyle biter. 

-241- 

                                                                              32 Ulu. 297/1 

el-Müsţeţraf min Külli Fenni Müsteɏraf 

 المستطرف من كل فن مستظرف

Bahâ’ed-dîn Muȭammed b. Aȭmed el-İbşihî (790-852/1388-1447) 

 األول في اإلخالص هللا والثناء علیه وهو أن یعلم أن هللا تعالى...بسم... الفصل 

sözleriyle başlar. Hüseyin b. Muhammed el-Hamidi’nin Arapça, nesih hattıyla, 

220x161 mm. kitap boyunda, değişik yazı alanı ölçüsünde,  değişik satır sayısında, 

1a-65a yaprakları arasında, üzüm salkımı filigranlı kağıda, Kostantiniye (İstanbul)’da, 

1150 (1738) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Kahverengi meşin bir cilt içeri-

sindedir. 

 ... وجمیع الخالئق كتابا لعجزوا عن وصف الندر من معجزاته صلعم اللهم... أجمعین.

sözleriyle biter. 

-242- 

                                                                              32 H.K. 1810/1 
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el-Serîretü’l-Münza‘îce bi-Şerȭi’l-ĶaɃîdeti’l-Münferîce 

  السریرة المنزعجة بشرح القصیدة المنفرجة

Ebu’l-Ȭasan ‘Alî b. Yûsuf el-BaɃrî 

 بسم... قال الفقیر إلىة عفو هللا ولطفه علي بن یوسف البصري... بعد فإن القصیدة المسماة بالمنفرجة نظم...

sözleriyle başlar. Arapça nesih hatla, 176x130-120x700 mm. ölçüsünde, 13 sa-

tırlı, 1b-34b yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Sözbaşları, beyitler ve du-

racaklar kırmızıdır. Çeharkuşe, kahverengi meşin, üstü ebru kağıt kaplı, mıklebli mu-

kavva bir cilt içerisindedir. 

 .... فقد استوفیت فیه الكالم على تراجم هؤالء رضي هللا عنهم أجمعین

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 32 H.K. 1834 

-243- 

                                                                              32 H.K. 645 

Şerȭu Divâni’l-Mütenebbî 

 شرح دیوان المتنبي

Ebu’l Ȭasan ‘Alî b. Aȭmed en-Nisâbûrî (Öl. 468/1076)117 

 بسم... الحمد  على سوابغ النعم وله الشكر,,, أما بعد فإن الشعر أنتفى كالم وأعلى...

sözleriyle başlar. Halil es-Sa‘di’nin nesih hattıyla, Arapça, 288x180-205x100 

mm. ölçüsünde, 31 satırlı, 143 yaprakta, birleşik harf filigranlı kağıda, 1060 (1650) 

yılında yazılmıştır. Divanın beyitleri kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, mıklebli, vişnerengi 

meşin bir cilt içerisindedir. 

 آمین.... بمفارقة دار عضد الدولة هذا كالمه على هذا البیت في كتابیه... 

sözleriyle biter. 

                                                
117 Ebu’l Hasan Ali b. Ahmet aslen Nisâburlu olup h. 433 (m. 1042) yılında doğmşutur. Nahiv alimi ve şairi olan 
bu zat h. 513 (m.1119) yılında Nisâbur’da vefat etmiştir. Bu zâtın Tâc el-Eşâr adlı eseri vardır. (bk. Mu’cem el 
Müellifîyn VII, 27; Hediyetu’l Ârifîyn I, 692; GAL. I, 524; Suppl. I, 142; Keşf, I, 809) 
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-244- 

                                                                              32 Ulu. 188/6 

Şerȭ-i ĶaɃîdetü’l-Hamrîye 

  شرح قصیدة الخمریة

Nûr ed- dîn ‘Abd er –Rahmân b. Aȭmed el-Câmî (Öl. 897/1491)118 

 بسم... سبحانه من جمیل لیس... این ورق چنداست در الفاظ... قصیدهء میمیه فارضیه.

sözleriyle başlar. Farsça talik hatla, 190x120-150x70 mm. ölçüsünde, 25 satırlı, 

27b-51b yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları, kır-

mızıdır. Şemseli, yıpranmış kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 ... أن ماتم رسیده سرشك اندوه ومخنت برخاك افشانند... 

sözlerinde kalmaktadır. İbn Fariz’in Arapça kasidesinin şerhidir.  

-245- 

                                                                              32 H.K. 1450/2 

Şerȭu’l-ĶaɃîdeti’ţ-Ţanţarânîye 

 شرح قصیدة الطنطرانیة

Muȭammed b. Aȭmed el-Bihiştî el-Esferâyînî (Öl. 749/1358) 

 بسم... الحمد  الذي خصص نوع اإلنسان... محمد البهشتى االسفرایینى

sözleriyle başlar. Arapça talik hatla, 210x152-155x75 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 

3b-8b yaprakları arasında, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları ve cetveller 

kırmızıdır. Sırtı yıpranmış, kahverengi meşin, üstü ebru kağıt kaplı, mukavva bir cilt 

içerisindedir. 

 ... فیها ادوم االلطف طاف واریح من ریح في تجارته العید ما اعتداك من هم أو غیره تمت.

                                                
118 El-Câmi diye tanınan Nûreddîn ebu’l Berekât Abdurrahman b. Ahmet aslen Şîrâz’lıdır. Birçok ilimde derin 
bilgiye sahip olan bu zât h. 817 (m.1414) yılında Horasan’ın bir kasabası olan Câm’da doğmuş ve Herât’ta genç-
lik yıllarını geçirmiştir. Bu zât h. 898 (m.1492) yılında vefat etmiştir. Çok sayıdaki eserlerinden bazıları şunlar-
dır: Tefsir el-Kur’an el-Kerîm, Tarîh Herat, Şerh el-Kâfiye Li İbn el-Hâcib, Şerh en-Nigâbe (bk. Mu’cem el-
Müellifiyn V, 122; Hediyetu’l-Arîfiyn I, 534; Keşf II, 1338; GAL., II, 202; Suppl. II, 285-286) 
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sözleriyle biter. 

-246- 

                                                                              32 H.K. 1450/3 

Şerȭu’l-ĶaɃîdeti’ţ-Ţanţarânîye 

 شرح القصیدة الطنطرانیة

  بسم... الحمد  الذي رفع شانه العربیة من بین العلوم... وبعد فإن القصیدة المنسوبة...

sözleriyle başlar. Arapça talik hatla, 210x152-155x75 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 

9b-52b yaprakları arasında, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları ve cetveller 

kırmızıdır. Sırtı yıpranmış, kahverengi meşin, üstü ebru kağıt kaplı, mukavva bir cilt 

içerisindedir. 

 ... بذلك لئال یعمد عن درر هذه القواید نفعنا هللا وٕایاكم تمت. 

sözleriyle biter. 

Aynı isimde farklı nüsha: 32 H.K. 2099/3 (Ali b. Abdullah; Balıkesir, 1162/749, 

30b/37a, kenarlarında Türkçeleri var.) 

-247- 

                                                                              32 Ulu. 104/1 

Şerȭu’l-Kevâkibi’d-Durîye 

  شرح الكواكب الدریة

 Aȭmed b. Muȭammed b. Ebî Bekr Fahr ed- dîn 

  مین والصالة... وبع یقول أقل عبد هللا تعالى... أحمد بن أبي بكر...بسم... الحمد  رب العال

sözleriyle başlar. Halil b. Ahmed Aksarayi’nin nesih hattıyla, Arapça, 222x160-

160x80 mm. ölçüsünde, 28 satırlı, 1b-24a yaprakları arasında, üç ay filigranlı kağıda 

1125 (1713) yılında yazılmıştır. Sözbaşları, duracaklar, keşideler kırmızıdır. Zencirek-

li, köşebentli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 ... على دنحت ومفعوله العیر وفاعله حادي العین وبالنقم متعلق... تمت.
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sözleriyle biter. 

-248- 

                                                                              32 H.K. 663 

Şerȭu’l-Maķâmât 

 شرح المقامات

Ebu’l-Beķâ’ ‘Abd-Allah b. el-Hüseyn el-‘Ukbarî (538-616/1143-1219) 

 لى فضله العظیم... وبعد فإني مما رأیت المقامات الحریریة...بسم... الحمد  ع

sözleriyle başlar. Muhammed Ramazan b. Ahmed’in nesih kırması hattıyla, 

Arapça, 210x150-130x85 mm. ölçüsünde, 19 satırlı, 72 yaprakta, çıpa filigranlı kağı-

da 997 (1588) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, mıklebli, 

kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

  یقال رجل ندى وامرأة تدیة والرقوب المرئة التي ال تعیش لها ولدتم.

sözleriyle biter. 
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A.3. ME’ÂNİ VE BEYÂN 

-249- 

el-‘Alâķa 

15 H.K. 1292/3 

 العالقة

Maȭmûd b. ‘Abd Allah Anţâkî (Öl. 1160 / 1747) 

 بسم... الحمد  حمًدا شاكرین... وبعد فالعلم أن طرق أداء المراد ثالثة حقیقة...

sözleriyle başlar. Ahmed b. Ali Burdurî’nin nesih yazısıyla, Arapça, 210 x 150 – 

155 x 75 mm. Ölçüsünde, 19 satırlı, 63b – 66b yaprakları arasında, harf – marka filig-

rânlı kağıda, 962 (1554) yılında yazılmıştır. Keşide ve cetveller kırmızıdır. Kenarları 

meşin, cilt kapakları ebrû kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  لقامة أو نسبة بینهما نوح أن الكالم في بیت فالن... تمت.... بمضي طویل ا

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 7/3 (Mehmet Hamîdî; 1228/1813, 132b – 139b); 

427/3(1178/1764, 21b – 26a); 790/4 (32b – 35b, sonu eksik); 1293/2 (7b – 10a), 

1496/3 (5b – 8b); 1516/4 (1163/1649, 43b – 46a), 1525/2 (1140/1727, 4b – 6a); 

1789/5 (1188/1774, 69b – 72b); 1790/16(1212/1797, 198b-203b). 

-250- 

15 H.K.1221/1 

Delâ’ilü’l – İ’câz 

 دالئل اإلعجاز

‘Abd el-Ķâhir b. ‘Abd er-Raȭmân el-Cürcânî (Öl. 474 / 1082) 

 بسم... الحمد  رب العالمین... وبعد فأنا إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها...

sözleriyle başlar. Arapça, harekeli nesir yazısıyla 210 x 150 – 170 x 110 mm. 

ölçüsünde, değişik satır sayısında, 1b – 78a yaprağında, birleşik harf filigranlı kâğıda 
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yazılmıştır. Kenarları meşin, cilt kapakları ebrû kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisin-

dedir. 

 لوجهه خالصا والیرضاه عز وجل مودیا وننتحیه ولثوابه مقتضیا وللزلفى... محمته.

sözleriyle biter. 

-251- 

Eȭâsinu’l-İķtibâs fî Meȭâsini’l-İķtibâs 

15H.K. 1548/1 

 أحاسن االقتباس في محاسن االقتباس

Celâl ed-dîn ‘Abd er-Raȭmân b. Ebî Bekr es-Suyûţî (849 – 911 /1445 – 1505) 

 بسم... رب یسر یا كریم أما بعد حمد هللا وحده خیرما یلتمس... اعلم أن االقتباس...

sözleriyle başlar. Ahmed b. Mehme’in talik yazısıyla, Arapça 200 x 140 – 140 x 

70 mm. ölçüsünde, 20 satırlı, 1a – 4b yaprakları arasında, suyolu filigranlı kâğıda, 

1099 (1697) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Kahverengi meşin, bir cilt içeri-

sindedir. 

  ... وٕاذا بطا الجواب فایقن أنه كان وعده مأتیا تمت.

sözleriyle biter. 

-252- 

Esrâru’l-Belâġa fi’l-Me’âni ve’l-Beyân 

15H.K.1221/2 

 أسرار البالغة في المعاني والبیان

‘Abd el-Ķâhir b. ‘Abd er-Raȭmân el-Cürcânî (Öl. 474 / 108) 

 بسم... اعلم أنه لما كان الغلط الذي دخل على الناس في حدیث اللفظ...

sözleriyle başlar. Arapça, harekeli nesih yazısıyla 210 x 150 – 170 x 115 mm. 

ölçüsünde, 28 satırlı, 79a – 89a yaprakları arasında, üzümlü taç filigranlı kâğıda ya-
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zılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Kenarları meşin, defterleri ebrû kağıt kaplı, mıklebli, 

mukavva bir cilt içerisindedir. 

.  ... الغرض فیه نستفید من كان إن زمان وقوع الطالق من زید هو الزمان الماضي والحمد 

sözleriyle biter. 

-253- 

Ferâ’idü’l-Fevâ’id li-Taȭķiķi Me’âni’l-İsti’âre 

15 H.K.1335/1 

  قیق معاني االستعارةفرائد الفوائد التح

Ebu’l Ķâsım el Leyşî b. Ebî Bekr es-Semerķandî (Öl. 888 / 1483 civarında) 

 بسم... الحمد لواهب العطیة,,, أما بعد فإن معاني االستعارات وما یتعلق ...

sözleriyle başlar. Yusuf b. Mehmed’in talik kırması yazısıyla, 210 x 155 – 135 x 

85 mm. ölçüsünde, 13 satırlı, 1b – 4b yaprakları arasında, üç-ay filigranlı kâğıda, 

1204 (1789) yılında yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, 

cilt kapakları desenli kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... فهو القرینه وما سواه ترشیح تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 12/6 (48b – 51b); 134/2 (1193/1779, 10b – 12b); 134/8 (42b – 

46b); 790/3 (28b – 31b); 127/3 (27b – 29b); 1525/1 (1b – 4a, 1140/1727): 1593/2 

(30b – 31a). 

-254- 

Ȭâşiye alâ Dîbâceti’l MuhtaɃar 

15 H.K. 1082/1 

 حاشیة على دیباجة المختصر

Nizâm ed-dîn ‘Osman b. ‘Abd Allah el-Hiţâi (Öl. 901 / 1495) 

  بسم... نحمدك اللهم على ما أعطیتنا من سوابغ النغم... قوله نحمدك أثر الحمد.
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sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla 200 x 150 – 150 x 75 mm. ölçüsünde, 19 

satırlı, 1b – 50a yaprakları arasında, ay yıldızlı, taç filigranlı kâğıda 1092 (1681) yılın-

da yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Kenarları meşin, cilt kapakları ebrû kağıt kaplı, 

mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... المتروك بالمتروك إلیه فتعال بترك المعین إلى غیر المعین في الخطاب... قم تم.

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 127 

-255- 

Ȭâşiyetu’l-Ȭâşiye ala’l-MuhtaɃar 

15 H.K.1756/4 

  حاشیة الحاشیة على المختصر

 بسم... لما كان مداد البالغة من جهة البیان على التمكن من إیراد المعنى...

sözleriyle başlar. Arapça nesih yazısıyla 220 x 150 – 165 x 100 mm. ölçüsünde, 

25 satırlı, 181a – 194a yaprakları arasında, saykalı âbâdî kağıda yazılmıştır. Şemsi-

yeli, zencirekli, mıklebli, vişnerengi meşin bir cilt içerisindedir. 

ا تمت.  ...غیرها من األعضاء... كما سمي الجاسوس عینً

sözleriyle biter. El-Kazvini’nin “Telhisu’l-Miftah”ına et-Taftazanî’nin “el-

Muhtasar” veya “eş-Şerhu’l-Muhtasar” adıyla yaptığı şerhe, Abdullah b. Hüseyin el-

Yezdi’nin yazdığı haşiyeye haşiyedir. 

-256- 

Ȭâşiyetu’l-Ȭâşiye ala’l-MuhtaɃar 

15 H.K.1756/4 

  على المختصرحاشیة الحاشیة 

 بسم... لما كان مداد البالغة من جهة البیان على التمكن من إیراد المعنى...



 
 

299 
 

sözleriyle başlar. Arapça nesih yazısıyla 220 x 150 – 165 x 100 mm. ölçüsünde, 

25 satırlı, 181a – 194a yaprakları arasında, saykalı âbâdî kağıda yazılmıştır. Şemsi-

yeli, zencirekli, mıklebli, vişnerengi meşin bir cilt içerisindedir. 

ا تمت.  ...غیرها من األعضاء... كما سمي الجاسوس عینً

sözleriyle biter. El-Kazvini’nin “Telhisu’l-Miftah”ına et-Taftazanî’nin “el-

Muhtasar” veya “eş-Şerhu’l-Muhtasar” adıyla yaptığı şerhe, Abdullah b. Hüseyin el-

Yezdi’nin yazdığı haşiyeye haşiyedir. 

 

-257- 

Ȭâşiye ‘ala’l-Hevâdî 

15H.K.1063 

  حاشیة على الهوادي

Muȭammed b. Muȭammed b. Aȭmed eɃ-ɂabûcevî (Öl. 1172 / 1758) 

 بسم... الحمد  الذي هدانا وما كنا... وبعد فیقول العبد... محمد بن محمد الصبوجوي

sözleriyle başlar. Osman b. Mustafa’nın talik yazısıyla, Arapça, 213 x 155 – 145 

x 90 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 150 yaprakta, harf-marka filigranlı kâğıda, 1174 

(1764) yılında yazılmıştır. Keşideler, cetveller, sözbaşları kırmızıdır. İnce kenarlı kar-

ton cilt içerisindedir. 

 ... هذا النوع والمتأخرون یجتهدون في رعایة... تمت.

sözleriyle biter. Eser, Kazvini’nin “Telhisu’l-Miftah”ına, Hazma b. Turgud Ay-

dınî’nin “el-Mesalik” adıyla yaptığı telhise, gene kendisinin “el-Hevâdî” adıyla yaptığı 

şerhe haşiyedir. 

-258- 

Ȭâşiye ‘ala’l-MuȭtaɃar 

15H.K. 1082/2 

 حاشیة على المختصر
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Ȭâfîd et-Taftâzânî Aȭmet b. Yaȭyâ (Öl. 916 / 1510) 

 بسم... قوله نحمدك إنما اختار الحمد على الشكر أن المبادر من العبارة...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla 200 x 120 – 135 x 50 mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, 95 yaprakta, birleşik harf filigranlı kâğıda, 1066 (1656) yılında yazılmıştır. Söz-

başları kırmızıdır. Mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 ... المسعود وسعدا في الخیار من شهور,,, قد وقع الفراغ.

sözleriyle biter. 

-259- 

Ȭâşiye ‘ala’l-MuhtaɃar 

15 H.K. 146 

  حاشیة على المختصر

‘Abd-Allah b. Şihâb ed-dîn el-Yezdî (Öl. 1015 / 1606) 

 بسم... حمًدا لمن خلق اإلنسان علمه البیان... قوله نحمد اللهم...

sözleriyle başlar. Halil b. İbrahim’in talik hattıyla, Arapça, 200 x 150 – 160 x 70 

mm. ölçüsünde, 25 satırlı, 51b – 100b yaprakları arasında, harf arma filigranlı kâğıda, 

Tarsus’ta 1138 (1725) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Kenarları kahverengi 

meşin, cilt kapakları ebrû kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... أنه على ما یشاء قدیر وٕاجابته جدیر والحمد  على توفیق اإلتمام.

sözleriyle biter. 

-260- 

Ȭâşiye ‘ala’l-Muţavvel 

15 H.K. 247 

 حاشیة على المطول
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(Öl. 885/1480)119 

 ... الحمد  الذي هدانا إلى تخلیص المعاني بمفتاح البیان...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 170 x 120 – 115 x 60 mm. ölçüsünde, 19 

satırlı, 249 yaprakta, âbâdî kağıda yazılmıştır. Söz başları kırmızıdır. Vişnerengi me-

şin bir cilt içerisindedir. 

  به ... تم. ... أن یكون مجاًزا ألن اللفظ بعد االستعمال ال یخلو عنها كما سیصرح

sözleriyle biter. 

-261- 

Ȭâşiye ‘ala’l-Muţavvel 

15 H.K. 1271/10 

  حاشیة على المطول

es-Seyyîd eş-Şerîf ‘Alî b. Muȭammed b. ‘Alî el-Cürcânî (740 – 816 / 1340 – 

1413) 

 ...   بسم... رب تمم بالخیر قال وبهذا یطهراه أقول یرید أن اختصاص جنس الحمد 

sözleriyle başlar. Ahmed b. Halil Mudurnuvî’nin talik kırması yazısıyla, Arapça, 

180 x 130 – 130 x 95 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 126 yaprakta, âbâdî kağıda, 846 

(1442) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Salbek şemseli, kahverengi meşin bir 

cilt içerisindedir. 

 ... وهو الذي بین الكمیت والرشقى ومثل الحیفاء آه یقال فرس,,, قد تم...

sözleriyle biter. 

