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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu medeni-
yetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faaliyetlerde bulun-
ma kabiliyetiyle bilim sanat ve kültür değerleri üretir, ürettiği kültür ve düşünce 
ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar arasın-
daki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uzlaşma ve iş 
birliklerine zemin hazırlamıştır. 

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve medeniyet de-
ğerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık bir gelecek inşa 
edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak kazanımı olan kültür 
ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle mümkündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler kuran 
bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir medeniyet ve kültür 
tasavvuru yatmaktadır. 

İlk insandan günümüze kadar gök kubbe altında gelişen her değer, hakikatin 
farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam ve Türk tarihinden 
süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik kaynağıdır. Bilgiye, 
hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih boyunca sevgiyi, hoşgörü-
yü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda tutmuştur. 

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasavvuru-
muzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde aktarıl-
masını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geçmişimizden 
devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi idrak edilmesine ve 
sahiplenilmesine bağlıdır.

Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Medine’de, 
Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da, Konya’da, 
Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen değerler, bugün tüm 



insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük emanete sahip çıkmak, bu bü-
yük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet projesinin 
dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz bu hazinelerin 
ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras bize, tarihteki en büyük 
ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede ürettikleri eserleri sunuyor. Çok 
çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin en zengin ve benzersiz metinleri-
ni ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi 
ve etkin bir şekilde yeniden inşa edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli 
bir parçasıdır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, 
gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî çabaların 
hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür ve sanat alanla-
rında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınmaya, ilgi görmeye, kaynak 
olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini 
temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal emaneti yücelterek muhafaza etmeyi 
sürdürecektir. 

 Recep Tayyip Erdoğan 

 T. C. 
 Cumhurbaşkanı 
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ÖNSÖZ

Ali Emîrî, hayatını ilme ve milletinin kültürünü yükseltmeye adayan çok 
önemli bir ilim adamıdır. Emîrî; yaşadığı sürece İslam âleminin kültür merkezle-
rini dolaşarak büyük bir özveriyle pek çok değerli kitap toplamış, kendisine tahsis 
edilen Feyzullah Efendi Medresesi’nde bir kütüphane kurmuş ve bütün ısrarlara 
rağmen kütüphaneye kendi ismini değil de “Ben bu kitâbları milletim içün topla-
dım ve milletime vakfediyorum.” diyerek kütüphanenin adını Millet Kütüphanesi 
koymuştur. 

Diyarbakır’da daha çocukluk yıllarında okuduğu şiirlerden bu şehirde çok sa-
yıda şair ve yazar bulunduğunu tespit ederek bunların kimler olduklarını araş-
tırmaya başlayan Ali Emîrî, araştırmaları neticesinde bu şehrin bir ilim merkezi 
olduğunu görmüş, burada yetişen ve unutulan veya değerleri anlaşılamayan şairler, 
yazarlar, âlimler ve şeyhlerin isim, eser ve kabirlerinin ortaya