-262- 

Ȭâşiye ‘alâ Şerȭi Ferâ’idi’l-Fevâ’id li-Taȭķîķi Me’âni’l-İsti’âre 

                                                
119 Molla Hüsrev diye tanınan Muhammed b. Ferâmus fıkıh, kelâm, tefsir, belâgat âlimidir. Tanınmış şahsiyet-
lerden ilim tahsil eden bu zat Edirne ve Bursa’da ders okutmuş ve İstanbul’da da kadılık görevini yürütmüştür. 
Daha sonra İstanbul’dan Bursa’ya taşınmış burada 885 (m.1480) yılında vefat etmiştir. Eserlerinden bazıları 
şunlardır: Mirgât el-Vusûl îlâ İlm el-Usûl, Dureru’l Hükkâm fî Şerh Gurer el-Ahkâm, Hâşiye âle’l Mutavvel li’t-
Teftazânî, Şerh el-Akâid el-Adudiyye, Hâşiye alâ Tefsîr el-Beydavî (bk. ed-Dav’ el-Lâmi, VIII, 279; Şezerât ez-
Zeheb VII, 342-343; Mu’cem el Müellifin XI, 122-123; Hediyetu’l-Arîfiyn II, 211; El a’lâm, VII, 219; Keşf I, 
474; GAL. S.I, 517.) 
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15 H.K.1621/6 

 حاشیة على شرح فرائد الفوائد لتحقیق معاني االستعارة

Ȭasan b. Muȭammed ez-Zibârî (Öl. 1050 / 1640 civarı) 

 بسم... الحمد  الذي خلق اإلنسان علمه البیان... أما بعد فهذه حواش على الشرح المنسوب...

sözleriyle başlar. Arapça, talik kırması yazısıyla 200 x 150 – 160 x 90 mm. öl-

çüsünde, değişik satır sayısında, 228b – 251a yaprakları arasında, taç filigranlı kâğı-

da yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Cilt kapakları ebrû kağıt kaplı, şirazesi bozuk, 

mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... اي جمع المال میات قرینة ولذا قال صاحب التخلیص القرینة قد تكون واحدة... تم.

sözleriyle biter. 

-263- 

Ȭâşiye ‘alâ Şerȭi Ferâ’idi’l-Fevâ’id li-Taȭķîķi Me’âni’l-İsti’âre 

15 H.K.1621/5 

 حاشیة على شرح فرائد الفوائد لتحقیق معاني االستعارة

İsmâ’il b. Sinân Sivâsî (Öl. 1047 / 1637) 

 بسم... الحمد  ذي العظمة والسلطان... وبع فیقول الحاجي إسماعیل بن الحاجي سنان...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazısıyla 205 x 150 – 140 x 60 mm. ölçüsünde, 

21 satırlı, 95b – 116a yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kâğıda 1061 (1650) 

yılında yazılmıştır. Sırtı ve sertabı meşin, cilt kapakları gri renkli kağıt kaplı, mıklebli, 

mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... قوله فهو القرینة المعولة نسفها تحییال أو استعارة تحقیقیة... على التمام.

sözleriyle biter. 

-264- 

Ȭâşiye ‘alâ Şerȭi Ferâ’idil-Fevâ’id li-Taȭķîķi Me’âni’l-İsti’âre 

15 H.K. 1621/6 
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 حاشیة على شرح فرائد الفوائد لتحقیق معاني االستعارة

Muȭammed b. ‘Alî  eɃ-ɂabbân (Öl. 1206 / 1791) 

  قوله إلى الطاف ربه الخفیه الطاف جمع لطف في القاموس...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla 205 x 105 – 130 x 60 mm. ölçüsünde, 17 

satırlı, 52b – 94b yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kâğıda, 1065 (1654) yılın-

da yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı meşin, cilt kapakları gri renkli 

kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  قوله وما سواه ترشیح اي في المكنیة والتجرید في المصرحة... أجمعین.

sözleriyle biter. 

 

-265- 

Ȭâşiye ‘alâ Şerȭi Ferâ’idil-Fevâ’id li-Taȭķîķi Me’âni’l-İsti’âre 

15H.K. 1621/7 

 حاشیة على شرح فرائد الفوائد لتحقیق معاني االستعارة

Zeyn ed-dîn ‘Alî el-Ceba’î el-‘Âmilî eş-Şehîd es-Sânî (911 – 966 / 1505 - 1559) 

  بسم... قوله أن أحسن... أحسن الشارح رحمه هللا بأن حمد هللا تعالى بأحسنیة حنس...

sözleriyle başlar. Kadızâde Musliheddin’in Talik Kırması yazısıyla Arapça, 205 x 

150 – 160 x 80 mm. ölçüsünde, 25 satırlı, 117b – 126a yaprakları arasında, birleşik 

harf filigranlı kâğıda, 1025 (1616) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve 

sertabı meşin, cilt kapakları gri renkli kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisinde-

dir. 

 ... من مالیمات المشبه والترشیح من مالیمات المشبه تمت.

sözleriyle biter. 

-266- 

Ȭâşiye ‘alâ Şerȭi’l-Muţavvel 
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15 H.K. 803 

 حاشیة على شرح المطول

Ȭasan Çelebî b. Şâh Meȭmed Fenârî (840 – 886  / 1436 – 1481) 

 ... وقیس نباها غالمه أبراهیم الخلیل...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla 220 x 145 – 155 x 75 mm. ölçüsünde, 27 

satırlı, 246 yaprakta, üzümlü-taç filigranlı kâğıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. 

Kenarları siyah meşin, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... بتعرض للبدیع لكونه خارًجا عن البالغة تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 1304 

-267- 

Ȭâşiye ‘alâ Şerȭi’r-Risâleti’l-Vaż’îye 

15H.K. 517/1 

 حاشیة على شرح الرسالة الوضعیة

Ebu’l-Beķâ b. ‘Abd el-Baķî el-Ȭüseyin (Öl. 1050/1640 civarında) 

  ...بسم... باسمه سبحانه وبحمده والصالة على رسوله خص اإلنسان بمعرفة الخ اي منبزه

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 194 x 120 – 137 x 65 mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, 1b – 8a yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kâğıda yazılmıştır. Sözbaşla-

rı kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 بالناطق یفهم هیئة المركب اإلضاني هذا آخر ما أورنا إیراده... تم. ...

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 1742/2 (22b – 29b), 1794 (145b – 155a) 

-268- 

Ȭâşiye ‘alâ Şerȭi Risâti’l-Vaż’îye 

15 H.K. 517/4 
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  الوضعیةحاشیة على شرح رسالة 

Mevlânâ (İlyâs) İrânî 

 بسم... قوله رحمه هللا یحتمل أن یكون...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla 194 x 120 – 137 x 65 mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, 50b – 55b yaprakları arasında, bayraklı ve taç filigranlı kâğıda, 1084 (1673) 

yılında yazılmıştır. Şemseli, zencirekli, mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 في القسم الثاني أو ملتبر بعینه حین الوضع بحیث یكون... قد وقع.

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 1794/6 (133b – 141b) 

-269- 

Ȭâşiye ‘alâ Şerȭi Risâti’l-Vaż’îye 

15H.K. 1064/1 

 حاشیة على شرح رسالة الوضعیة

Muȭammed eş-Şîrânişî (Öl. 1016 / 1607’den sonra) 

 هو الراجح من كون...بسم... قوله على تقدیر تقدم الدیباجة على الرسالة هي مبنى على ما 

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 200 x 145 – 145 x 65 mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, 1b – 38b yaprakları arasında, taç filigranlı kâğıda yazılmıştır. Kenarları meşin, 

cilt kapakları ebrû kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... یتم ذلك بحذف المضاف على اسم الجنس وما یقابله مما سیأتي...

sözleriyle kalır. 

-270- 

Ȭâşiye ‘alâ Şerȭi Risâti’l-Vaż’îye 

15 H.K. 517/8 

 حاشیة على شرح رسالة الوضعیة

Nûr ed-dîn ‘Abd er-Raȭmân b. Aȭmed el-Câmî (817 – 898 / 1414 – 1492) 
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  بسم... هذه فائدة المشار إلیه بهذه أما تلك العبارات...

sözleriyle başlar. Yusuf b. Muharrem’in talik yazıyla 194 x 120 – 137 x 65 mm. 

ölçüsünde, 21 satırlı, 78b – 84b yaprakları arasında, yapraklı koç filigranlı kâğıda 

1083 (1672) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, tamir gör-

müş, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 ... وبعضها مكان بعض إذ المعتبر الوضع تم.

sözleriyle biter. 

-271- 

Ȭâşiye ‘alâ Şerȭi Risâti’l-Vaż’îye 

15H.K.1521 

 حاشیة على شرح رسالة الوضعیة

Seyyîd ‘Alî el-Hardî 

 بسم... قوله نزلت منزلة المشخص اه یرید أن كلمة هذه ههنا استعملت... 

sözleriyle başlar. Mehmed b. Hacı Behram Edirnevi’nin talik yazısıyla, Arapça, 

195 x 120 – 130 x 50 mm. ölçüsünde, 19 satırlı, 33 yaprakta, hayvan filigranlı kâğıda 

1078 (1667) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve sertabı siyah meşin, cilt kapakları ebrû 

kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  لتدبر... تمت.... هذا آخر ما أوردنا إیراده للمبتدئین وختمنا با

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 517/6 (Yusuf b. Muharrem: 1084/1673; 58b – 75b) 

-272- 

Ȭâşiye ‘alâ TelhiɃi’l-Miftâh 

15 H.K. 941/3 

  حاشیة على تلخیص المفتاح

  ..قال الشریف قدس هللا شرح الفیاض أوهاب أوله أو سوصف له.
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sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla 205 x 125 – 165 x 95 mm. ölçüsünde, 24 

satırlı, 25a – 36a yaprakları arasında, âbâdî kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. 

Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, şemseli, mıklebli, siyah meşin bir cilt içerisindedir. 

 ... والحمد  الفیاض الوجود وله العلي والكبریاء... أجمعین.

sözleriyle biter. 

-273- 

el-Hevâdî fî Şerȭi Mesâlik  

15H.K. 1104/1 

 الهوادي في شرح المسالك

Nûr ed-dîn Ȭamza b. Ʉûrġûd Aydinî (Öl. 979 / 1572) 

 بسم... الحمد  الذي علق قالئد... أما بعد فلما ساقني في اثنین وستین وتسعمائة...

sözleriyle başlar. Mehmed b. Hacı Pîrî’nin talik yazısıyla, Arapça, 203 x 130 – 

140 x 55 mm. ölçüsünde, 19 satırlı, 1b – 144b yaprakları arasında, birleşik harf filig-

ranlı kâğıda 1092 (1681) yılında yazılmıştır. Mihrabiye, cetvel ve keşideler kırmızıdır. 

Sırtı meşin, cilt kapakları sarı kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... مسالك یحتمل الرسالة ألنها موسومة بالمسالك... قد وقع الفراغ.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 380, 1046 (1156/1743), 1047 (Kostantiniye) 

-274- 

el-İġrîż fi’l-Ȭaķîķa ve’l-Mecâz ve’l-Kinâye ve’t-Ta’rîż 

15 H.K. 451/7 

 اإلغریض في الحقیقة والمجاز والكنایة والتعریض

Taķî ed-dîn Ebu’l-Ȭasan ‘Alî b. ‘Abd el-Kâfî es-Subkî (683 – 756 / 1284 – 1335) 

 بسم... قال سیدنا... تقي الدین أبو الحسن على السبكي... فایدة جرت في درسي في العادلیة...
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sözleriyle başlar. Ahmed Yunus el-Ezheri’nin nesih yazısıyla, Arapça, 190 x 125 

– 150 x 85 mm. ölçüsünde, 23 satırlı, 30b – 31b yaprakları arasında, suyolu filigranlı 

kâğıda 1140 (1728) yılında yazılmıştır. Sırtı meşin, cilt kapakları pembe kağıt kaplı, 

miklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 المراد به الخصوص تعرف الفرق وأحكامها واشكر ربك واستغفر لى تمت.

sözleriyle biter. 

-275- 

el-Mişbah Şerhi’l-Miftah 

15H.K. 477 

 المصباح في شرح المفتاح

es-Seyyid eş-Şerif Ali b. Muhammed b. Ali el-Cürcani (740 – 816/340 – 1413) 

  الفوائد وتمهد موائد العوائدشید فیه قواعد 

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 235 x 170 – 170 x 90 mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, 252 yaprakta, üç-ay filigranlı kâğıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Şemseli, 

kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

  ئد هذا العلم ونظم فرائده... الفراغ.... من كشف فوا

sözleriyle biter. 

-276- 

el-MuhtaɃar 

15 H.K. 1440 

 المختصر

Sa’d ed-dîn Mes’ûd b. ‘Ömer et-Taftâzânî (712 – 793 / 1312 – 1390) 

 سم... نحمدك یا من شرح صدورنا... وبع فیقول... مسعود بن عمر...ب

sözleriyle başlar. Ali b. Süleyman’ın celî talik yazısıyla, Arapça, 205 x 140 – 135 

x 80 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 176+2 yaprakta, taç filigranlı kâğıda, Kostantiniyye 
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(İstanbul)’de, 1049 (1640) yılında yazılmıştır. Cetvel ve keşideleri kırmızıdır. Kenarları 

meşin, cilt kapakları ebrû kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 الفاتحة ومنطویة على حسن الخاتمة... تم.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 22 (Muhammed b. Ahmed Beyşehri, 1046 (1636); 1441 (Yakub 

b. İbrahim, Diyarbakır, 1080/1669), 1446, 1630/2 (84b – 168b, sonu eksik); 1756/2 

(Muhammed b. İsmail, 874/1469, 15b – 171a), 1867 (Hüseyin Paşa b. Ömer, 

1266/1849); 2218 (Hacı Paşa b. Haca Ali) 

-277- 

el-Muţavvel 

 المطول

Sa’d ed-dîn Mes’ûd b. ‘Ömer et-Taftâzânî (712-793/1312-1390) 

15 H.K.1948 

 بسم... الحمد  الذي ألهمنا حقایق... وبعد فإن أحق الفضائل بالتقدیم وأسبقها...

sözleriyle başlar. İsa b. Ahmed’in nesih hattıyla, Arapça, 255 x 160 – 180 x 100 

mm. ölçüsünde, 23 satırlı, 226 yaprakta, üzüm filigranlı kâğıda 1011 (1602) yılında 

yazılmıştır. Metinler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Şemseli, mıklebli, kahverengi 

meşin bir cilt içerisindedir. 

 تمام وحقق لنا الفوز بهذا المرام والحمد  رب العالمین.... حكمته وفقنا اإل

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 1630/1 (1-83b); 1949; 2089 (1094/1682) 

-278- 

Nevâbiġu’l-Kelim 

15 H.K. 1523/5 

  نوابغ الكلم
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Câr-Allah Ebu’l-Ķâsım Maȭmûd b. ‘Ömer ez-Zemahşerî (467-538/1074-1144) 

 بسم... قال الشیخ جار هللا العالمة أبو القاسم محمود بن عمر... هذه الكلم النوابغ...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla 195 x 130 – 150 x 90 mm. ölçüsünde, 

25 satırlı, 25b – 29b yaprakları arasında, taç filigranlı kâğıda yazılmıştır. Sözbaşları 

kırmızıdır. Şemseli, mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 ... یدرون سحاب األمطار الدنیا مملوة عبًدا مشحونة غیرا تمت.

sözleriyle biter. 

-279- 

Risâle fî Beyâni Ferîdet’t-Tażmîn 

15 H.K. 1525/4 

 رسالة في بیان فرید التضمین

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn Aȭmed b. Süleymân (873-940/1468-1534) 

 لتضمین على نحوین أحدهما تضمین لفظ لفظ آخر وهو الذي ذكره...بسم... ا

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla 190 x 130 – 135 x 60 mm. ölçüsünde, 

15 satırlı, 26b – 29a yaprakları arasında, taç-arma filigranlı kâğıda yazılmıştır. Ced-

veller kırmızıdır. Kenarları kahverengi meşin, kapakları ebrû kağıt kaplı, mukavva ve 

bir cilt içerisindedir. 

 ... وأما االشتباه الثاني فستقف على وجه اند فاعه بإذن هللا تعالى تم.

sözleriyle biter. 

-280- 

Risâle fî İlmi’l-Me’âni 

15 H.K. 790/3 

 نيرسالة في علم المعا

‘Alî Ķuşçu ’Alâ ed-dîn ‘Alî b. Muȭammed (Öl. 876/1474) 

 بسم... الحمد  الذي المن واإلحسان... الموید ببراعة المعاني وفصاحة البیان...
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sözleriyle başlar. Ali b. Muhammed b. Ali’nin talik hattıyla, Arapça, 210 x 150 

mm. ölçüsünde, 15 satırlı, 22b – 27a yaprakları arasında, harf filigranlı kâğıda, 1220 

(1805) yazılmıştır. Sözbaşları ve cetvelleri kırmızıdır. Sırtı açık kahverengi meşin, cilt 

kapakları kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... وهزم األمیر الجند من قبیل...

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 427/5 (33b-42b); 733/3 (89b-94b); 1088/8 (Mehmed Halil, 99b-

105a), 1291/1 (1b-7b); 1496/4 (9b-10b); 1790/15 (1217/1802, 190b-197a); 1789/3 

(55b-60b); 1789 (110b-117a) 

-281- 

Risâle fî İlmi’l-Me’âni 

15 H.K. 1777/2 

 رسالة في علم المعاني

Ebû Sa’îd Muȭammed b. MuɃţafâ Hadimî (1113-1176/1701-1762) 

 لم یبحث فیه...بسم... الحمد  رب العالمین... أما بعد فعلم المعاني ع

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla 215 x 165 – 145 x 70 mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, 6b – 16a yaprakları arasında, harf-marka filigranlı kâğıda yazılmıştır. Sözbaş-

ları kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, siyah meşin bir cilt içerisindedir. 

  ... نحو قوله تعالى فقوال لینا لعله یتذكر أو یخشى من حیث الكلمات الخ.

sözleriyle biter. 

-282- 

Risâle fî İlmi’l-Me’âni 

15 H.K. 729/5 

  رسالة في علم المعاني

  طما...محمد وآله وسلما وبعد قد أجیبت أن أن  الحمد وصلى هللا على رسوله الذي اصطفى
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sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 190 x 125 – 87 x 40 mm. ölçüsünde, 9 

satırlı, 20b – 37a yaprakları arasında, taç-arma filigranlı kâğıda yazılmıştır. Sözbaşla-

rı kırmızıdır. Sırtı ve sertabı meşin, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 حسن اختتام انتهى القال.  .. براعة استهالل انتقال.

beytiyle biter. 

Ayni isimde farklı nüsha: 1777/4 (33b-51b; başı eksiktir) 

-283- 

Risâletü’l-İsti’ârât 

15 H.K. 451/5 

  رسالة االستعارات

  عد فأردت تحریر معاني االستعارة...بسم... الحمد  الذي تحقیق االستعارات... أما ب

sözleriyle başlar. İsmail Zühdü’nün nesih hattıyla, Arapça, 190 x 130 – 145 x 60 

mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 65a – 68a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kâğıda, 

1149 (1736) yılında yazılmıştır. Sözbaşları meşin, cilt kapakları sarı kağıt kaplı, mık-

lebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  وقد یكون على سبیل المجاز نحو أذیتني فتعرف الحمد  الذي ختم األشیاء... والسالم...

sözleriyle biter. 

-284- 

Risâletü’l-İsti’ârât 

15 H.K.451/13 

 رسالة االستعارة

‘Abd es-Selâm b. Nu’mân b. Halîl 

 بسم... الحمد  الذي منحنا ... وبع فیقول... عبد السالم بن نعمان...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 190 x 130 – 155 x 90 mm. ölçüsünde, 23 

satırlı, 60b – 63b yaprakları arasında, çıpa filigranlı kâğıda yazılmıştır. Sözbaşları 
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kırmızıdır. Sırtı meşin, cilt kapakları sarı kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisin-

dedir. 

 ... وهو اإلقدام تارة واإلحجام أخرى متتزع عن عدة أمور كما ترى تم.

sözleriyle biter. 

-285- 

Risâle fi’l-Mekâtîb 

15 H.K. 1523/2 

  رسالة في المكاتیب

  إلى الولد العزیز المحب أن المحب موالنا محمد سالم حامدا ومصلیا ومسلما...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 195 x 130 – 135 x 80 mm. ölçüsünde, 18 

satırlı, 1b – 15b yaprakları arasında, taç filigranlı kâğıda yazılmıştır. Şemseli, mıklebli, 

kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 ... فلم یرض اإلمام إال المكث ولعل هللا یحدث بعد ذلك أمرا وصلى هللا على... وسلم.

sözleriyle biter. Çeşitli mektupların retorik açıdan incelenmesinden oluşur. 

-286- 

Risâle fî Taȭķîķi Ma’anâ’n-Nażm ve’Ƀ-ɂiyâġa 

15 H.K. 451/17 

  رسالة في تحقیق معنى النظم والصیاغة

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn Aȭmed b. Süleymân (873-940/1468-1534) 

 بسم... اعلم أن أساس البالغة وقاعدة الفصاحة نظم الكالم...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 190 x 130 – 150 x 70 mm. ölçüsünde, 25 

satırlı, 71b – 73b yaprakları arasında, suyolu filigranlı kâğıda, 993 (1585) yılında ya-

zılmıştır. Sözbaşları ve keşideler kırmızıdır. Şırtı meşin, cilt kapakları sarı kağıt kaplı, 

mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... المعنى اللغوي فافهم هذا السر الدقیق فإنه بالحفظ حقیق تمت.



 
 

314 
 

sözleriyle biter. 

-287- 

Risâle fî Taȭķîķi’l-Mecâz ve’l-İsti’âre 

15 H.K.415/2 

  رسالة في تحقیق المجاز واالستعارة

  بسم... أحمد اللهم على... وبعد فهذه نبذة من الحقائق وزبدة من الدقایق...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 170 x 110 – 120 x 62 mm. ölçüsünde, 

15 satırlı, 43b – 52a yaprakları arasında, harf filigranlı kâğıda yazılmıştır. Tamir gör-

müş, açık kahverengi, mıklebli, meşin bir cilt içerisindedir. 

ا في كالمة تم.   ... المعمومة ضمنا إن لم یطلق علیها ذلك صریعً

sözleriyle biter. 

-288- 

Risâle fî Taȭķîķi’l-Müşâkele 

15 H.K. 451/6 

 رسالة في تحقیق المشاكلة

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn Aȭmed b. Süleymân (873-940/1468-1534 

 ه عن أن یمر...بسم... لك الحمد یا من تقدست سرادقات جالل

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 190 x 125 – 140 x 80 mm. ölçüsünde, 17 

satırlı, 23b – 29a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kâğıda yazılmıştır. Sırtı meşin, 

cilt kapakları pembe kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... الطاهرین وأصحابه نجوم الدین وسلم سلیما تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 2096/46 (Mustafa b. Mehmed b. Halil, 118/1705, 100b-101b); 526-

2/6 (332a-334a); 1069/9 (33b-35b) 

-289- 
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Risâle fî Tevcihi’t-Teşbîh 

15 H.K. 1040/20 

 رسالة في توجیه التشبیه

Celâl ed-dîn Muȭammed b. Es’ad ed-Devvânî (830-907/1427-1501) 

 بسم... الحمد وعلى نبیه الصالة... قال كثیر أقوال العلماء في توجیه التشبیه...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 200 x 145 – 155 x 95 mm. ölçüsünde, 20 

satırlı, 103b – 131b yaprakları arasında, üzüm salkımı filigranlı kâğıda yazılmıştır. 

Sözbaşları kırmızıdır. Kenarları kahverengi meşin, cilt kapakları ebrû kağıt kaplı, mu-

kavva bir cilt içerisindedir. 

  كما ال یخفى على من له أدنى فطانة وهللا الموفق تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 1068/16 (75a-76a) 

-290- 

Risâle fî Uslubi’l-Ȭakîm 

15 H.K. 949/29 

  رسالة في أسلوب الحكیم

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn Aȭmed b. Süleymân (873-940/1468-1534 

  بسم... الحمد  العلیم الحكیم... أما بعد فهذه رسالة رتبناها في بیان أسلوب الحكیم...

sözleriyle başlar. Mustafa b. Ali Burdurî’nin talik yazısıyla, Arapça, 205 x 155 – 

190 x 125 mm. ölçüsünde, 27 satırlı, 37b – 38b yaprakları arasında, arma filigranlı 

kâğıda, Burdur’da 1193 (1779) yılında yazılmıştır. Keşidler siyahtır. Sırtı meşin, cilt 

kapakları ebrû kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 لطایف المعاني كما في أسلوب الحكیم منها بل عد من المحسنات البدیعیة تمت. ... ذلك الحمل من

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 451/16 (993/1585; 69a-71b) 
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-291- 

er-Risâletü’l-Vaż’iye 

15 H.K. 297/3 

 الرسالة الوضعیة

‘Adud ed-dîn ‘Abd er-Raȭmân b. Aȭmed el-Ȋcî (680-756/1281-1355) 

 هذه فائدة تشمل على مقدمة وتقسیم وخاتمة المقدمة اللفظ...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 190 x 115 – 150 x 95 mm. ölçüsünde, 19 

satırlı, 56b – 57a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kâğıda, 1170 (1756) yılında  

yazılmıştır. Kahverengi pandizot bez kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... ال یریبك تعاور األلفاظ بعضها مكان بعض إذا المعتبر الوضع.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 9/2 (15b-17b), 517/7 (77b-78a); 1174/3(1181/1767, 36b-37b); 

149/7 (121b-122b); 1496/1 (1-2b) 

-292- 

er-Risâletü’l-Vaż’iye 

15 H.K. 451/4 

 الرسالة الوضعیة

Ȭâfıż ed-dîn Meȭmed Ʉaşkendî 

 سادسة على شرح المفتاح...بسمه سبحانه معركة الكتیبة ال

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 190 x 135 – 155 x 80 mm. ölçüsünde, 

13 satırlı, 17b – 21b yaprakları arasında, üç ay filigranlı kâğıda yazılmıştır. Sırtı me-

şin, cilt kapakları pembe kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

ا تم معارك الكتاب للحافظ التاشكندي.  من وضعها اإلفادة ظاهرً

sözleriyle biter. 

-293- 
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Şerȭu Dîbâceti’l-MuhtaɃari’l-Me’ânî 

15 H.K. 1756/1 

 شرح دیباجة المختصر المعاني

Yûyû MuɃţafâ b. Yûsuf b.Murâd Bosnavî (1061-1119 / 1651-1707)120 

 بسم... نحمدك یا من أحكم لحكمته كل موجود... وبعد فلما شرع یقرأ على الشرح...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 220 x 150 – 110 x 65 mm. ölçüsünde, 

13 satırlı, 1b – 14b yaprakları arasında, üzüm filigranlı kâğıda yazılmıştır. Sözbaşları 

kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, mıklebli, vişnerengi meşin bir cilt içerisindedir. 

  ... هذا خاتمة ما قصدنا في هذا الباب من إیضاح خطبة الكتاب ختمنا هللا... تمت.

sözleriyle biter. 

-294- 

Şerȭu Ebyâti’l-İżâh ve’l-Miftâh fi’l-Me’âni 

15 H.K. 1069 

  شرحأبیات اإلیضاح والمفتاح في المعاني

 الحمد الموید بحسن توفیقه الهادي... وبعد فإن كتاب اإلیضاح الذي ضفه...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 190 x 125 – 155 x 70 mm. ölçüsünde, 25 

satırlı, 82 yaprakta, suyolu filigranlı kâğıda yazılmıştır. Asıl metin ve cetveller kırmızı-

dır. Mıklebli, kırmızı renkli meşin bir cilt içerisindedir. 

 أعلم بالصواب. ... وال ذافت الدنیا فراقك وال عدمنك بدوام البقاء واللع

sözleriyle biter. 

-295- 

Şerȭu Ķâsûde fî Medȭi’z-Zemahşerî  

15 H.K .435/10 
                                                
120 Aslen Mostar’lı olan Mustafa B. Yusûf  Osmanlı kadılarındandır. Bu zat h. 1199 (m. 1707) yılında vefât et-
miştir. Eserleri arasında Dür el-Meâli, Ta’liga âlâ Haşiye el-Adâb, Tavdih el-Mantık, Hâşiye âlâ Gasîde el-
Lâmiye, Şerh İsâ Gucî, Şerh Ummûzec ez-Zemahşeriyye, Muntahab el-Usûl yer almaktadır. (bk. Hediyetu’l-
Arîfiyn, II, 443; Osmanlı Müellifleri, II, 32) 
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  شرح قصیدة في مدح الزمخشري

  وحررت عن میل الحظوظ مشاعري    بسم... محوت خطوط اللهم عن لوح خاطري

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla 195 x 140 – 150 x 85 mm. ölçüsünde, 23 

satırlı, 51b – 57a yaprakları arasında, çıpa filigranlı kâğıda, 985 (1577) yılında  yazıl-

mıştır. Keşideler kırmızıdır. Mıklebli, vişnerengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 عین األكابر... التماموأصحاب والتاب    ... وسلم تسلیما علیه وآله 

beytiyle biter. 

-296- 

Şerȭu Miftâhil-‘Ulûm 

15 H.K. 371 

 شرح مفتاح العلوم

Sa’d ed-dîn Mes’ûd b. ‘Ömer et-Taftâzânî (712-793/1312-1390) 

 أن مجرد التقدیم ال یقضي ذلك كما... إلى

sözleriyle başlar. Sıdkı b. Ali Malati’nin talik yazısıyla, Arapça, 185 x 140 – 120 

x 85 mm. ölçüsünde, 25 satırlı, 233 yaprakta, âbâdî kağıda, Arapgir (Malatya)’de 805 

(1402) yılında yazılmıştır. Kenarları kahverengi meşin, cilt kapakları ebrû kağıt kaplı, 

mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... لتضمن معنى والسؤال وهللا المسؤول لتیسیر اآلمال... الفراغ.

sözleriyle biter. 

-297- 

Şerȭu’r-Risâleti’l-Vaż’îye 

15 H.K. 949/46 

 لوضعیةشرح الرسالة ا

Ebu’l-Ķâsım el-Leysî b. Ebî Bekr es-Semerķandî (Öl. 888/1483 civarında) 

  بسم... الحمد  الذي خص اإلنسان... وبعد فلما شاع في أمصار وظهر ظهور الشمس...
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sözleriyle başlar. Süleyman b. Hüseyin’in nesih yazısıyla, Arapça, 205 x 150 – 

135 x 65 mm. ölçüsünde, 19 satırlı, 63b – 70a yaprakları arasında, üzüm salkımı filig-

ranlı kâğıda, 1164 (1750) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Sırtı meşin, cilt ka-

pakları ebrû kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 الحمد  الواجب الوجود والشكر لفیض الخیر والجور والسالم.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 1064/2 (1078-1667, 39b-59a); 1174/2 (1181/1767, 23b-39a); 

1581/5 (82b-97a); 1655/3 (31b-39b); 1746/1 (1132/1719, 1-9a); 1794/5 (Isparta; 

1169/1649, 119b-190b) 

-298- 

Şerȭu Risâleti’l-İsti’âre 

15 H.K. 1789/8 

 شرح رسالة االستعارة

‘İşâm ed-dîn İbrâhîm b. Muȭammed b. Arabşâh el-Esferâyinî (873-945/1468-

1538) 

 بسم... یقول العبد المفتقر إلى الطاف ربه الخفیة عصام الدین...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 215 x 160 – 140 x 6 mm. ölçüsünde, 17 

satırlı, 118b – 129b yaprakları arasında, suyolu filigranlı kâğıda, 1145 (1732) yılında 

yazılmıştır. Asıl metin siyah çizgilidir. Sırtı ve sertabi siyah meşin, cilt kapakları ebrû 

kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... مفهوم المركب من غیر قصد إلى جزء من األجزاء.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 644/1 (1b-14b); 1271/4 (30b-38a); 152/3 (7b-24b); 1593/3 (32b-

41b); 1593/4 (Musa b. Ömer b. Süleyman, 46b-4a); 1621/1 (Mehmed b. Yunus, 1b-

17b) 

-299- 
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Şerȭu Risâleti’l-İsti’âre 

15 H.K. 517/5 

  شرح الرسالة الوضعیة

es-Seyyîd eş-Şerîf ‘Alî b. Muȭammed b. ‘Alî el-Cürcânî (740-816/1340-1413) 

 بسم... قوله فهذه فائدة وجه الضبط إن المذكور فیها إما أن یكون مقصود...

sözleriyle başlar. Yusuf b. Muharrem’in talik hattıyla, Arapça, 194 x 120 – 137 x 

65 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 56a – 57b yaprakları arasında, bayraklı-koç filigranlı 

kâğıda, 1084 (1673) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Şemseli, zencirekli, 

mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

  ل إذ ال عبرة إال للوضع تمت.جزئین في االستعما

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 451/3 (15b-17b), 729/3 (18b-21b) 

-300- 

Ta’lika ‘ala Şerhi Risaleti’l-Vaz’iye 

15 H.K. 451/5 

 تعلیقة على شرح رسالة الوضعیة

‘Ali Kuşçu ‘Ala ed-din ‘Ali b. Muhammed (Öl. 879/1474) 

  وضاع ما یجب فیه مالحظة اللفظ بخصوصیة والمعنى...باسمه سبحانه من األ

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 190 x 135 – 135 x 80 mm. ölçüsünde, 

17 satırlı, 21a – 22a yaprakları arasında, üç ay filigranlı kâğıda, yazılmıştır. Sırtı me-

şin, cilt kapakları pembe kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... وضع سائر المشتتات وهذا الوضع یسمى وضعا نوعیا والمركبات... رحمة هللا تعالى.

sözleriyle biter. El-Ici’in “Risale fi’l-Vaz”ına, Ebu’l-Kasım el-Leysi b. Ebi Bekr es-

Semerkandi’nin yaptığı şerhe haşiyedir. 
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B. EDEBİYAT 

         B.1. SARF VE NAHİV 

-301- 

Risâle-fi’l-Mesâ’il 

15 H.K.451/11 

 رسالة في مسائل

İbn eş-ɂa’iġ Muvaffak ed-dîn Ebu’l-Beķâ’Ya’îş b. ‘Alî el-Ȭalebî (556-643/1160-

1245) 

 ن دمشق...بسم... قال... أبو البقاء یعیش الحلبي هذه مسایل وردت علینا م

sözleriyle başlar. Ahmed Yunus el-Ubeyd el-Ezheri’nin nesih yazısıyla, Arapça 

190x125-150x90 mm. ölçüsünde, 23 satırlı, 39b-45b yaprakları arasında, suyolu filig-

ranlı kağıda, 1140 (1728) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetveller kırmızıdır. Sırtı 

meşin, deffeleri sarı kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

ا تمت. ا وباطنً   ... قصروها على لفظ الماضي فاعرفه وهللا تعالى أعلم وله الحمد ظاهرً

sözleriyle biter. Risale, Ebi Nasr ed-Dimeşki’nin “Mesa’il” ine cevap olarak on üç 

meselden oluşmaktadır. 

-302- 

Risâle fî Mes’eleti Naȭvîye 

15 H.K. 452/2 

 رسالة في مسئلة نحویة

Taķî ed-dîn Ebu’l Ȭasan ‘Alî b. ‘Abd el-Kafî es-Subkî (683-756/1284-1355) 

 بسم... لشیخ اإلسالم تقي الدین السبكي هي یجوز أن یقال العشر األخیر أوال الجواب العشر...

sözleriyle başlar. Ahmed Yunus el-Ubeyd el-Ezheri’nin nesih yazısıyla, Arapça, 

190x125-150x90 mm. ölçüsünde, 23 satırlı, 33a-34a yaprakları arasında, suyolu filig-

ranlı kağıda, 1140 (1728) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetveller kırmızıdır. Sırtı 

meşin, deffeleri sarı kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 
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 ... العشر األول أو األوسط أو األخیر فال مجاز فیه وهللا تعالى أعلم تمت المسئلة.

sözleriyle biter. “Risale fi Tahkiki’l-Aşr ve’l-Ahir” adıyla da bilinir.  

-303- 

Risâle fî Min’t- Tab’îżîye 

15 H.K. 1500/5 

 رسالة من التبعیضیة

Kemâl Pâşâ zâde Şems ed-dîn Aȭmed b. Süleymân (873-940/1468-1534) 

 بسم... الحمد لویه والصالة على نبیه اعلم أن البعضیة المعتبرة في من التبعیضیة...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 190x120-120x60 mm. ölçüsünde, 21 sa-

tırlı, 49a-51b yaprakları arasında ok-yay filigranlı kağıda, yazılmıştır. Serlevha kırmı-

zıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mıklebi kopuk, mukavva 

bir cilt içindedir.  

 ... قوله ال یغفر أن یشرك به والتعلیل بقوله إنه هو الغفور الرحیم.

sözleriyle biter.  

-304- 

Risâle fî Taȭķîķi Ta’rîbi’l-Kelimeti’l-‘Acemîye 

15 H.K. 2094/38 

 رسالة في تحقیق تعریب الكلمة العجمیة

Kemâl Pâşâ zâde Şems ed-dîn Aȭmed b. Süleymân (873-940/1468-1534 

 بسم... الحمد  الذي جعل مبنى كالم العرب... وبعد فهذه رسالة مرتبة في تحقیق تعریب الكلمة األعجمیة...

sözleriyle başlar. Mustafa b. Mehmed b. Halil’in nasih yazısıyla Arapça, 

290x195-200x125 mm. ölçüsünde, 29 satırlı, 81b-86a yaprakları arasında, birleşik 

harf filigranlı kağıda, 1181 (1705) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Sade kağıt 

kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

 بمعنى المصلح ومنه شهریار ومنه قفس فإنه معجم قفس تم.
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sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 105/10 (44b-57b); 105/12 (150b-170a) 

-305- 

Risâle-fî Taȭķîķi Vaż’i Kâde 

15 H.K. 2094/42 

 رسالة في تحقیق وضع كاد

Kemâl Pâşâ zâde Şems ed-dîn Aȭmed b. Süleymân (873-940/1468-1534 

 بسم... الحمد لولیه والصالة على نبیه وبعد فهذه رسالة في تحقیق وضع كاد...

sözleriyle başlar. Mustafa b. Mehmed b. Halil’in nesih yazısıyla, Arapça 

290x195-200x125 mm. ölçüsünde, 29 satırlı, 94b-96b yaprakları arasında, birleşik 

harf filigranlı kağıda, 1118 (1705) yılında yazılmıştır. Keşide kırmızıdır. Sade kağıt 

kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 مذكور فیما ألف الترمذي في شمائل النبي تمت.

sözleriyle biter.  

-306- 

eɃ-ɂâfiye fi’Ƀ-ɂarf 

15 H.K. 1058/5 

 ي الصرفالشافیة ف

İbn Ȭâcib Cemâl ed-dîn Ebî Amr Osmân b. ‘Ömer (570-646/1174-1249) 

 بسم... الحمد  رب العالمین... وبعد فقد سألني من ال یسعني مضایقة... 

sözleriyle başlar. Bekir b. İbrahim Burduri’nin talik yazısıyla, Arapça, 205x145-

135x55 mm. ölçüsünde, 11 satırlı, 102b-159a yaprakları arasında, ay-yıldız filigranlı 

kağıda, Isparta’da, 1142 (1730) yılında yazılmıştır. Cetveller kırmızıdır. Salbek şem-

seli, üzeri kahverengi meşin kaplı, mıklebli bir cilt içindedir.  

 ... وأما الحروف فلم یكتب منها بالیاء غیر بلى وٕالى وعلى وحتى تمت.
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sözleriyle biter.  

Diğer nüshalar: 639/1(1033/1623,1b-48b); 708/1 (Mustafa b. Hasanoğlu, 

1156/1743,1b-27b); 974/6 (Abdel Celil b. Ali Celveti, 1117/1705,15b-110b); 1303/1 

(1077/1666,1b-53b); 1939 (Mehmed Necib, 1097/1686) 

-307- 

eş-Şem’atül-Muȧî’a fî ‘İlmi’l-‘Arabîye 

15 H.K. 1058/5 

 الشمعة المضیئة في علم العربیة

Celâl ed-dîn ‘Abd er-Raȭmân b. Ebî Bekr es-Suyûţî (849-911/1445-1505) 

 بسم... هللا أحمد وأصل وأسلم على محمد هذه مضیئة في علم العربیة...

sözleriyle başlar. Arapça talik yazıyla, 190x120-120x60 mm. ölçüsünde, 21 sa-

tırlı, 40b-41b yaprakları arasında, ok-yay filigranlı kağıda yazılmıştır. Serlevha ve 

sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, üzeri ebrü kağıt kaplı, mıklebi ko-

puk, mukavva bir cilt içindedir.  

  ... بالنفس والعین وكل واجمع وتوابعه ونعظى... اشتمال وغلظ.

sözleriyle biter.  

-308- 

 

Şerȭu’l-Avâmili’l-Mi’e 

15 H.K. 955 

 شرح العوامل المائة

Muşannifek ‘Alâ’ed-din ‘Alî b. Muȭammed el-Bisţâmî (803-875/1400-1470)121 

                                                
121 Musannifak diye tanınan Alâeddin Ali b. Muhammed el-Bistâmi Osmanlı âlimlerinden olup h. 803 (m.1400) 
yılında dünya’ya gelmiştir. Bilhassa fıkıh ilminde derin bilgiye sahip olan bu zat h. 875 (m.1470) yılında vefat 
etmiştir. Eserleri şunlardır: Hudud el-Ahkâm, Hâşiye âlâ Şerh el-Mihtâh, Şerh Avâmil el-Mie Li’l-Cürcânî, Şerh 
Lüb el-Elbâb Li’l İsferâyenî fi’n Nahv, Şerh Lüb el-Elbâb Li’l İsferâyenî fi’n Nahv, Şerh el Merâh el-Tasrîf, 
Şerh el-Misbâh Li’l Mutarrizî fî’n Nahv, El-Kevâkib el-Durriye fî Şerh Kasîdet el-Bürdiyye, Şerh el-Mesnevi Lî 
Celâleddin er-Rumî, Şerh İrşâd el-Hâdî fi’n Nahv (bk. Hediyetu’l-Arifiyn, I, 135). 
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 الذي نزل القرآن كالما مؤلفا مجز... وبعد فإني نحوت أن أشرع تقدیر... بسم... الحمد 

sözleriyle başlar. Mustafa Efendi’nin bozuk nesih yazısıyla, Arapça, 205x150-

140x65 mm. ölçüsünde, 19 satırlı, suyolu filigranlı kağıda, 1130 (1717) yılında yazıl-

mıştır. Ana metin bölümleri kırmızıdır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, deffeleri ebrü kağıt 

kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

 ... في المقصود بهذا الشرح إفادة المعلم واستفادة المتعلم وخاتمة الخیر للشارح... صفر.

sözleriyle biter.  

-309- 

Şerȭu’l-Binâ’il-Ef’âl 

15 H.K. 1058/2 

 شرح بناء األفعال

Dîňķoż Şems ed-dîn Aȭmed b. ‘Abd-Allah Bursavî (Öl. 940/1455 civarı) 

  لمصنف رحمة هللا الملك العالم...بسم... الحمد  الذي صرف صیغ وجودنا إلى الكلمات... وبعد فإن ا

sözleriyle başlar. Bekir b. İbrahim Burduri’nin talik yazısıyla, Arapça, 205x145-

135x80 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 60b-82b yaprakları arasında, harf-arma filigranlı 

kağıda Isparta’da 1142 (1730) yılında yazılmıştır. Sözbaşları, keşideler ve cetveller 

kırmızıdır. Salbek şemseli, üzeri kahverengi meşin kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt 

içindedir.  

  ... مهموز أجوف وال یلزم فیه للترتیب... وأن یكون للمواظبة المعتاد تمت.

sözleriyle biter.  

Diğer nüsha: 1586/2(45a-54b) 

-310- 

Şerȭu Binâ’i l-Ef’âl 

15 H.K. 148/3 

 شرح بناء األفعال
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Muȭammed b. ‘Abd el-Ȭamîd el-Kefevî (Öl. 1168/1754) 

  وي...بسم... الحمد  الذي صرف مصادر أفعالنا نحو رضائه... فیقول... محمد الكف

sözleriyle başlar. Arapça nesih yazıyla, 173x112-145x70 mm. ölçüsünde, 23 

satırlı, 43b-62a yaprakları arasında, harf-marka filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşideler 

kırmızıdır. Ebrü kağıt kaplı, harap mukavva bir cilt içindedir.  

  كن هذا آخر ما حزى علیه القلم بمن من علینا وأنعم والحمد  التمام.... من حروف العلة ولی

sözleriyle biter.  

-311- 

Şerȭu Binâ’i l-Ef ‘âl 

15 H.K. 1188/1 

  شرح بناء األلفیة

 أحمد هللا الذي قواعد التصریف واألبواب المجرد ذاته عما زید وحثه...

sözleriyle başlar. Mahmud b. Mehmed b. Süleyman’ın talik yazısıyla, Arapça, 

203x145-150x90 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 1b-35b yaprakları arasında, birleşik harf 

filigranlı kağıda 1076 (1666) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve keşideler kırmızıdır. 

Kenarları meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

 ... أما خیر مبتدأ محدوف وهو إما یدل الكل من هذه البیت تمت.

sözleriyle biter.  

Diğer nüshalar: 542/6 (Ahmed b. Yusuf, 1088-1677/302b-331a); 1023/3 (Ali b. 

Ali, 1248/1833,84b-118a) 

-312- 

Şerȭu’l Elfîye 

15 H.K. 1846 

  شرح األلفیة

‘Abd el-Azîz b. Cum’a b. Zeyd Ķavvâs  el-Mavşilî 
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عض بسم... قال العبد الفقیر عبد العزیز بن جمعة... الحمد  بارئ النسم ومفض النعم وموجد... وبعد فإن ب

 اإلخوان...

sözleriyle başlar. Arapça, kırma talik yazıyla, 230x150-170x105 mm. ölçüsünde, 

21 satırlı, abadi kağıda, 714 (1314) yılında yazılmıştır. Kenarları meşin, deffeleri ebrü 

kağıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir.  

 خطرار المتقدم ذكر... والزلل والخطر.... ثم على نبیه سلم یقول إن اال

sözleriyle biter. Zeynedin Yahya b. Abdülmu’ti’nin “Elfiye” adlı eserinde şerhtir. 

-313- 

Şerȭu’l-Elfîye 

15 H.K.1633 

 شرح األلفیة

İbn ‘Aķil ‘Abd-Allah b. Abd er-Raȭmân (698-769/1298-1367) 

 أحمد ربي هللا خیر مالك  بسم... قال محمد هو ابن مالك

dizeleriyle ve sözleriyle başlar. Muhammed b. Ali ed-Debbağ’ın nesih kırması 

yazısıyla, Arapça, 210x152-155x105 mm. ölçüsünde, 23 satırlı, üç-ay filigranlı kağıda 

yazılmıştır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, üzeri aşınmış kahverengi şemseli, meşin 

kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

 وهللا أعلم بالصواب.  وصحبه المنتخبین الخیرة  ... وٕاله الغر الكرام البرده

dizeleriyle biter. 

-314- 

Şerȭu’l-‘İzzi fî’t-TaɃrîf 

15 H.K.136 

 شرح العزى في التصریف

Nûr ed-dîn ‘Alî b. Sulţân Muȭammed el-Ķârî(Öl. 1014/1605) 

 لرائق بربه الباري علي بن سلطان محمد القاري.بسم... الحمد  یستحقه في األول واآلخر... أما بعد فیقول ا
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sözleriyle başlar. Arapça, bozuk nesih yazıyla, 172x110-90x60 mm. ölçüsünde, 

9 satırlı, taç filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Kenarları kırmızı meşin, 

deffeleri ebrü kağıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir.  

 ... في بذر ألن المشاركلة في المبنى یشندى...

sözleriyle kalmaktadır. 

-315- 

Şerȭu’l-İzzi fi’t-TaɃrîf 

15 H.K. 542/2 

 شرح العزى في التصریف

Sa’d ed-dîn Mes ‘ûd b. ‘Ömer et-Taftâzânî (712-792/1312-1389) 

 بسم... إن أروى زهر تخرج في ریاض الكالم... وبع فیقول... مسعود بن عمر القاضي...

sözleriyle başlar. Ahmed b. Yusuf Hamidi’nin nasih yazısıyla. Arapça, 203x133-

154x77 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 117b-178b yaprakları arasında, birleşik harf filig-

ranlı kağıda, İstanbul’da 1089 (1678) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetveller kır-

mızıdır. İlk iki sayfa cetveller ve başlık altın yaldızlıdır. Selçuki şemseli, kahverengi 

meşin, sırtı ve kenarları mavi bez kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

 ... وحسنة أو قبیحة أو غیرهما للنوع وكذلك البواقي وهللا أعلم بالصواب وتمت.

sözleriyle biter.  

-316- 

Şerȭu’l-Ķâfiye 

15 H.K. 152 

  شرح الكافیة

Ķutb ed-dîn İsâ b. Muȭammed eɃ-ɂafavî (900-953/1495-1546)122 

                                                
122 Kutbeddin İsa b. Muhammed h. 900 (m.1495) yılında doğmuştur. Bir çok ilimde kendini yetiştiren bu zat 
Mekke, Şam, Anadolu ve Mısır’da ikâmet etmiştir. Îsâ es-Safavi h. 953 (m.1546) yılında vefât etmiştir. Bazı 
eserleri: Şerh el-Fevâid el-Câmî Li’l-Kâfiye, Şerh eş-Şifâ Li’l Gâdî İyâd fi’s-Sîre, Muhtasar en’ Nihaye, Hâşiye 
âlâ Cem el-Cevamî’ Li’l-Mahalli (bk. Şezerat; VIII, 297; Keşf, 5-595- 853-1054-1198; İzâh el-Meknûn, I, 10; 
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 بسم... اي باسم مسمى هذا اللفظ الموصوف بكمال المبالغة في الرحمة...

sözleriyle başlar. Arapça, kırma talik yazıyla, 175x130-125x75 mm. ölçüsünde, 

21 satırlı, abadi kağıda yazılmıştır. Ana metin bölümleri ve cetveller kırmızıdır. Kenar-

ları meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir.  

 ... ونختم أمورنا بكمال الرحمة وتمام النعمة والحمد  حق حمده وتم.

sözleriyle biter.  

-317- 

Şerȭu Kitâbı Sîbeveyh 

15 H.K. 1221/3 

 شرح كتاب سیبویه

Ebû Sa’ id Hasan b. ‘Abd-Allah el-Merzibân es-Sîrâfî (284-368-897-979)123 

صل... هذا الجزء وهو األول من هذا باب علم ما الكلم هذا باب مجازي أواخر الكلم... صورة ما كان على األ

 شرح كتاب سیبویه...

sözleriyle başlar. Muhammed b. Muhammed’in harekeli divani kırma yazısıyla, 

Arapça 210x150-150x110 mm. ölçüsünde, 20 satırlı, 92a-156a yaprakları arasında, 

çıpa filigranlı kağıda, 831 (1427) yılında yazılmıştır. Kenarları meşin, deffeleri ebrü 

kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

 ... فاعرف ذلك إن شاء هللا وحدث من المنقول عنها ما هذا صورته فرغ من تعلیقه.

sözleriyle biter. Eserin I. cildidir. 

-318- 

 

                                                                                                                                                   
El-A’lam, V, 294; Târih Adab el-Lüga el-Arabiyye, III, 329; Hediyetu’l-Arifiyn, I, 810; GAL., II, 814; Suppl. 
IV, 514) 
123 Ebu Said Hasan B. Abdallah El-Merziban Es-Sirâfi h. 284 (m.897) yılında Sîraf’ta doğmuştur. Bağdat’ta 
kadılık yapan bu zât Nahiv, fıkıh, lügat, şiir, ârûz, kıraat, hadis, kelam, hendese ilimlerinde derin bilgi sahibidir. 
Bu zat h. 368 (m.979) yılında vefat etmiştir. Bu zâtın en meşhur eserleri şunlardır: Şerh Kitâb Sibeveyh fî’n 
Nahv, San’at eş-Şiir ve’l Belâga, Şerh Maksure İbn dureyd, El-Vakf ve’l-İbtida’ (bk. Mu’cem el Ubedâ, VIII, 
145-232; Şezerat, III, 65-66; Nüzhet el-Elifbâ, s. 379-382; Lisânu’l Mizan, II, 218; GAL. S. I, 174; Mu’cem el-
Müellifiyn, III, 242). 
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Şerȭu’l-Mişbâȭ fi’n-Naȭv 

15 H.K.684 

 شرح المصباح في النحو

Muşannifek ‘Alâ ed-dîn ‘Alî b. Muȭammed el-Bistâmî (803-875/1400-1470) 

 من أجل الكالم...الحمد  الذي جعل علم نحو مفتاحا لحل عویصات كالمه... وبعد فإن 

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazıyla, 210x140-140x70 mm. ölçüsünde, 23 sa-

tırlı, birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları, cetveller ve keşideler kırmı-

zıdır. Şemseli, şirazesi dağınık, kahverengi meşin bir cilt içindedir.  

 ... ببض وجهي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ولقد قضى... تمت.

sözleriyle biter. 

-319- 

Şerȭu’l-Muġni’ l-Lebîb 

15 H.K. 1800 

 شرح مغني اللبیب

Muȭammed b. Muȭammed el-Emîr es-Sunbâvî (1154-1232/1742-1817)124 

 بسم... الحمد  الذي نحوه بل علمه مغني اللبیب عن سؤاله... أما بعد فیقول محمد األمیر األزهري...

sözleriyle başlar. Arapça, Arap nesihi yazıyla, 187x165-180x110 mm. ölçüsün-

de, 27 satırlı, deniz kabuğu filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Kenar-

ları meşin, deffeliri sarı kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

 ... لنا ولوالدینا ومشایخنا وأوالدنا وجمیع المسلمین... تسلیما.

sözleriyle biter.  

-320- 

Şerȭu Muķaddimeti’l-Acurrûmîye  
                                                
124 El-Emir diye tanınan Şemseddin Muhammed b. Muhammed es-Sunbavi fıkıh ve Nahiv alimidir. Aslen mağ-
ribli olan bu zat Ezher’de okumuş ve h. 655 (m.1257) Kahire’de vefat etmiştir. Eserlerinden bazıları: Hâşiye âla 
Mugnî el-Lebîb li-İbnî Hişâm fi’n-Nahvi el-İklil, İnşirah el-Sudûr (bk. Mu’cem el-Muellify, XI, 183; A’lam, 
VII, 298-298; Hediyetu’l-Arifiyn, II, 358; Mu’cem el-Matbuat, s. 473-475) 
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15 H.K. 1651/7 

 شرح المقدمة األجرومیة

Zeyn ed-dîn Hâlid b. ‘Abd-Allah el-Ezherî (838-905/1435-1499)125 

  بسم... الحمد  دافع مقام للنصبین لنفع العبید الخافذین...

sözleriyle başlar. Arapça, talik yazısıyla, 210x145-135x80 mm. ölçüsünde, 25 

satırlı, 137b-142b yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Ana 

metin bölümleri kırmızıdır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, deffeleri ebrü kağıt kap-

lı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

 یوم الیاء والكسرة قبلها دلیل علیها والموضع الثاني,,,

sözlerinde kalmaktadır. 

Diğer nüsha: 1803/2 (46b-65a) 

-321- 

et-Tavżîȭ 

15 H.K. 2159 

 التوضیح

İbn Ümm Ȭasan b. Ķâsım el-Murâdî (Öl. 749/1348)126 

 ... قوله من كذلك خلتفیه ش یعني ان ها نحو...

sözleriyle başlamaktadır. Arapça, nesih yazıyla, 287x202-210x115 mm. ölçü-

sünde, 31 satırlı, marka filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları ve keşideler kırmızı-

dır. Sırtı ve sertabı siyah meşin, deffeleri kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içinde-

dir.  

                                                
125 Zeynuddin Hâlid b. Abdullah aslen Mısır’lı olup el-Ezherî diye tanınmıştır. Nahiv âlimi olan bu zât h.905 
(m.1499) yılında vefat etmiştir. Eserlerinden şunları sıralayabiliriz: El-Elgâz en-Nahviyye, Et’Tasrih bî Mazmûn 
et’Tavdih fî’ş-Şerh İbn Mâlik, Temriyn et-Tullâb, fî Sinâat el-Î’rab, ez-Zübte fî Şerh Kasîde el-Bürde, Şerh el-
Acrûmiyye, el-Gavlu es-Sâmi âlâ Kelâm Molla Abdurrahman el-Câmî fî’n-Nahv (bk. Hediyetu’l-Arifîyn, I, 343-
344; A’lam, II, 339-GAL., II, ,35; Keşf, II, 1776). 
126 İbn Ümm Hasan Kasım diye tanınan Bedrettin Hasanb. Kâsım el-muradi aslen Mısırlı olup Nahiv ve Lügat 
âlimidir. H. 749 (m.1348) yılında vefat etmiştir. Bazı eserleri şunlardır: Şerh el-Elfiye li-İbn Mâlik, Şerh Tehzîl 
el-Fevâîd Lî İbnî Mâlik, Şerh el-Mufassal li’Zemahşerî fî’n-Nahv (bk. Hediyetel Arifiyn, I, 286; GAL., I, 360; 
Suppl., I, 522; Keşf, I, 152) 
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 ... وأنشد علیها عن باخوها طویل الشق تم.

sözleriyle biter.  

-322- 

Temrînü’ţ-Ţullâb fî ɂınâ’ ati’l-İ’ râb 

15 H.K. 1197 

 تمرین الطالب في صناعة اإلعراب

Zeyn ed-dîn Hâlid b. ‘Abd-Allah el-Ezherî(838-905/1434-1499) 

 بسم... قال الشیخ... ظین الدین الولید خالد األزهري... وبعد فإن معرفة اإلعراب من الواجبات...

sözleriyle başlar. Arapça, kırma nesih yazıyla, 200x150-165x105 mm. ölçüsün-

de, 27 satırlı, su yolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Ana metin bölümleri ve cetveller 

kırmızıdır. Kenarları meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içinde-

dir.  

 ... لهاذا اإلعراب وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا الملك الوهاب... العالمین.

sözleriyle biter. İbn Malik’in “el-Elfiye” adlı eserine irabdır. 

-323- 

et-Tevâbi’ fi’ ş-Şarf 

15 H.K. 1337 

 التوابع في الصرف

Cemâl ed-dîn İɃhâk Meȭmed Ķaramânî (Öl.930/1523)127 

 بسم... الحمد  الذي كرم بني آدم بین المخلوقات... وبعد لما اتفقت قرائه المبتدین... وسمیته بالتوابع...

sözleriyle başlar. Arapça, harekeli, nesih yazısıyla, 205x150-140x70 mm. ölçü-

sünde, 10 satırlı, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Kenarları 

bordo meşin, deffeleri ebrü kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir.  

                                                
127 Cemâleddin İshâk el-Karamânî tefsir, tasavvuf  ve Sarf âlimidir. Bu zât aslen Karamanlı olup h. 930 (m. 
1524) yılında vefât etmiştir. Eserleri: Hâşiye Tefsir âlâ el-Beydavî; Risâle el-Etvar es-Sülûk, Risâle fî Devran es-
Sufîye ve Raksihîm, Et-Tevabi’ fî’s-Sarf (bk. Mu’cem el-Müellifiyn, II, 236; Keşf, I, 503; GAL., II, 557). 
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  ... ذكرنا وهللا المعین والمرشد إنه ولي الحسنات وقاضي الحاجات.

sözleriyle biter. 

-324- 

Ta’likâ ‘alâ Şerȭi Risâleti’l-Vaż’îye 

15 H.K.1023/1 

***** 

‘Alî Ķuşçu ‘Alâ ed-dîn ‘Alî b. Muȭammed (Öl. 879/1474) 

*********** 

*********** 

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 190 x 135 – 135 x 80 mm. ölçüsünde, 

17 satırlı, 21a – 22a yaprakları arasında, üç ay filigranlı kâğıda yazılmıştır. Sırtı me-

şin, cilt kapakları pembe kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

*********** 

sözleriyle biter. El-Icî’nin “Risale fi’l-Vaz”ına, Ebû’l-Kasım el-Leysî b. Ebî Bekr es-

Semerkandî’nin yaptığı şerhe haşiyedir. 
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-325- 

                                                                              32 H.K. 2033 

Aȭsenü’l-Mesâlik 

 أحسن المسالك

Bedr ed-dîn Ebû ‘Abd-Allah b. Muȭammed (Öl. 686/1287) 

 بسم... اللهم یا ولي اإلسالم وأهله مسكنا... أما بعد حمد هللا سبحانه بما...

sözleriyle başlar. Muhammed Ahmed b. Hicazi’nin nesih yazısıyla Arapça,  

250x170-170x90 mm. ölçüsünde, 21 satırlı,  suyolu filigranlı kağıda 1134 (1722) yı-

lında yazılmıştır. Ana metin bölümleri kırmızıdır. Yaldız ve mülevven basit tezhibli bir 

mihrabiyesi vardır. İlk iki sayfa cetveller altın yaldızlıdır. Sırtı kahverengi meşinle ya-

ma görmüş, yaldız şemseli, vişnerengi meşin kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisin-

dedir. 

  وصحبه المنتخبي الخیرة  ... وٕاله الغر الكرام البربه

 اعلم قد انتهى عرضه من هذا النظم... العربیة تم.

sözleriyle biter. 

-326- 

                                                                              32 Yalvaç 55/3 

el-‘Avâmilu’l-Cedîde 

 العوامل الجدیدة

Birgilî Meȭmed Efendî b. Pîr ‘Alî (929-981/1523-1573) 

 بسم... الحمد  رب العالمین... وبعد فاعلم أنه ال بد لكل طالب معرفة اإلعراب...

sözleriyle başlar. Hüseyin b. Halil’in talik yazısıyla, Arapça, 200x120-130x57 

mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 55b-60a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda 1194 

(1788) yılında yazılmıştır. Cetveller ve sözbaşları kırmızıdır. İlk iki sayfa serlevha ve 
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cetveller müzehheptir. Çeharkuşe kahverengi meşin, üzeri aşınmış ebru kağıt kaplı, 

mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ال من جهة تمت الكتاب.... في آخرة یسمى علیا نوح توكلت على من الیات الخیر إ

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 2178/13 (1167/1753), 137b-147b); 32 Şarki, 52/5 

(157b-164a); 32 Şarki, 83/2 (Hüseyin b. Yusuf Erzincani, 43b-51a); 32 Ulu, 138/3, 

(63b-69b); 32 Ulu, 179/3 (65b-71a);  32 Ulu. 230/3 (97b-105b); 32 Ulu. 231/2 (33b-

40a); 32 Ulu. 369/3 (1161/1748, 84b-97b); 32 Yalvaç 151/3 (Ali Rıza b. Mehmed 

Rüşdü Yalvaci, 1263/1846, 86b-94a); 32 Yalvaç 208/5 (71b-76a); 32 Yalvaç 234/5 

(85b-92b) 

-327- 

                                                                              32 Ulu. 369/2 

el-‘Avâmilu’l-Mi’e 

 العوامل المائة

‘Abd el-Ķâhir b. ‘Abd er-Raȭban el-Cürcânî(Öl. 471/1078) 

  وامل في النحو على ما ألفه...بسم... الحمد  رب العالمین... وبعد فإن الع

sözleriyle başlar. Hayrallah b. Piri’nin talik yazısıyla, Arapça, 203x132 mm. kitap 

boyunda, yazı alanı değişik ölçüde, 15 satırlı, 76a-84a yaprakları arasında, harf filig-

ranlı kağıda 1161 (1748) yılında yazılmıştır. Sözbaşları, keşideler ve cetveller kırmı-

zıdır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, üzeri kısmen yırtılmış desenli kağıt kaplı, 

mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... الصغیر والكبیر والوضیع عن معرفتها واستعمالها وهللا أعلم بالصواب.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 1392/3 (71b-82b); 32 H.K. 1987/3 (63b-69b); 32 H.K. 

1195/4 (36b-41b); 32 H.K. 2152/3 (40a-46b); 32 Şarki. 52/7 (178-182b); 32 Ulu. 

329/3 (103b-109b), sonu eksik); 32 Ulu, 337/3 (81b-91a); 32 Yalvaç 19/5 (998/1589), 

115b-129a); 32 Yalvaç (65b-70a); 32 Yalvaç 236/3 (92b-97b). 
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-328- 

 

                                                                              32 Şarki. 85/4 

Binâ’ul-Ef‘âl 

  بناء األفعال

  بسم... اعلم أن أبواب التصریف خمسة وثالثون بابا...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih yazıyla, 160x103-115x50 mm. ölçüsünde, 11 

satırlı, 93b-104a yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları 

ve keşideler kırmızıdır. Çeharkuşe vişnerengi meşin, üzeri ebru kağıt kaplı, mıklebli, 

mukavva bir cilt içerisindedir. 

 صیحست ومثالست ومضاعف لفیف وناقص ومهموز وأجوف وتمتم.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshaları: 32 Şarki. 89/4 (46b-52a); 32 Ulu, 24/4 (56b-62b) 

-329- 

                                                                              32 H.K. 1850 

Ȧav’ul-MiɃbâh 

 ضوء المصباح

Tâc ed-dîn Muȭammed b. Muȭammed el-Esferâyînî (Öl. 684/1285) 

 بسم... ما بعد حمد هللا أما كلمة فیها معنى الشرط فلذك كانت ألفا...

sözleriyle başlar. Mehmed b. Mustafa’nın talik yazısıyla, Arapça, 250x150-

140x80 mm. ölçüsünde, 15 satırlı arma filigranlı kağıda 1060 (1650) yılında yazılmış-

tır. Sözbaşları kırmızıdır. Çeharkuşe yıpranmış bordo meşin, üzeri desenli kağıt kaplı, 

mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  . فاختصرت على هذا القدر فلیس الرأي عن التشاق تمت...

sözleriyle biter. 
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Diğer nüshalar: 32 H.K. 1499; 32 H.K. 1565,32 H.K. 2003 (849/1445); 32 H.K. 

2120 (Durali b. Kalfa b. Ömer, 820/1417, başı eksik); 32 Ulu, 5 (1077/1666); 32 Ulu. 

19;32 Ulu. 184;32 Ulu. 271 (sonu eksik); 32 Ulu. 428 (931/1524). 

-330- 

                                                                              32 H.K. 1797 

Dede Côngî 

 ده ده جونكى

Dede Côngî Kemâl ed-dîn İbrâhîm b. Yaȭyâ Amâsî (Öl. 975/1567) 

 بسم... قوله بسم هللا الرحمن الرحیم أبتدأ بالتسمیة اقتداء بكتاب هللا العلیم وامتثاال...

sözleriyle başlar. Mehmed b. Hüseyin’in Ankaravi’nin nestalik yazısıyla Arapça, 

205x135-150x70 mm. ölçüsünde, 23 satırlı harf arma filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Cetveller ve sözbaşları kırmızıdır. Gömme şemseli, zencirekli, kahverengi meşin kap-

lı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... اي كل رزاق إال أن المفتوح هو المشهور بین جمهور من الفقهاء قد وقع الفراغ.

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 32 H.K. 2043. 

-331- 

                                                                              32 H.K. 1789 

Ebkâru’l-Efkâr 

 أبكار األفكار

Ķâȧî Balât ‘Abd el-Laţîf b. Celâl ed-dîn Muȭammed el-Ķazvânî (Öl. 853/1449) 

 بسم... الحمد  رب العالمین... إن من الحروف المشبهة بالفعل الناصبة السم والرافعة...

sözleriyle başlar. Arapça talik yazıyla, 205x148-145x70 mm. ölçüsünde, birleşik 

harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Yeşil bez kaplı, mıklebli, mukav-

va bir cilt içindedir. Çeharkuşe kahverengi meşin üzeri desenli kağıt kaplı, harap bir 

mahfazası vardır. 
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 فلیكن هذا آخر ما أردنا... ... فیتعارضان فینساویان هذا جملة الكالم في مواضع هذا القسم

sözleriyle biter. 

-332- 

                                                                              32 H.K. 2157/3 

el-Elfîye fî’n-Naȭv 

 األلفیة في النحو

İbn Mâlik Cemâl ed-dîn Muȭammed b. ‘Abd-Allah eţ-Ţa’i (600-672/1203-1273) 

 بسم... قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي هللا خیر مالك...

dizeleriyle başlar. Arapça nesih yazıyla, 250x155-145x100 mm. ölçüsünde, 19 

satırlı 68b-99a yaprakları arasında, arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kır-

mızıdır. Sırtı yıpranmış kahverengi meşin, üzeri kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisin-

dedir. 

 ... وٕاله العز الكرام البررة وصحبه المنتخبین الخیرة والحمد  رب العالمین تمت.

dizeleriyle biter. 

Diğer nüsha: 32 Ulu. 53/1 (1b-36b). 

-333- 

                                                                              32 Şarki 85/5 

el-EmɃiletu’l-Muhtelife 

  األمثلة المختلفة

 ما ینصرنصر ینصر نصرا فهو ناصر وذلك منصور لم ینصر ل

sözleriyle başlar. Arapça nesih yazıyla, 160x103-110x52 mm. ölçüsünde, 5 sa-

tırlı 104b-117b yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları 

kırmızıdır. Çeharkuşe vişnerengi meşin, üzeri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir 

cilt içerisindedir. 

 فعل تعجب نفس متكلم   ... فعل تعجب تثنیة
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sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 Şarki. 89/5 (52b-73b); 32 Ulu. 24/5 (63b-72a); 32 Ulu. 272/2 

(82a-85a). 

-334- 

                                                                              32 Şarki. 88 

Evfâ’l-Vâfiye fî Şerȭi’l-Ķafiye 

 أوفى الوافیة في شرح الكافة

Ȭâcî Bâbâ İbrâhîm b. ‘Abd el-Kerîm Ţôsyavî (Öl. 871/1466) 

أما بعد فیقول الحاجي بابا بن إبراهیم..  بسم... الحمد  رب العالمین والصالة والسالم على محمد وآله أجمعین

  وسمیتها أوفى الوافیة...

sözleriyle başlar. Halil b. Hasan’ın talik yazısıyla, Arapça, 180x130-125x75 mm. 

ölçüsünde, 21 satırlı, el filigranlı kağıda 935 (1528) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve 

cetveller kırmızıdır. Sağ defe ebru kağıt kaplı, sol defe ve sırtı kağıt kaplanarak ona-

rılmış mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... إنه قائم مقام المفتوح في قوله تعالى لنسفعن بالناصیة مربیانه في البدل تمت.

sözleriyle biter. 

-335- 

                                                                              32 Şarki, 46 

Evżaȭu’l-Mesâlik 

 أوضح المسالك

İbn Hişâm Cemâl ed-dîn Ebû Muȭammed ‘Abd-Allah b. Yûsuf el-EnɃâri (708-

761/1308-1360) 

 بسم... الحمد  رب العالمین... وسمیته أوضح المسالك إلى األلفیة ابن مالك...

sözleriyle başlar. Arapça nesih kırması yazıyla, 205x140-140x80 mm. ölçüsün-

de, 21 satırlı suyolu filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı kahverengi 

meşin, deffeleri sarı kağıt kaplı, yıpranmış mukavva bir cilt içerisindedir. 
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  ... یا قوم واضربن یا هند واألصل اضربون واضربین...

sözlerinde kalır. 

-336- 

                                                                              32 Ulu. 270 

Ezherü’ş-Şurûh 

 أزهر الشروح

‘Abd-Allâh b. Meȭmed Ķuyûcâklî 

 بسم... الحمد  الغفار رب العالمین الستار... أما بعد فیقول... عبد هللا بن محمد... سمیته أزهر الشروح...

sözleriyle başlar. Arapça talik yazıyla, 220x135-150x65 mm. ölçüsünde, 17 sa-

tırlı, üzüm salkımı ve harf marka filigranlı kağıda, 1125 (1713) yılında yazılmıştır. 

Cetveller ve keşideler kırmızıdır. Sırtı, sertabı ve uzun kenarı kahverengi meşinle 

onarılmış, üzeri ebru kağıt kaplı, şirazesi dağınık, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... جمع عافیة قبل هذا فیه ظني ماال یري األعین وما ال یسمع اآلذان قد وقع الفراغ.

sözleriyle biter. İzzeddin Ebu’l-Fezail İbrahim ez-Zenani’nin “el-İzzi fi’t-Tasrif” 

adlı eserine şerhtir. 

-337- 

                                                                              32 Ulu. 145 

el-Felâȭ fî Şerȭi’l-Merâȭ 

 الفالح في شرح المرام

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn Aȭmed b. Süleymûn (873-940/1468-1534) 

 بسم... قال المفتقر ترك المصنف رائب سایر المصنفین من اقتتا كتابه...

sözleriyle başlar. Abdelahad b. Ali b. Mahmud’un nesih yazısıyla Arapça, 

190x145-145x85 mm. ölçüsünde, 19 satırlı, kuş arma filigranlı kağıda, 1080 (1669) 

yılında yazılmıştır. Cetveller ve keşideler kırmızıdır. Zencirek ve şemseli, kahverengi 

meşin kaplı, mıklebi düşük, mukavva bir cilt içerisindedir. 
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 ... نحو طویا للمعلوم فطویان للمجهول وطاویان وكذا أویان قد تم شرح المرام.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 2167; 32 Ulu, 43 (Habib b. Embiya). 

-338- 

                                                                              32 Ulu. 207/1 

el-Fevâ’îd ‘alâ’l-Kâfiye 

  الفوائد على الكافیة

 ین ما میته قوله موقوفة...بسم... اعلم أن معرفة هذا الحد حد الشیئ ما ب

sözleriyle başlar. Arapça nestalik yazıyla, 172x128 mm. kitap boyunda, yazı 

alanı değişik ölçüde, değişik satır sayısında,1b-29b yaprakları arasında, abadi kağıda 

yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Siyah meşin üzerine pembe kağıt kaplı, mukavva 

bir cilt içerisindedir. 

 القلب وٕاذا جعل من رؤیة البصر كان كواوي السباع...

sözlerinde kalmaktadır. 

-339- 

                                                                              32 Ulu. 226 

el-Fevâ’idu’ż-Żiyâ’îye 

 الفوائد الضیائیة

Nûr ed-dîn ‘Abd er-Raȭman b. Aȭmed el-Câmî(817-898/1414-1492) 

ها بسم... الحمد  رب العالمین والصالة على نبیه... أما بعد فهذه فوائد وافیة بحل مشكالت الكافیة... سمیت

 بالفوائد الضیائیة...

sözleriyle başlar. Celaleddin b. Fahreddin’in nesih kırması yazısıyla Arapça, 

180x125-175x130 mm. ölçüsünde, 20 satırlı, birleşik harf filigranlı kağıda Semer-

kant’da, 897 (1492) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Sırtı sağ defe üzeri vişne-

rengi meşinle onarım görmüş, sertabı kahverengi meşin, üzeri ebru kağıt kaplı, mu-

kavva bir cilt içindedir. 
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 ... وانكسر تحذف نحو أصبت خیرا أو أصابني خیر واختتم لي خیر تم.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 1765 (990/1582); 32 H.K. 1994 (1011/1603); 32 H.K. 

2060; 32 H.K. 2119 (Mehmed b. Halil b. Ahmed b. Himmed; 1094/1683); 32 H.K. 

2153 (1040/1631); 32 Ulu. 52 (Sinan, 1087/1676). 

-340- 

                                                                              32 Ulu.423/1 

Ȭallu Esrâri’l-Ahyâr ‘alâ İ‘râbi İɏhâri’l-Esrâr 

 حل أسرار األخیار على إعراب إظهار األسرار

Zeynî-zâde Hüseyin b. Aȭmed Bursavî (Öl. 1168/1755) 

 الذي رفع داء الجهل عنا بإنزال قرآن... أما بعد فیقول... حسین ان أحمد... وسمیته بحل أسرار  بسم... الحمد

 األخیار...

sözleriyle başlar. Mustafa b. Osman’ın nestalik yazısıyla Arapça, 198x132-

135x65 mm. ölçüsünde, 19 satırlı 1b-179b yaprakları arasında, harf filigranlı kağıda, 

1171 (1758) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Sağ deffesi düşük, sırtı ve serta-

bı siyah meşin, sağ defe üzeri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... تمت.لوجهك الكریم للنجاة یوم ال ینفع ما وال بنون إال من أتى هللا بقلب سلیم

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 2046 (İsmail b. Hüseyin), 32 H.K. 2128; 32 Ulu. 305 

(1218/1803); 32 Ulu. 359. 

-341- 

                                                                              32 ulu. 104/2 

Hallû Ma‘aķidi’l-Ķavâ‘id 

 حل معاقد القواعد

Şems ed-dîn Ebu’s-Senâ’ Aȭmed b. Meȭmed Sîvâsî (Öl. 1009/1600) 
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 مد بن محمد...بسم... الحمد  رفع أسماء العلماء بفعل الخشیة... وبع فیقول... أبو الثناء أح

sözleriyle başlar. Halil b. ahmed’in nesih yazısıyla Arapça, 217x158-160x90 

mm. ölçüsünde, 27 satırlı 29b-62b yaprakları arasında, suyolu filigranlı kağıda, Aksa-

ray’da 1125 (1713) yılında yazılmıştır. Sözbaşları, duracak ve keşideler kırmızıdır. 

Zencirek ve köşebentli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 وفي الخاتمة الكفایة بالتأمل هذا آخر ما یس لنا إیراده بحمد هللا... الفراغ.

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 32 Ulu. 386/2 (Mehmed b. İbrahim, 1067/1656, 77b-131b). 

-342- 

                                                                              32 Şarki. 49 

Ȭâşiye ‘alâ Fevâ’idi’ż-Żiyâ’îye 

 حاشیة على فوائد الضیائیة

‘Abd el-Ġafûr el-Lârî (Öl. 912/1506) 

 قوله الحمد مصدر المعلوم والالم للجنس واالستقراء اي كل... بسم...

sözleriyle başlar. Bayram Ali b. Hacı’nın talik yazıyla Arapça, 210x145-158x70 

mm. ölçüsünde, 18 satırlı, harf filigranlı kağıda 1159 (1746) yılında yazılmıştır. Söz-

başları kırmızıdır. Zencirek ve şemseli, sırtı kahverengi, üzeri siyah meşin kaplı, mu-

kavva bir cilt içerisindedir. 

 ... وال تحصل ال تقدیر الباء ألنه إذا أعرب منص الصرف فلم یكتب هذا آخر الكتاب تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 2041 (sonu eksik); 32 Ulu. 37; 32 Yalvaç 241 

(968/1560, 1b-120a). 

-343- 

                                                                              32 Ulu.438/2 

Ȭâşiye ‘alâ Fevâ’idi’ż-Żiyâ’îye 
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 حاشیة على فوائد الضیائیة

Emîr Çelebî128 

  هذه إشارة إلى المسائل في الكتاب الكافیة بناء...بسم... قوله ف

sözleriyle başlar. Muhyieddin b. Ahmed’in nesih kırması yazısıyla, 190x135-

130x70 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 95b-132a yaprakları arasında, haç filigranlı kağıda 

1033 (1623) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve duracaklar kırmızıdır. Sırtı ve sertabı 

kahverengi meşin, deffeleri sarı kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... لغیر الزمان كما عمم االنتهاء الذي هو معنى إلى تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 2157 (1b-35b); 32 Ulu. 391/2, (258a-285a). 

-344- 

                                                                              32 Ulu.255 

Ȭâşiye ‘alâ Fevâ’idi’ż-Żiyâ’îye 

 حاشیة على فوائد الضیائیة

‘İşâm ed-dîn İbrâhîm b. Muȭammed b. ‘Arabşâh el-Esferâyinî (873-945/1468-

1538) 

 بسم... یا هادیا لسالك المسالك محمدك یا سامعا لجمع مسائل... بعد فیقول... إبراهیم بن محمد بن عربشاه...

sözleriyle başlar. Mustafa b. Receb Samsuni’nin  talik yazısıyla Arapça, 

210x217-145x75 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, suyolu filigranlı kağıda Şeyh Vefa Med-

resesi’nde, 1032 (1623) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve keşideler kırmızıdır. Sırtı 

kahverengi pandizot, üzeri aşınmış ebru kağıt kaplı, mukavva bir cilt içindedir. 

ا إلي وموجبا لجزیل جزائك... یا رب العالمین قد تم.  ... بخیر أفضل أنبیائك ذخرً

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 1971 (1102/1690); 32 Şarki, 55; 32 Şarki, 69/2 (89b-

111b, sonu eksik); 32 Ulu. 391/1 (1b-257b). 
                                                
128 (bk. GAL. S. I, 533. 
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-345- 

                                                                              32 Ulu.328/3 

Ȭâşiye ‘alâ Fevâ’idi’ż-Żiyâ’îye 

 حاشیة على فوائد الضیائیة

Muȭammed b. Ebi’l-Berekât Muȭammed Ķasţâmônî (Öl. 100/1591) 

 بسم... صدر كتابه بالحمدلة اقتداء بالقرآن العظیم...

sözleriyle başlar. Arapça talik yazıyla, 210x150-155x80 mm. ölçüsünde, 27 sa-

tırlı, 195b-279b yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşideler 

ve sözbaşları kırmızıdır. Şemseli, kahverengi meşin kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt 

içindedir. 

 ... المفعول الثاني مفصال لیطابق المفعول األول...

sözlerinde kalmaktadır. 

-346- 

                                                                              32 Ulu.391/3 

Ȭâşiye ‘alâ Fevâ’idi’ż-Żiyâ’îye 

  حاشیة على فوائد الضیائیة

 قوله الحمد لولیه أي للحرى بجنس الحمد أو للقریب منه...

sözleriyle başlar. Arapça nesih yazıyla 205x145-160x105 mm. ölçüsünde, 21 

satırlı, 286b-342a yaprakları arasında, bayraklı koç filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz-

başları kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi, meşin, deffeleri hatibi ebru kaplı, mukavva 

bir cilt içindedir. 

 لثالثة المجرورات وهللا أعلم تمت.... بالذي كان مع واحد من األمور ا

sözleriyle biter. 

-347- 

                                                                              32 H.K. 1747 
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Ȭâşiye ‘alâ İmtiȭani’l-Ezkiyâ’ 

 حاشیة على امتحان األذكیاء

MuɃţafâ b. Ȭamza Âdalı (Öl. 1085/1674 civarı) 

 بسم...قوله الحمد قیل هذا أنشاء ألن غرض القائل إنشاء...

sözleriyle başlar. Arapça nesih yazıyla, 203x145-155x70 mm. ölçüsünde, 23 sa-

tırlı, birleşik harf filigranlı kağıda 1111 (1699) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetvel-

ler kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi, meşin, üzeri bejrengi kağıt kaplı, mıklebli, mu-

kavva bir cilt içindedir. 

 ... ترك علیه خالف الحاجب الكشكشة كزلزلة مهملة لتقدمها بها تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 32 Ulu, 284. 

-348- 

                                                                              32 H.K. 1801 

Ȭâşiye ‘alâ Şerȭi Dîbâceti’l-MiɃbâh 

 حاشیة على شرح دیباجة المصباح

Ya‘ķûb b. Seyyîd ‘Alî Bursâvî 

 بسم... الحمد  الذي ال یبلغ كنهه أحد أي یصل إلى تصوره بحقیقته...

sözleriyle başlar. Mustafa b. Musa’nın nesih kırması yazısıyla Arapça, 198x115-

125x60 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, İstanbul’da 974 (1127) yılında yazılmıştır. Sözbaş-

ları ve keşideler kırmızıdır. İlk iki sayfa cetveller altın yaldızlıdır. Mavi ve müzehhep 

tezhibli bir serlevhası vardır. Zencirek ve şemseli, kahverengi meşin kaplı, mıklebli, 

mukavva bir cilt içindedir. 

 خامس قد وقع الفراغ.... ألن العقل یجوز أن یكون شیئا آخر غیر ال

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 1722 (Halid b. Süleyman b. Mehmed, Seydişehir, 

1067/1656); 32 H.K. 1790 (Mustafa b. Mahmud, 1125/1713); 32 H.K. 1795 (Mustafa 
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b. Musa, 1300/1883); 32 H.K. 1811/4 (Ahmed b. Emrullah, 1024/1615, 1b-133b); 

32.H.K. 1823 (1136/1723); 32 Ulu, 414 (Hüsam b. İbrahim, 927/1520); 32 Ulu. 440 

(başı ve sonu eksik). 

-349- 

                                                                              32 H.K. 1531/3 

Ȭâşiye ‘alâ Şerȭi’l-Kâfiye 

 حاشیة على الكافیة

Sa‘d ed-dîn 

  بسم... الحمد  الذي أنزل القرآن والحكم... أما بعد فإن الولد األعز لما التمس...

sözleriyle başlar. Arapça nestalik yazıyla 210x150-150x100 mm. ölçüsünde, 25 

satırlı, 92b-102b yaprakları arasında, isim filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kır-

mızıdır. Çeharkuşe ve şemseleri vişnerengi, meşin, deffeler ebru kağıt kaplı, mıklebli,  

mukavva bir cilt içindedir. 

 ... قلت بالواو وحذف نون التوكید فوق ما حذف له تمت.

sözleriyle biter. Rukneddin el-Esterabadi’nin “Kafiye fi’n-Nahv”a yaptığı şerhe haşiye-

dir. 

-350- 

                                                                              32 Ulu.238 

HulâɃâtu’l-İ‘râb 

  خالصة اإلعراب

Ȭâcî Bâbâ b. Ȭâcî İbrâhîm b. ‘Abd el-Kerîm Ţôsyavî (Öl. 871/1466) 

بسم... الحمد  ولي األنعام فاطر السماوات واألرض. بعد فهذه حواش كتبها حاجي بابا بن حاجي إبراهیم... 

  سماها خالصة اإلعراب...

sözleriyle başlar. Arapça, divani kırması yazıyla 200x135-130x78 mm. ölçüsün-

de, 19 satırlı, 1b-84b yaprakları arasında, mantar filigranlı kağıda, 954 (1547) yılında 
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yazılmıştır. Cetveller ve keşideler kırmızıdır. Çeharkuşe yıpranmış vişnerengi, meşin, 

üzeri şemseli, ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içindedir. 

 ... في المرفوع وتقول في المنصوب أكرمنى وأكرمنا ودعانا ورمانا وأعطانا تمت. 

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 H.K. 2047 

el-İfşâh 

 اإلفصاح

‘Alî Ķûşçu ‘Alâ’ed-dîn ‘Alî b. Muȭammed (Öl. 879/1474) 

  بسم... الحمد  الذي رفع السماوات بغیر عماد وخفض األرض...

sözleriyle başlar. Osman b. Mehmed’in nesih yazısıyla Arapça, 205x140-

140x75 mm. ölçüsünde, 19 satırlı, bayraklı koç filigranlı kağıda, 1087 (1676) yılında 

yazılmıştır. Çeharkuşe bordo meşin, üzeri ebru kağıt kaplı, mıklebi düşük mukavva 

bir cilt içindedir. Çeharkuşe kahverengi meşin üzeri ebru kağıt kaplı, üç tarafı yırtıl-

mış, harap bir mahfazası vardır.  

 ... قوله ألفا والجملة الفعلیة خبر المبتدأ واالسمیة استئناف تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 Şarki, 51 (sonu eksik); 32 Ulu. 345 (sonu eksik). 
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                                                                              32 Ulu.347/2 

el-İftitâȭ 

 االفتتاح

Ȭasan Pâşâ b. Ķara ‘Alâ’ed-dîn (Öl. 800/1397) 

بسم... الحمد  أنزل من السماء الفرقان وخلق التراب... أما بعد فهذه حواش كتبناها للمصباح وسمیتها 

 اح...باالفتت
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sözleriyle başlar. Musa Namudar’ın kırma nesih yazısıyla Arapça, 210x140-

150x77 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 120b-195a yaprakları arasında, harf marka filigran-

lı kağıda, 1136 (1723) yılında yazılmıştır. Cetveller ve keşideler kırmızıdır. Sırtı yıp-

ranmış kahverengi meşin, deffeleri yırtık ebru kağıt kaplı, harap mukavva bir cilt için-

dedir. 

  ... االستعمال لعدم الخارجة مع الرفع إلى اإلضمار الذي یحتاج إلى التفسیر قد تمت شرح المصباح.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 1470 (sonu eksik); 32 H.K. 1733 (1029/1620); 32 Ulu. 394 

(1041/1631). 
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                                                                              32 Ulu.328/1 

İmtiȭânu’l-Eɏkiya’ 

 امتحان األذكیاء

Birgîlî Meȭmed Efendîb. Pîr ‘Alî (929-981/1523-1573) 

 بسم... الحمد  وسالم على عباده الذین اصطفى... وبعد فلما أردت أن أدرس كتاب اللب...

sözleriyle başlar. Mehmed İbn Hacı Osman’ın talik yazısıyla, 210x150 mm. kitap 

boyunda, yazı alanı değişik ölçüde, 15 satırlı, 1b-143b yaprakları arasında, üç ay filig-

ranlı kağıda, 1140 (1728) yılında yazılmıştır. 

 ... المؤنث وفقا حفظها لحركتها حتى ال یلتبس بكاف المذكر نحو اكرمتكس وحررت بكش تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 1826 (983/1575); 32 Ulu. 200/1 (1b-123a). 

- 354- 

                                                                              32 H.K. 4602/2 

İ‘râbu’l-‘Avâmili’l-Cedîde 

 إعراب العوامل الجدیدة
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‘Âbidîn 

 فاعلم أن الباء في بسم هللا الرحمن الرحیم حرف... بسم... الحمد  األحد رب العالمین الصمد...

sözleriyle başlar. Arapça nesih yazıyla 205x145-145x70 mm. ölçüsünde, 21 sa-

tırlı, 28b-50 yaprakları arasında, üzüm salkımlı taç filigranlı kağıda, Kuyuncak’da, 

1137 (1724) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi meşin, 

deffeleri, ebru kağıt kaplı, mıklebi kopuk, mukavva bir cilt içindedir. Çeharkuşe kahve-

rengi meşin, üzeri ebru kağıt kaplı, alt ve üst kapağı olmayan bir mahfazası vardır. 

  إال من جهته تم.... منه غیر مذكور والتقدیر ال یأتي الخیر من جهة 

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 H.K. 2040/2 

İ‘râbu’l-‘Avâmili’l-Mi’e 

 إعراب العوامل المائة

‘Işıķ Ķâsım İznîķî (Öl. 945/1538) 

ا ألنه فعاله تعالة...   بسم... رضى فعل ماض معلوم هللا مرفوع لفًظ

sözleriyle başlar. Arapça nesih yazıyla 208x148-140x94 mm. ölçüsünde, 19 sa-

tırlı, 83b-142b yaprakları arasında, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları, keşi-

deler, cetveller kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi, meşin, üzeri sarı kağıt kaplı, mık-

lebli, mukavva cilt, çeharkuşe siyah meşin, üzeri ebru kağıt kaplı, kapağı kopuk, da-

ğılmış mukavva bir mahfazası vardır. 

 رفتها واستعمالها تمت.... الصغیر والكبیر والرفیع والوضیع والشریف عن مع

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 Yalvaç 8/2 

İ‘râbu’l-‘Avâmili’l-Mi’e 

  أعراب العوامل المائة
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  راك... وبعد فإني قدرت إعراب العوامل...بسم... الحمد  القدیر الذي عجزت عن إد

sözleriyle başlar. Arapça talik yazıyla 160x120-105x40 mm. ölçüsünde, 18 satır-

lı, 23b-37b yaprakları arasında, abadi kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. İnce 

bir karton içindedir.  

 هذا الفعل مودوًدا...... كما في اسم الفاعل في كون 

sözlerinde kalmaktadır. 
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                                                                              32 Ulu.466 

İ‘râbu’l-İɏhâri’l-Esrâr 

  إعراب اإلظهار األسرار

 إلیه المحقق... ... اسم الذات المعنیة إلى یقوم كما ذهب

sözlerinden başlamaktadır. Davud’un nesih yazısıyla Arapça, 210x150-140x75 

mm. ölçüsünde, 19 satırlı, üç ay filigranlı kağıda, (1215 (1800) yılında yazılmıştır. Ke-

şideler kırmızıdır. Şirazesi dağınık ve ciltsizdir. 

 فظ فإنه من مزالق اإلقدام هذا آخر ما أوردنا من اإلعراب على إظهار... تمت.... كذا في شرح العصام فاح

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 H.K. 2012 

İ‘râbu’l-Kâfiye fi’n-Naȭv 

  افیة في النحوإعراب الك

 بسم... الكلمة مبتدأ والالم فیها لتعریف الجنس اي لتعریف الماهیة...

sözleriyle başlar. Arapça kırma talik yazıyla, 175x130-120x90 mm. ölçüsünde, 

17 satırlı, el filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Arapkari şemseli, zen-

cirekli sırtı ve sertabı tamir görmüş kahverengi meşin kaplı, mıklebli mukavva bir cilt 

içindedir. 
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 ... تلك النون الفاء عند الوقف لتأخیرها مع التنوین كقولك أتمن إنما وهللا أعلم بالصواب.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 2011 (Mehmed b. Mürsel b. YAkub, 878/1473, sonu eksik); 

32 H.K. 2166). 
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                                                                              32 Ulu. 386/3 

el-İ‘râb ‘an Ķavâ’idi’l-İ’râb 

 اإلعراب عن قوائد اإلعراب

İbn Hişâm Ebû Muȭammed ‘Abd-Allah b. Yûsuf el-EnɃârî (708-761/1308-1360) 

  بسم... قال الشیخ اإلمام العالم العامل جمال الدین بن هشام... سمیتها باإلعراب من عدة قواعد اإلعراب...

sözleriyle başlar. Mustafa b. Süleyman Sadi Aksarayi’nin nestalik yazısıyla, 

Arapça, 214x154-142x75 mm. ölçüsünde, 15 satırlı, 132b-145b yaprakları arasında, 

taç filigranlı kağıda, Aksaray’da, 1162 (1748) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetvel-

ler kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi yıpranmış meşin, üzeri kağıt kaplı, mıklebli, mu-

kavva bir cilt içindedir. 

 ... من المتقدمین یسمون الزائد الصلة وبعضهم سمیت مؤكًدا أو في هذا تمت الكتاب.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 1979; 32 H.K. 2807/3 (117a-133b); 32 Yalvaç 30/2 (35b-54b, 

sonu eksik); 32 Yalvaç, 64/2 (Mehmed b. Ali b. Mehmed Süleyman, 49a-60b, başı 

eksik); 32 Yalvaç 234/1 (Mehmed b. Mahmud, 1075/1664, 1b-21a). 
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B.2. LUGÂT 
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                                                                              32 Senirkent 1872/3 

el-‘Alâķa 

 العالقة

Maȭmûd Anţâkî (Öl. 1160/1747) 

 بسم... الحمد  حمد الشاكرین والصالة على... وبعد فاعلم أن طرق أداء المراد...

sözleriyle başlar. Katip Şükrü’nün nestalik hattıyla, Arapça, 180x115-115x67 

mm. ölçüsünde, 13 satırlı, 31b-37a yaprakları arasında, kremrengi taç arma filigranlı 

kağıda, 1270 (1853) yılında yazılmıştır. Sırtı onarılmış, kurt yenikli ve yıpranmış, kurt 

yenikli ve yıpranmış bej renkli meşin bir cilt içerisindedir. 

 طویل البخار بمعنى طویل القائمة أو نسبت ببنهما تمت. ... أما ذات مخطوطحن فالتي

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 Yalvaçc 14/5 (İsmail b. Bekir, 37a-40b); 32 Ulu. 113/20 (Numan b. 

İbrahim, 183b-186a); 32 Ulu. 176/5 (12a-14a); 32 Ulu. 385/4 (1255/1839, 104b-

108a); 32 H.K. 1549/6 (1184/1770, 145b-149a); 32 H.K. 2105/1 (Mehmet b. Mustafa 

Kandıravi, 1b-46). 
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                                                                              32 Ulu. 241/5 

ed-Daķâ’iķu’l-Muhkeme 

 الدقائق المحكمة

‘Alî b. ‘OɃmân Akşehrî (Öl. 1285/1868) 

  بسم... الحمد  الذي وضع... وبعد فإن الصحیفة الجدیدة المؤلفة...

sözleriyle başlar. Ömer b. Mehmed Manisavi’nin nestalik hattıyla, Arapça, 

245x190-145x75 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 59b-67b yaprakları arasında, kremrengi 
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taç arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Sırtı ve sertabı vişrerengi 

meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir.  

 الفراغ. النسبة إلى فاعل معین فإن التعیین یقتضي الجزئیة قد وقع

sözleriyle sona erer. 
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                                                                              32 H.K. 1985/9 

El-Esrâru’l-Belâġa ve’l-Enhâru’s-Sibâȭa 

  أسرار البالغة واألنهار السباحة

یا من وفقنا بالهدایة إلى دین اإلسالم... وبعد هذه رسالة معمولة في البیان... وسمیتا أسرار البالغة بسم... 

  واألنهار السباحة...

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 200x150-155x112 mm. ölçüsünde, 26 sa-

tırlı, 95a-95b yaprakları arasında, üzümlü taç filigranlı kağıda yazılmıştır. Ana metin 

üstleri kırmızıdır. Saf deffesi düşük, çeharkuşe kahverengi meşin, ebru kağıt kaplı, 

mukavva bir cilt içerisindedir.  

 اصفیاته وعلى آله وأصحابه هدایة طریق الحق وهمانة تم الكالم.

sözleriyle sona erer. 
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                                                                              32 ulu. 241/5 

ed-Daķâ’iķu’l-Muȭkeme 

 الدقائق المحكمة

‘Alî b. ‘OɃmân Aķşehrî (Öl. 1285/1868) 

  الصحیفة الجدیدة المؤلفة... بسم... الحمد  الذي وضع... وبعد فإن

sözleriyle başlar. Ömer b. Mehmed Manisavi’nin nestalik hattıyla, Arapça, 

245x190-145x75 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 59b-67b yaprakları arasında, kremrengi 

taç arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Sırtı ve sertabı vişrerengi 

meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir.  
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 النسبة إلى فاعل معین فإن التعیین یقتضي الجزئیة قد وقع الفراغ.

sözleriyle sona erer. 

-364- 

                                                                              32 H.K. 1985/9 

El-Esrâru’l-Belâġâ ve’l-Enhâru’s-Sibâȭa 

  أسرار البالغة واألنهار السباحة

بسم... یا من وفقنا بالهدایة إلى دین اإلسالم... وبعد هذه رسالة معمولة في البیان... وسمیتا أسرار البالغة 

  واألنهار السباحة...

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 195x135-135x70 mm. ölçüsünde, 15 satırlı, 

129b-156a yaprakları arasında, üzümlü taç filigranlı kağıda yazılmıştır. Ana metin 

üstleri kırmızıdır. Saf deffesi düşük, çeharkuşe kahverengi meşin, ebru kağıt kaplı, 

mukavva bir cilt içerisindedir.  

 آله وأصحابه هدایة طریق الحق وهمانة تم الكالم.اصفیاته وعلى 

sözleriyle sona varır 
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                                                                              32 Şarki 78/13 

Ferâ’idu’l-Fevâ’id li-Taȭķîķî Ma’ânî’l-İsti‘âre 

 فرائد الفوائد لتحقیق معاني االستعارة

Ebu’l-Ķâsım el-LeyɃî b. Ebî Bekr es-Semerķândî (Öl. 888/1483 civarı) 

 ستعارات وما یتعلق...بسم... الحمد لواهب العطیة والصالة... أما بعد فإن معاني اال

sözleriyle başlar. Mehmed b. Mustafa’nın nesih hattıyla, Arapça, 210x150-

160x70 mm. ölçüsünde, 23 satırlı, 192b-194b yaprakları arasında, isimli taç filigranlı 

kağıda 1168 (1754) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Deffeleri ebru kaplı, 

mıklebli, kurt yenikli mukavva bir cilt içerisindedir.  

 ... به فهو القرینة وما سواه ترشیح تمت.
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sözleriyle sona erer. 

Diğer nüshalar: Yal. 162/13 (136b-137b); Yal. 188/2 (17a-18b); Ulu. 375/4 (53b-55a); 

1985/8 (93a-94b). 
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                                                                              32 Yalvaç 88/3 

Ȭâşiye ‘alâ Dibâceti’l-MuhtaɃar 

 حاشیة على دیباجة المختصر

‘OɃmân b. ‘Abd-Allah el-Hıţâ’î (Öl. 901/1495) 

 بسم... نحمدك اللهم على ما أعطینا من سوابغ النعم وبوالغ الحكم...

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 185x110-121x56 mm. ölçüsünde, 19 satırlı, 

20b-85b yaprakları arasında, Arma filigranlı kağıda yazılmıştır. İlk iki sayfa cetveller 

yaldızlı, sözbaşları kırmızı, bazı yapraklar kırmızı cetvellidir. Sağ defe üzeri kağıt kap-

lı, sol defe çeharkuşe kahverengi meşin, deffesi kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisin-

dedir.  

 ... المعین إلى غیر المعین أو الخطاب وهللا أعلم بالصواب تم.

sözleriyle sona erer. 

Diğer nüshalar: Ulu. 220/1 (Ramazan b. Ahmed, Hayreddin Paşa Medresesi, 

1079/1668, 1a-51a); 1919/1 (1b-53a, sonu eksik); 2056, 1988 (1b-63b). 
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                                                                              32 Ulu. 220/2 

Ȭâşiye ‘alâ’l-MuhtaɃar 

 حاشیة على المختصر

‘Abd-Allah b. el-Ȭüseyn el-Yezdî (Öl. 1015/1606) 

  بسم... حمدا لمن خلق اإلنسان وعلمه البیان وشكر المن اعلمه بدایع...
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sözleriyle başlar. Ramazan b. Ahmed Kasahisari Şarki’nin talik hattıyla, Arapça, 

200x142-150-80 mm, ölçüsünde, 21 satırlı, 52b-112a yaprakları arasında, birleşik 

harf filigranlı kağıda, Ahmed Efendi medresisinde, 1081 (1670) yılında  yazılmıştır. 

Sözbaşları ve keşideler kırmızı, sayfalar rutubet lekelidir. Ciltsizdir. Sırtı kahverengi 

meşindir.  

 ... وباجابة رجاء الراجحین جدیر والحمد  على توفیق اإلتمام.

sözleriyle sona erer. Sayfa kenarları açıklamalıdır. 

Diğer nüsha: 1988/2 (65b-155b). 
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                                                                              32 H.K. 2052 

Ȭâşiye ‘alâ’l-Muhtasar 

 حاشیة على المختصر

Ȭâfıd et-Taftâzânî Aȭmed b. Yaȭyâ (öl. 916/1510) 

 مد  اعلم أن هذا اإلخبار عن الحمد أما باعتبار ...بسم... وهو حسبي قوله الح

sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla, 205x150-150x90 mm. ölçüsünde, 23 sa-

tırlı, 83 yaprakta, melek ve çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. “kavluhu”lar kırmızıdır. 

Kenarları yırtılmış, ebru kağıt kaplı, dağınık bir mafazası vardır. Çeharkuşe yeşil me-

şin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir.  

 ... والبیان المنسوب إلى جدى ال زال كاسمه المسعود سعیدا في الجنان آمین.

sözleriyle sona erer. 
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                                                                              32 H.K. 1972 

Ȭâşiye ‘alâ’l-Muţavvel 

 حاشیة على المطول

‘Abd el-Ȭakîm b. Şems ed-dîn es-Siyâlkûtî (Öl. 1067-1656) 
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 .. قوله افتتح كتابه اي كتابه المنفذ في الذهن وأن كان الخطیة...بسم.

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 205x145-150x80 mm. ölçüsünde, 23 satırlı, 

300 yaprakta, arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Sırtı kahverengi meşin, yeşil bez kap-

lı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir.  

  ... ذلك والمقصود إ البصرة مصر جامع الحمد  على اإلتمام.

sözleriyle sona erer. 
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                                                                              32 H.K. 2049 

Ȭâşiye ‘alâ’l-Muţavvel 

 شیة على المطولحا

Ebu’l-Ķâsım el-LeyɃî b. Ebî-Bekr es-Semerķandi (Öl. 888/1483 civarı) 

 بسم... قوله بحمد هللا سبحانه بسبب االفتتاح إلي الحمد فقط مع تأخره عن التسمیة...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla, 205x140-140x70 mm. ölçüsünde, 23 sa-

tırlı, 219 yaprakta, birleşik harf filigranlı kağıda, 1054 (1644) yılında yazılmıştır. Ka-

pağı düşmüş, bir kenarı yırtık, çeharkuşe kahverengi meşin, ebru kaplı, harap bir 

mahfaza içinde, sırtı bordo meşin, mıklebli, kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir.  

 ... كان كنایة عن النسبة عن الصفة فلیتأمل الحمد  الذي لنا االفتتاح واالختتام.

sözleriyle sona erer. 

Diğer nüsha: Ulu.223 (1095/1683) 
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                                                                              32 H.K. 2021 

Ȭâşiye ‘alâ’l-Muţavvel 

 حاشیة على المطول

Ȭasan Çelebî b. Meȭmed Şâh Fenârî (840/886/1436-1481) 

 در أرباب األذهان اإلیضاح معاني الكلم...بسم... الحمد  الذي شرح ص
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sözleriyle başlar. Ahmed b. Ali’nin talik hattıyla, Arapça, 215x145-145x85 mm. 

ölçüsünde, 21 satırlı, 274 yaprakta, çıpa filigranlı kağıda Kostantiniye (İstanbul)’de, 

963 (1555) yılında yazılmıştır. Cetveller kırmızıdır. Üç tarafı kopuk fersude bir mahfa-

za içinde, sırtı kırmızı meşin ile onarılmış, zencirekli, mıklebli, yıpranmış vişnerengi 

meşin bir cilt içerisindedir.  

 ... یتعرض للبدیع لكونه خارًجا عن البالغة قد وقع الفراغ.

sözleriyle sona erer. 

Diğer nüsha: 2170 (Abdurrahim b. Mehmed, 1031/1621); Yalvaç 205. 
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                                                                              32 H.K. 1997 

Ȭâşiye ‘alâ’l-Muţavvel 

 حاشیة على المطول

Mirzâcân Habîb-Allâh ed-Dihlevî (Öl.944/1585) 

  بسم... قد سره الشریف وهمنا وهو أن محصول ما ذكره...

sözleriyle başlar. Arapça talik hatla, 190x120-162x90 mm. ölçüsünde, 37 satırlı, 

98 yaprakta, esmer abadi kağıda yazılmıştır. İlk iki sayfa cetveller yaldızlıdır. Yalnız 

zencirekli, şemseli, kahverengi meşin kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir.  

 كل منهما اي حیوان وغیر وهللا أعلم بالصواب.

sözleriyle sona erer. 

-373- 

 

                                                                              32 H.K. 2151 

Ȭâşiye ‘alâ’l-Muţavvel 

 حاشیة على المطول
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MuɃliȭ ed-dîn Muȭammed b. ɂalâȭ ed-dîn el-Lârî (937-979/1530-1571)129 

 لفظ فاتتح تقال ونسبه...بسم...قال... افتتح في مفتتح الشرح ب

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 220x125-155x165 mm. ölçüsünde, 29 sa-

tırlı, 131 yaprakta, birleşik filigranlı kağıda yazılmıştır. Mihrabiye müzehhep mülev-

ven, cetveller yaldızlıdır. Salbek şemseli, zencirekli, köşebentli, kahverengi meşin bir 

cilt içerisindedir. Çeharkuşe kırmızı meşin, üzeri ebru kağıt kaplı, yıpranmış bir mah-

fazası vardır. 

 ... فلما نحو سنها كان من المحاق من الشهر تمام.

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 H.K. 2008 

Ȭâşiye ‘alâ’l-Muţavvel 

 حاشیة على المطول

es-Seyyid eş-Şerîf ‘Alî b. Muȭammed b. ‘Alî el-Cürcânî (740-816/1340-1413) 

 م... قال وبهذا یظهر أن ما ذهب إلیه من الالم في الحمد لتعریف الجنس...بس

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 180x115-130x70 mm. ölçüsünde, 20 satırlı, 

120 yaprakta, abadi kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızı, sayfa kenarları haşiyelidir. 

Çeharkuşe vişnerengi meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı bir mahfaza içinde, şemseli, 

mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 یقال دجاجة رقطاء تم بعیون هللا األعلم واألحكم.

sözleriyle sona varır. 

Diğer nüshalar: Yalvaç 11 (başı eksik, Mehmed b. Hasan, 1064/1654); Şarki 25; Yal-

vaç 51; Ulu. 156. 
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129 Tefsir ve mantık âlimi olan Muslih ed-Dîn h. 979 (m. 1571) yılında Lâr’da vefât etmiştir. Eserleri arasında ; 
Şerh Tehzîb el-Mantık, Hâşiye âlâ Şerh et-Tevali’, Hâşiye alâ Tefsîr el-Beydâvî (bk. Mu’cem el Müellifiyn XII, 
293; A’lâm V, 39; GAL. S.I, 517) 
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                                                                              32 Yalvaç 181/10 

Ȭâşiye ‘alâ Şerȭi Ferâ’idi’l-Fevâ’id li-Taȭķîķi Ma‘âni’l-İsti‘âre 

 حاشیة على شرح فرائد الفوائد لتحقیق معاني االستعارة

Ȭasan b. Muȭammed ez-Zîbârî (Öl. 1050/1640 civarı) 

 بسم... الحمد  الذي خلق اإلنسان علمه البیان.. أما بعد فهذه حواش على الشرح...

sözleriyle başlar. Hasan b. Ali’nin talik hattıyla, Arapça, 210x160-150x75 mm. 

ölçüsünde, 21 satırlı, 221b-151a yaprakları arasında, isim filigranlı kağıda, 1182 

(1768) yılında yazılmıştır. Asıl metin üzeri kırmızı çizgilidir. Şemseli, sağ deffesi düş-

müş, ebru kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... قد تكون واحدة وقد تكون متعددة تمت الكتاب.

sözleriyle sona varır. 

Diğer nüshalar: Yalvaç 196/1 (1b+29b); 32. Ulu 263/1 (1125/1713, 1b-30); 1986 (Veli 

b. Hasan); 1985/7 (67b-92b); Yalvaç 162/8 (1230/1814, 72a-101a) 

-376- 

                                                                              32 Yalvaç 156 

Ȭâşiye ‘alâ Şerȭi Ferâ’idi’l-Fevâ’id li-Taȭķîķi Ma‘âni’l-İsti‘âre 

  ح فرائد الفوائد لتحقیق معاني االستعارةحاشیة على شر 

 بسم... الحمد  رب العالمین والصالة وسلم... وبعد فأقول إن في تحمید...

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 210x135-160x80 mm. ölçüsünde, 22 satırlı, 

13 yaprakta, sarı renkli yerli kağıda yazılmıştır. Ana metin üstleri kırmızı, yapraklar 

kurt yenikli, sözbaşları kırmızıdır. Şirazesi dağınık olup ciltsizdir.  

 ... هذا القید قیدا وقوعیا ال احترازا تمت.

sözleriyle sona varır. 

-377- 

                                                                              32 Ulu. 269/6 
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Ȭâşiye ‘alâ Şerȭi’r- Risâleti’l-Vaż’îye 

 حاشیة على شرح الرسالة الوضعیة

‘Alî Ķuşçu b. Muȭammed (Öl. 879/1474) 

 خص اإلنسان بمعرفة أوضاع... بسم... الحمد  رب العالمین... قوله الحمد  الذي

sözleriyle başlar. Numan b. Ahmed Tarsusi’nin nesih hattıyla, Arapça, 202x145-

mm. kitap boyunda, değişik yazı ölçüsünde, 21 satırlı, 191a-197b yaprakları arasın-

da, birleşik harf filigranlı kağıda, 1109 (1697) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve keşi-

deler kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi meşin, sırtı kopuk, deffeleri ebru kağıt kaplı, 

mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... صورة ذو مال مرادا به زید ومثلها ما تلتها وما بسببها... وختمنا هللا اللطیف. 

sözleriyle sona varır. 

-378- 

 

                                                                              32 ulu. 241/2 

Ȭâşiye ‘alâ Şerȭi’r-Risâleti’l-Vaż‘iye 

 حاشیة على شرح الرسالة الوضعیة

Ebu’l-Beķâ’ b. ‘Abd el-Bâki el-Ȭüseynî (Öl. 1050/1640 civarı 

  بسم... باسمه سبحانه وبحمده والصالة على رسوله وآله قوله خص...

sözleriyle başlar. Osman’ın sülus hattıyla, Arapça, 223x165-140x72 mm. ölçü-

sünde, 17 satırlı, 22b-29b yaprakları arasında, taç filigranlı kremrengi kağıda, 1169 

(1755) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı vişnerengi meşin, 

deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

  ... في معناه والتقیید بالناطق یفهم من المركب الوضح وتمت الحاشیة.

sözleriyle sona varır. 

Diğer nüshalar: Şarki 78/5 (55b-57b); 32 Ulu. 241/4 (1259/1843, 52b-58a); 361/12 

(Mahmud b. Mahmud 
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                                                                              32 Ulu.  241/3 

Ȭâşiye ‘alâ Şerȭi Risâleti’l-Vaż‘îye 

 على شرح الرسالة الوضیعیةحاشیة 

Halil b. Aȭmed b. Halîl 

  بسم... الحمد  رب العالمین... قوه الحمد  الذي خص اإلنسان بمعرفة أوضاع...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla, 245x180-145x75 mm. ölçüsünde, 21 sa-

tırlı, 31b-52a yaprakları arasında, kremrengi harf marka filigranlı kağıda yazılmıştır. 

Sözbaşları ve keşideler kırmızıdır. Sırtı ve sertabı vişnerengi meşin, deffeleri ebru 

kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 بسببها... وختمنا هللا اللطیف ... صورة ذو مال مرادا به زید ومثلها ما تلتها وما 

sözleriyle sona varır. 

-380- 

                                                                              32 Ulu.  206/3 

Ȭâşiye ‘alâ Şerȭi Risâleti’l-Vaż‘îye 

 الوضیعیةحاشیة على شرح الرسالة 

Nûr ed-dîn ‘Abderraȭmân b. Aȭmed el-Câmî (817-898/1414-1492) 

 بسم... هذه فائدة المشار إلیه بهذه إما بتك العبارات المخصوصة...

sözleriyle başlar. Arapça, talik kırması hatla, 210x150-155x90 mm. ölçüsünde, 

21 satırlı, 32b-37a yaprakları arasında, harf marka filigranlı kağıda yazılmıştır. Ana 

metin üstleri kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi meşin, deffeleri desenli kağıt kaplı, 

mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 مكان بعذ إذ المقبر الوضع تم. ... اي تناویها بعض

sözleriyle sona varır. 

-381- 



 
 

364 
 

                                                                              32 H.K. 1990/2 

Ȭâşiyetü’l-Ȭâşiye ‘alâ’l-Muţavvel 

 حاشیة الحاشیة على المطول

İɃâm ed-dîn İbrâhîm b. Muȭammed b. ‘Arabşâh el-Esferâyînî (873-945/1468-?) 

 بسم... الحمد الذي جعل العلماء عصام الدین... وبعد فیقول... عبد هللا ابن مولى...

sözleriyle başlar. Arapça, talik kırması hatla, 200x140-150x70 mm. ölçüsünde, 

25 satırlı, 119b-194b yaprakları arasında, taç arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Söz-

başları kırmızıdır. Sırtı bordo meşin, yaldız zencirek ve şemseli, mıklebli, kahverengi 

meşin bir cilt içerisindedir. Kapak içleri bordo meşin, üç kenarının meşini kopmuş, 

ebru kağıt kaplı, dağınık mahfazası vardır. 

 ... تقدیر الدخول بل الطاهر إنها وسطة بین المفیین هذا آخر ما تیسر... إلى عصام الدین.

sözleriyle sona varır. es-Seyyid eş-Şerif el-Cürcani’nin haşiyesinin üstüne haşiyedir. 

-382- 

                                                                              32 H.K. 1990/1 

Ȭâşiyetü’l-Ȭâşiye ‘alâ’l-Muţavvel 

  حاشیة الحاشیة على المطول

 حمد أقول من تعدیم الحمد على قصد...بسم... الحمد  رب العالمین... قوله ال

sözleriyle başlar. Arapça, talik kırması hatla, 200x140-150x70 mm. ölçüsünde, 

25 satırlı, 1b-118b yaprakları arasında, taç arma filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaş-

ları kırmızıdır. Yaprakların üst kenarı rutubet lekelidir. Sırtı bordo meşin, yaldız zenci-

rek ve şemseli, mıklebli, kahverengi meşin bir cilt içerisindedir.  

 ... المفهوم العام یلزم أن یدخل في البدیع ما لیس منه.

sözleriyle sona varır. es-Seyyid eş-Şerif el-Cürcani’nin “Haşiye ‘ala’l-Mutavvel” adlı 

eserine yapılan şerhtir. 
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                                                                              32 Ulu.16 
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el-Hevâdî fî Şerȭi’l-Mesâlik 

 الهوادي في شرح المسالك

Ȭamza b. Ţûrġûd Aydînî (Öl. 979/1572) 

 بسم... الحمد  الذي خلق قالئد... أما بعد فلما ساقني في اثنین وستین...

sözleriyle başlar. Abdunnasır b. Hasan’ın talik hattıyla, Arapça, 215x150-

150x65 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 109 yaprakta harfm marka filigranlı kağıda yazıl-

mıştır. Çeharkuşe çok yıpranmış kahverengi meşin, deffeleri yıpranmış ebru kağıt 

kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... اي وٕان لم تولني فإني عادل إیاك من عدم ابتالط في...

sözlerinde kalıp sonu eksiktir. 

Diğer nüshaları: 32 Ulu. 212/2 )8b-185a); 32 Ulu. 269/1 (Numan b. Ahmed, 

1108/1696, 1b-110b).  

-384- 

                                                                              32 Şarki 87 

el-İżâh 

 اإلیضاح

Haţîb Dımaşķ Muȭammed b. ‘Abd er-Raȭmân el-Ķazvînî (666-739/1268-1338) 

 بسم... الحمد  رب العالمین... وصالته على... أما بعد فهذا كتاب في علم البالغة...

sözleriyle başlar. Ali b. İsmail b. Süleyman’ın talik hattıyla, Arapça, 180x130-

120x85 mm. ölçüsünde, 15 satırlı, 198 yaprakta, saykallı abadi kağıda, 764 (1363) 

yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Zencirekli, salbek şemseli, kahverengi meşin 

bir cilt içerisindedir. Sayfa kenarları haşiyeli, kapak içleri ebru kağıt kaplıdır. 

*** 

sözleriyle sona varır.  

Diğer nüsha: Şarki 10/2 (769/1368, 134b-184b) 



 
 

366 
 

-385- 

                                                                              32 H.K. 2172/5 

el-Mesâlik 

 المسالك

Ȭamza b. Ţûrġûd Aydînî (Öl. 2172/5) 

 بسم... الحمد لمن علم اإلنسان ما احتواهز.. أما بعد فلما رفع العزیمة...

sözleriyle başlar. Arapça, nestalik hatla, 215x140-140x55 mm. ölçüsünde, 17 

satırlı, 66b-99b yaprakları arasında, üzüm salkımı taç filigranlı kağıda yazılmıştır. Çe-

harkuşe yıpranmış, kahverengi meşin şemseli, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 یسیر مقامات بقاء المسالك  نحو بقیت بإذن هللا یا ملجأ الورى

beytiyle sona varır.  
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                                                                              32 Ulu. 269/4 

Miftaȭu’l-ȬulâɃâ li’l-Miftâh, 

 مفتاح الخالصة للمفتاح

Meȭmed b. Aȭmed ŢarɃûsî (Öl. 1145/1732) 

 ح...بسم... الحمد  رب العالمین والصالة والسالم... أما بعد فهذا مفتاح لخالصة المفتا

sözleriyle başlar. Numan b. Ahmed Tarsusi’nin nestalik hattıyla, Arapça, 

202x145-150x75 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 141b-187a yaprakları arasında, birleşik 

harf filigranlı kağıda, 1109 (1697) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve keşideler kırmızı-

dır. Çeharkuşe kahverengi meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt 

içerisindedir. 

 ... القدوس السالم المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر وهللا تعالى أعلم بالصواب.

sözleriyle sona varır. 

-387- 



 
 

367 
 

                                                                              32 Şarki 10/1 

Miftâȭu TelhiɃi’l-Miftâh 

 مفتاح تلخیص المفتاح

Şems ed-dîn Muȭammed b. Muɏaffer el-Halhalî (Öl.745/1344) 

  الذي أسبغ عآل أسنان... أما بعد فإن أولى ما یشغل والهمم...بسم... الحمد 

sözleriyle başlar. Said b. Hacı’nın nesih hattıyla, Arapça, 260x175-190x120 

mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 1b-133b yaprakları arasında, abadi kağıda 769 (1367) yı-

lında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Zencirekli, salbek şemseli, mıklebli, siyah me-

şin bir cilt içerisindedir. 

 ... وفي خزانة العزیز وفرقانه الكریم وهو حسبنا ونعم الوكیل ونعم المولى ونعم النصیر.

sözleriyle sona varır. 
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                                                                              32 H.K. 2073 

el-MiɃbâȭ fî Şerȭi’l-Miftâȭ 

  المصباح في شرح المفتاح

es-Seyyîd eş-Şerîf ‘Alî b. Muȭammed el-Cürcânî (740-816/1340-1413 

 ... نحمدك اللهم على ما هدیتنا إلیه... وبعد فقد طالما جال في صدري ودار ...بسم

sözleriyle başlar. Mehmed b. Ramazan b. Murad’dın nesih ve talik kırması hat-

tıyla, Arapça, 275x165-200x120 mm. ölçüsünde, 27 satırlı, 174 yaprakta, abadi kağı-

da, Edirne’de, Mevlana Fahreddin medresesinde, 841 (1437) yılında yazılmıştır. 

Sözbaşları, kırmızı, sayfa kenarları açıklamalıdır. Çeharkuşe vişnerengi meşin, deffe-

leri siyah neşin kaplı, yaldız şemseli, mıklebli, bir cilt içerisindedir. 

 وتعالى أن ینفع به المسترشدین... التراب. ... هذا العلم ونظم فراین ونسأل للله سبحانه

sözleriyle sona varır. Eser, 803 (1400) yılında telif edilmiştir. 

Diğer nüsha: 32 H.K. 2078 (Ömer b. Yusuf Kaysi, 860/1455). 
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                                                                              32 H.K. 1539 

el-MuhtaɃar 

 المختصر

Sa‘d ed dîn Mes‘ûd b. ‘Ömer et-Taftâzânî (712-793/1312-1390) 

 بسم... نحمد یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان... وبعد فیقول... مسعود بن عمر...

sözleriyle başlar. Ahmed b. Ebi’l-Hakem’in talik kırması hattıyla, Arapça, 

205x150-150x70 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 192 yaprakta, haç arma filigranlı kağıda 

Kostantiniye (İstanbul)’de, 1055 (1645) yılında yazılmıştır. Sözbaşları, cetveller ve 

keşideler kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi meşin sırtı tamir görmüş, deffeleri ebru 

kağıt kaplı, mlıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... بالحسن ویسرلنا الفوز بالزخمر األسنى بحق النبي وٕاله.. تم الكتاب.

sözleriyle sona varır.  

Diğer nüshalar: 32 Şarki 26; 32 Yalvaç 29 (Mehmed b. Abdurrahman, 824/1421); 32 

Yalvaç 60 (Ali b. Halil Karahisari); Yalvaç 74; Yalvaç 86; Yalvaç 113 (Ali b. Mehmed 

Yalvaci, Taş Medresesi; 1206/1791); 32 Ulu. 248 (Yusuf b. Mahmud, 1075/1664); 32 

Ulu. 283 (Ahmed b. Mehmed, 896/1490), başı eksiktir.); 32 Ulu. 294, 32 H.K. 2048 

(1057/1647); 32 H.K. 2083. 
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                                                                              32 Ulu. 167/1 

MulaȭȭaɃu TelȭîɃ’il-Miftâh 

 ملخص تلخیص المفتاح

‘Abd el-Latif el-‘Ala’i 

 بسم... الحمد  على توالي اآلیة... وبعد فهذه ملخ تلخیص المفتاح...

sözleriyle başlar. Mustafa b. Halil’in nesih hattıyla, Arapça, 220x155-135x85 

mm. ölçüsünde, 19 satırlı, 3a-13b yaprakları arasında, isim filigranlı kağıda, 1170 
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(1756) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetveller kırmızıdır. Sırtı ve sertabı meşin, 

deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... ویسمى حسن المقطع والحمد  على... وأصحابه الكرام تمت.

sözleriyle sona varır.  

Diğer nüsha: 32 H.K. 1508/5 (Mehmed b. Abdulkerim; Ereyli, 117b-132b). 
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                                                                              32 Şarki 24 

el-Muţavvel 

 المطول

Sa‘d ed-dîn Mes‘ûd b. ‘Ömer et-Taftâzânî (712-793/1312-1390) 

 بسم... الحمد  الذي ألهمنا حقائق المعاني ودقایق البیان وخصنا بدایع األیادي...

sözleriyle başlar. İbrahim b. Hıdır’ın talik hattıyla, Arapça, 265x160-190x100 

mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 213 yaprakta, çıpa filigranlı kağıda, İstanbul’da, İbn Papas 

Medresesinde, 983 (1575) yılında yazılmıştır. Keşide ve sözbaşları kırmızı, sayfa ke-

narları açıklamalıdır. Zencirekli, gömme şemseli, mıklebli, kurt yenikli, kahverengi 

meşin kaplı bir cilt içerisindedir. 

 ... قد وفقنا اإلتمام ووفقنا الفوز بهذا المرام تم الكتاب.

sözleriyle sona varır.  

Diğer nüshalar: 32 Yalvaç 40; Yalvaç 84; Yalvaç 170;32 Ulu. 211 (Tekke Medresesi, 

1094/1682); 32 Yalvaç 217 (806/1403); 32 Ulu. 315 (İsa b. Kubdeyn, 888/1483); 32 

Ulu. 447 (Mehmed b. Kucam); 32 Ulu. 474; 32 H.K. 2076 (İsmail b. Ali Beyşehri, 

845/1441); 32 H.K. 2113. 
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                                                                              32 Yalvaç 196/2 

Netâ’icû’l-Enɏâr ve MuȭaɃɃalu Ebkâri’l-Efkâr 
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 نتائج األنظار ومحصل أبكار األفكار

Aȭmed b. Meȭmed Ķâzâbâdî (Öl. 1163/1749) 

 بسم... الحمد  الذي جعل أسراس البالغة... وبعد فیقول أفقر عبید هللا الهادي...

sözleriyle başlar. Arapça nesih hatla, 210x150-150x85 mm. ölçüsünde, 17 satır-

lı, 30b-49b yaprakları arasında, harf filigranlı kağıda, yazılmıştır. Keşideler kırmızı ve 

siyahtır. Çeharkuşe kahverengi meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva 

bir cilt içerisindedir. 

 ... وبالعكس اي یصیر السائل...

sözlerinde kalıp, sonu eksiktir. 
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                                                                              32 Ulu. 277/1 

Risâle fî ‘İlmi’t-Teşbîh ve’l-Mecâz ve’l-Kinâye 

  رسالة في علم التشبیه والمجاز والكنایة

 بسم... علم البیان علم یبحث فیه عن إیراد المعنى الواحد بطرق مختلقة...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla, 210x145-160x100 mm. ölçüsünde, 21 sa-

tırlı, 1b-13a yaprakları arasında, isim filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşide ve sözbaşla-

rı kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukav-

va bir cilt içerisindedir. 

 ... ةمن یعمل مثقال ذرة شرا یره تم.

sözleriyle sona varır. 11b-12a’da Taftazani’nin “Tezhibu’l-Kelam” adıl eseri vardır. 

Ancak; ilk ve son sayfası mevcut olup, aradaki metnin bulunduğu yapraklar düşmüş-

tür. 
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                                                                              32 Ulu. 167/7 

Risâle fî Vaż‘ı Haţţi’l-‘Arabî 

 رسالة في وضع خط العربي
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Meȭmed b. Yûsuf Anţâkî (1302/1884(de sağ) 

 بسم... له الحمد وهو ربي التوفیق... وبعد فاعلم أن اللطیف... فلتذكر بعضها...

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 220x155-170x90 mm. ölçüsünde, 23 satırlı, 

76a-82b yaprakları arasında, taç filigranlı kağıda, 1302 (1884) yılında yazılmıştır. 

Sözbaşları ve cetveller kırmızı, sırtı ve sertabı meşin, mıklebli, deffeleri ebru kağıt 

kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 .. هذا ما دار في خیالي من أكارم المتعالي ببركة أستاذ األجل... محمد بن یوسف أنطاكي..

sözleriyle sona erer. Son dokuz yaprakta, çeşitli nakiller vardır. 
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                                                                              32 H.K. 212/1 

Risâletü’l-İsti‘âre ve’l-Mecâz 

 رسالة االستعارة والمجاز

‘Alî Ķuşcu b. Muȭammed (Öl. 879/1474) 

 الحمد  ذي المن واإلحسان وصالة... ثم اعلم أن اللفظ الموضوع المستعمل...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla, 215x140-140x63 mm. ölçüsünde, 19 sa-

tırlı, 1b+7b yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları ve 

cetveller kırmızıdır. Sayfa kenarları ve satır araları açıklamalıdır. Çeharkuşe kahve-

rengi meşin, şemseli, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 في الدعاء ألن وضعه في اللغة للدعاء وفي الشرع للعبادة تم.

sözleriyle sona ermektedir.  

Diğer nüshalar: 32 Ulu. 402 (Ahmed b. Mehmed; Şeyh Mehmed Efendi Medresesi, 

1186/1772); 32 Şarki 78/10 (İbni Mustafa b. Muhammed, 1168/1755; 181b-188a); 32 

ulu. 113/19 (Numan b. İbrahim Aksarayi, 1240/1825, 179b-183a). 
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                                                                              32 Şarki 78/11 

Risâletü’l-İsti‘âreti’l-Meknîye 
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  رسالة االستعارة المكنیة

 بسم... اعلم أن االستعارة المكنیة فیها مذاهب ثالث مذهب السلف...

sözleriyle başlar. Mehmed b. Mustafa’nın talik hattıyla, Arapça, 210x150-

145x60 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 188b-189a yaprakları arasında, isim filigranlı kağı-

da, 1168 (1754) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi me-

şin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, kurt yenikli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... هذا الكالم راجیا لطف الملك العالم فإن هذا المقام من مزالف اإلقدام.

sözleriyle sona varır. 
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                                                                              32 Yalvaç 151/11 

Risâletü’t-Taġlîb 

  رسالة التغلیب

Aȭmed b. MuɃţafâ Ȭâdimî (Öl. 1165/1752) 

 بسم... یا غالبا غیر مغلوب ویا كاشف الهموم والكروب...

sözleriyle başlar. Ali Rıza b. Mehmed Rüşdü Yalvaci’nin talik hattıyla, Arapça, 

180x125-150x100 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 167b-168b yaprakları arasında, abadi 

kağıda yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Nokta şemseli, zencirekli, köşebentli, mıkleb-

li, şirazesi bozuk yıpranmış kahverengi bir cilt içerisindedir. 

 ... وفي المواري الكثیرة وادي لهذه الفقیر الحقیر أحمد بن مصطفى الخارمي.

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 Ulu. 385/8 

er-Risâletü’l-Vaż‘îye- 

 الرسالة الوضعیة

‘Aȧud ed-dîn ‘Abd er-Raȭmân b. Aȭmed el-Ȋcî (680-756/1281-1355) 
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 فائدة تشتمل على مقدمة وتقسیم وخاتمة المقدمة لفط قد...بسم... هذه 

sözleriyle başlar. Halid b. Halil’in nestlik hattıyla, Arapça, 239x178-151x72 mm. 

ölçüsünde, 22 satırlı, 117ab yaprağında, aslan filigranlı kağıda Kırkağaç Hacı Süley-

man Medresesi’nde yazılmıştır. Sırtı ve sertabı vişnerengi meşin, deffeleri ebru kağıt 

kaplı mukavva bir cilt içindedir. 

 ... یریبك األلفاظ بعضها مكان بعض إذا المقبر الوضع تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 2053/1 (1b-2b); 32 Ulu. 176/6 (15b-16a); 32 Ulu. 237/3 (46b-

48a); 32 Ulu. 361/8 (Mahmud b. Mahmud, 135a-135b). 
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                                                                              32 Ulu. 165/1 

Şerȭu’l-‘Alâķa 

 شرح العالقة

İbn Ķaratepelî Ȭüseyin b. MuɃţafâ Aydınî (Öl. 1191/1777) 

 بسم... الحمد لمن أفرد الحقایق والصالة... إن رسالة االستعارة

sözleriyle başlar. İbrahim b. Hasan Aksarayi’nin nesih hattıyla, Arapça, 

235x170-145x85 mm. ölçüsünde, 25 satırlı, 1b-24a yaprakları arasında, harf filigranlı 

kağıda, 1222 (1807) yılında yazılmıştır. Ana metin üstleri kırmızıdır. Sırtı meşin, ebru 

kağıt kaplı, ince karton cilt içerisindedir. 

 ... ومن ال یشكر الناس ال یشكر لربه من یقول... رب العالمین تمت.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 Ulu. 64/3 (1257/1841, 68b-93a); 32 Ulu. 385/2 (1256/1840, 29a-

59b). 
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                                                                              32 Ulu. 385/3 

Şerȭu’l-‘Alâķa 
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  شرح العالقة

 م الحكیم...بسم... تیمنا وتبركا باسم هللا الملك العزیز العلی

sözleriyle başlar. Arapça, nesih kırması hatla, 239x178-145x73 mm. ölçüsünde, 

19 satırlı, 60b-103b yaprakları arasında, aslan filigranlı kağıda 1255 (1839) yılında 

yazılmıştır. Asıl metin üzeri kırmızıdır. Sırtı ve sertabı vişnerengi meşin, deffeleri ebru 

kağıt kaplı, mıklebli, karton bir cilt içerisindedir. 

 ... زعم من قسم المجاز المتضمن للفائد والخالي عنها تمت.

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 H.K. 2034 

Şerȭu Ebyâti’l-Miftâȭ ve’l-Ȋzâȭ 

  شرح أبیات المفتاح واإلیضاح

 بسم... الحمد  المؤید بحسن توفیقه لهادي بادلة... وبعد فإنه كتاب اإلیضاح الذي...

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 255x145-190x100 mm. ölçüsünde, 23 sa-

tırlı, 141 yaprakta, açık-koyu kremrengi abadi kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızı-

dır. Şemseli, zencirekli, köşebentli, mıklebi düşmüş kahverengi meşin bir cilt içinde-

dir. 

 ... وال عدمتك یدعو له بدوام البقاء وهللا أعلم بالصواب تم الكتاب.

sözleriyle biter. Eser, Kazvini’nin kendi eseri olan “Telhisu’l-Miftah”a “İzah” adıyla 

yaptığı şerhin beyitlerinin şerhidir. 
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                                                                              32 Ulu. 375/3 

Şerȭu Ferâ’idi’l-Fevâ’id li-Taȭķîķi Me‘âni’l-İsti‘âre 

 شرح فرائد الفوائد لتحقیق معاني االستعارة

‘İɃâm ed-dîn İbrâhîm b. Muȭammed b. ‘Arabşâh el-Esferâyînî (873-945/1468-

1538) 
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 م... یقول العبد المفتقر... الحمد لواهب العطیة... أما بعد هذه لمجرد التأكید...بس

sözleriyle başlar. Hasan Aksarayi’nin nesih hattıyla, Arapça, 210x155-138x73 

mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 39b-52a yaprakları arasında, üç ay filigranlı kağıda, Emi-

rağa Medresesi’nde, 1178 (1764) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Köşeleri 

vişnerengi meşin, deffeleri bez kaplı bir cilt içerisindedir. 

 ... في مقام شدة االهتمام باإلیضاح الحمد  على تمام.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 1549/5k (Ali b. Fazlı, 1187/1773, 133b-144a); 32 H.K. 1985-

10 (İsmail b. Ahmed, 1139/1726, 95b-11a); 32. H.K. 2105/2, (Mehmed b. Mustafa 

Kandıravi, 1156/1743, 4b-19a); 32 Yalvaç 162/9 (1230/1814, 102a-116b); 32 Yalvaç 

181/11 (Hasan b. Ali, Yalvaç Mustafa Medresesi, 1183/1769, 252b-265a); 32 Yalvaç 

188/1 (1b-16b); 32 Yalvaç 196/5 (1184/1770, 84b-98b); 32 Ulu. 426/4 (İbrahim b. 

Muhammed Harezmi, 1223/1808, 42b-53b). 
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                                                                              32 Ulu. 93/5 

Şerȭu’l-Ferîde 

 شرح الفریدة

Gözübüyük-zâde İbrâhîm b. Meȭmed ĶayɃerî (Öl. 1258/1842) 

 بسم... الحمد  رب العالمین... وبعد فأقول إن في جملة والصالة على خیر...

sözleriyle başlar. Arapça, nesih hatla, 226x171-185x100 mm. ölçüsünde, 23 sa-

tırlı, 42b-53a yaprakları arasında, harf ve hayvan filigranlı kağıda, 1257 (1841) yılında 

yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı bordo meşin, deffeleri ebru kağıt 

kaplı mukavva bir cilt içerisindedir. 

 هذا القید قیدا وقوعیا ال اخترازیا تمت.... 

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 H.K. 2038 

Şerȭu Miftâȭi’l-‘Ulûm 

 شرح مفتاح العلوم

Sa‘d ed-dîn Mes‘ûd b. ‘Ömer et-Taftâzânî (712-793/1312-1390) 

 بسم... رب یسر وال تعسر خیر خبر یوشع بصدر... أما بعد فقد بشني... 

sözleriyle başlar. Ali b. ali’nin nesih hattıyla, Arapça, 225x140-170x85 mm. öl-

çüsünde, 29 satırlı, 259 yaprakta, abadi kağıda, 1119 (1707) yılında yazılmıştır. Ser-

levha müzhep ve mülevven çiçek desenli, cetveller yaldızlı, sözbaşları kırmızıdır. 

Salbek şemseli, zencirekli, mıklebli, bordo renkli, meşin bir cilt içerisindedir. Çeharku-

şe siyah meşin, ebru kağıt kaplı, üst kapağı düşmüş bir mahfaza içindedir. 

 ... مما أوردنا في الكتاب المؤلفة في هذا الباب تم الكتاب.

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 Ulu. 93/10 

Şerȭu Risâleti’l-İsti‘âre 

 شرح رسالة االستعارة

İsmâ’îl Âyvâlî (1194/1780’de sağ)130 

 بسم... الحمد  الذي شرف نوع اإلنسان... وبعد یقول العبد الفقیر إسماعیل االیوالي.

sözleriyle başlar. Halil b. Halil’in nesih hattıyla, Arapça, 226x171-170x85 mm. 

ölçüsünde, 22 satırlı, 102b-119b yaprakları arasında, abadi filigranlı kağıda, 1254 

(1838) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve ana metin üstleri kırmızıdır. Sırtı ve sertabı 

bordo meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... الغفران وأسكنه وجمیع المسلمین فراد یسر الجنان وقد فرغت عن تسوید...

sözleriyle biter. Ali b. Muhammed Kuşcu’nun “Risaletü’l-İsti’are” adlı eserinin şerhidir. 

                                                
130 h. 1194 (m.1780)’de yaşıyordu. (bk. GAL. II, 305) 
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                                                                              32 Şarki 78/4 

Şerȭu’r-Risâleti’l-Vaż‘îye 

 شرح الرسالة الوضعیة

Ebu’l-Ķâsım el-Leysî b. Ebî Bekr es-Semerkândî (Öl. 888/1483 civarında) 

 بسم... الحمد  الذي خص اإلنسان، وبعد فلما شاع في األمصار ظهر الشمس...

sözleriyle başlar. Mehmed b. İsmail’in talik hattıyla, Arapça, 205x150-150x70 

mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 25b-55a yaprakları arasında, birleşik harf filigranlı kağıda, 

1088 (1677) yılında yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi meşin, 

deffeleri ebru kağıt kaplı, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... فإني جزئي  لوضه لذلك المشخص وكذا العمال في مثل هذه الصورة تمت.

sözleriyle sona varır. 

Diğer nüshalar: 32 H.K. 2053/2 (948/1541, 3a-17a); 32 Ulu. 127/4 (154a-167b); 32 

Ulu.2002/2 (124b-143b);  32 Ulu. 206/2 (11b-30a); 32 Ulu. 241/1 (1b-21a); 32 Ulu. 

361/10 (Mahmud b. Mahmud; 138b-152b). 
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                                                                              32 Yalvaç 166 

Şerȭu’r-Risâleti’l-Vaż‘îye 

 شرح الرسالة الوضعیة

 ‘İɃâm ed-dîn İbrâhîm b. Muȭammed b. ‘Arabşâh el-Esferâyînî (873-945/1468-

1538 

 .. وبعد فیقول... إبراهیم بن عربشاه...بسم... وسئلك قائدة تمأل عائدة.

sözleriyle başlar. Osman b. İbrahim’in nesih hattıyla, Arapça, 219x147-135x50 

mm. ölçüsünde, 15 satırlı, 69 yaprakta, üç ay harf ve kartal filigranlı kağıda, 1215 

(1801) yılında yazılmıştır. Sözbaşları, duracaklar, ana metin üstleri kırmızıdır. Sırtı 

kahverengi, deffeleri desenli kağıt kaplı, mıklebli,  mukavva bir cilt içerisindedir. 
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 ... نطلب منه اآلخر الصالح من... إنه الكبیر المتعال قد وقع الفراغ.

sözleriyle biter. 

-408- 

                                                                              32 Ulu.361/11 

Şerȭu’r-Risâleti’l-Vaż‘îye 

  شرح الرسالة الوضعیة

  بسم... هذه فائدة المشار إلیه أما تلك العبارة المخصوصة...

sözleriyle başlar. Mahmud b. Mahmud’un nesih hattıyla, Arapça, 213x160-

130x70-150 x 95 mm. ölçüsünde, 19 ve 21 satırlı, 153a-160a yaprakları arasında, 

aslan filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşideler kırmızıdır. Sırtı kahverengi yıpranmış bez 

kaplı, sertabı kahverengi meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt 

içerisindedir. 

 ... اي تناوبها بعضها مكان بعض إذ المعتبر الوضع تم شرح الجامي.

sözleriyle sona erer. 
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                                                                              32 Ulu. 361/9 

Şerȭu’r-Risâleti’l-Vaż‘îye 

 شرح الرسالة الوضعیة

es-Seyyîd eş-Şerîf ‘Alî b. Muȭammed el-Cürcânî(740-816/1340/1413) 

 بسم... قوله هذه فائدة وجه الضبط إن المذكور فیها إما أن یكون مقصوًدا أوال...

sözleriyle başlar. Mahmud b. Mahmud’un nesih hattıyla, Arapça, 213x160-

150x90 mm. ölçüsünde, 21 satırlı, 135b-137b yaprakları arasında, aslan ve harf filig-

ranlı kağıda yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı kahverengi yıpranmış bez kaplı, 

sertabı kahverengi meşin, deffeleri aşınmış ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt 

içerisindedir. 

 ... في االستعمال إذ ال عبرة إال بحسب الوضع تمت.
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sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 32 Ulu. 206/4 (Halik Akşehri, 37b-38b) 
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                                                                              32 H.K. 2027 

Şerȭu TelȭîɃi’l-Miftâȭ 

 شرح تلخیص المفتاح

‘İɃâm ed-dîn İbrâhîm b. Muȭammed b. ‘Arabşâh el-Esferâyînî (873-945/1468-

1538 

 بسم... الحمد  على كل حال... وبعد فیقول المفتقر إلى هللا... إبراهیم بن محمد...

sözleriyle başlar. Hasan b. Muhammed’in nesih hattıyla, Arapça, 215x150-

162x85 mm. ölçüsünde, 29 satırlı, 287 yaprakta, isim filigranlı kağıda, 1169 (1755) 

yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve cetveller kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi kahve-

rengi meşin, üzeri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... في حالوة تمارها الحاضرین والغائبین والحمد  رب العالمین تم.

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 Ulu. 17 

Şerȭu TelȭîɃi’l-Miftâȭ 

 شرح تلخیص المفتاح

Sa‘d ed-dîn Mes‘ûd b. ‘Ömer et-Taftâzânî (712-793/1312-1390) 

 بسم... الحمد هو الثناء باللسان على قصص التعظیم سواء تعلق بالنعمة...

sözleriyle başlar. Arapça, talik hatla, 212x127 mm. kitap boyunda, değişik yazı 

alanı ölçüsünde, 15-17 satırlı, 205 yaprakta, çıpa filigranlı kağıda yazılmıştır. Keşide-

ler, kırmızıdır. Sırtı bordo meşin, hatip ebru kağıt kaplı, kurt yenikli, mukavva bir cilt 

içerisindedir. 
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 ... بحق سیدنا محمد خیر الورى وآله وأصحابه مصابیح الرجا تم.

sözleriyle biter. 
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                                                                              32 H.K. 2122 

Taġyiru’l-Miftâȭ 

 تغییر المفتاح

Kemâl Pâşâ-zâde Şems ed-dîn Aȭmed b. Süleymân (873-940/1468-1543) 

 حمده... أقول المص رحمة كتابه في علم... بسم... الحمد  رب العالمین حق

sözleriyle başlar. Arapça nesih hatla, 212x150-140x90 mm. ölçüsünde, 19 satır-

lı, 74 yaprakta, hayvan filigranlı kağıda, 973 (1565) yılında yazılmıştır. Sözbaşları ve 

keşideler kırmızıdır. Çeharkuşe kahverengi meşin, ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukav-

va bir cilt içerisindedir. Yan kapakları ayrılmış, çeharkuşe, vişnerengi meşin, üstü eb-

ru kağıt kaplı, mukavva bir mahfaza içindedir. 

 ... انتهت نسخة المولى المصنف رحمة هللا تعالى آمین.

sözleriyle biter. 

Diğer nüsha: 32 Ulu. 206/4 (Halik Akşehri, 37b-38b). 
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                                                                              32 H.K. 2111 

TelȭîɃu’l-Miftâȭ 

 تلخیص المفتاح

Haţîb Dimaşķ Muȭammed b. ‘Abd er-Raȭmân el-Ķazvînî (666-739/1268-1338) 

 بسم... الحمد  على ما أنعم وعلى من البیان... أما بعد فلما كان علم البالغة وتوابعها...

sözleriyle başlar. Mahmud b. Cafer’in nesih-talik hattıyla, Arapça, 120x52 mm. 

ölçüsünde, 8 satırlı, 168 yaprakta, daire içinde harf filigranlı kağıda, Sofya’da, 1058 
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(1648) yılında yazılmıştır. Şemseli, zencirekli, mıklebli, sırtı vişnerengi, deffeleri kah-

verengi meşin bir cilt içerisindedir. 

 ... بالتأمل مع التذكر لما تقدم حرر هذا الكتاب.

sözleriyle biter. 

Diğer nüshalar: 32 Senirkent 1872/6 (66b-117b); 32 Şarki 27; 32 Yalvaç 38, 32 Yal-

vaç 126/2 (Ali Pertev b. Mehmed Rüşdü, Karahisar Necatiye Medresesi, 68b-118a); 

32 Ulu. 27/1 (1b-33a); 32 Ulu. 375/5 (Hasan b. İbrahim, Ürgüp, 1179/1765, 56b-95b); 

32 Ulu. 382 (1275/1858). 
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                                                                              32 H.K. 2084 

Vesiletü’l-Vażî‘ilâ’Ƀ-ɂavbi’r-Rafî‘ 

 وسیلة الوضیع إلى الصوب الرفیع

Fâhir Aȭmed b. Muȭammed Seyf ed-dîn el-Hüseynî 

 بسم... الحمد  الذي دلت على وحدانیة... وبعد فیقول الفقیر إلى مولىه الغني...

sözleriyle başlar. Arapça nesih hatla, 240x150-170x85 mm. ölçüsünde, 21 satır-

lı, 78 yaprakta, hayvan filigranlı kağıda, İstanbul (Kostantiniye)’de, 1168 (1755) yılın-

da yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Sırtı ve sertabı kahverengi meşin, üstü ebru kap-

lı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir. 

 ... بعض األوقات وكذا الحال في األمثال وهللا أعلم تمت.

sözleriyle biter. Adudeddin el-İci’nin “Risaletü’l-Vaz” adlı eserine Ebu’l-Kasım es-

Semerkandi’nin yazdığı şerhe hayişedir. 
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                                                                              32 ulu. 269/3 

el-Vişâȭ fi’l-Me‘âni ve’l-Beyân 

 الوشاح في المعاني والبیان

ɂadr eş-Şerî‘a es-Sânî ‘Ubeyd-Allâh b. Mes‘ûd (Öl. 747/1346) 
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 في افتتاح كل مقال... وبعد فإن أشرف العلوم موضوًعا... بسم... بسم هللا ایتمن

sözleriyle başlar. Numan b. Ahmed Tarsusi’nin nesih hattıyla, Arapça, 202x145-

150x75 mm. ölçüsünde, 17 satırlı, 113b-141a yaprakları arasında, birleşik harf filig-

ranlı kağıda, 1108 (1696) yılında yazılmıştır. Sözbaşları kırmızıdır. Çeharkuşe kahve-

rengi meşin, deffeleri ebru kağıt kaplı, mıklebli, mukavva bir cilt içerisindedir.  

 ... ما یكون المعاني مركوزة في الذهن وهللا أعلم بالصواب وٕالیه المرجع المآب تم.

sözleriyle biter. 
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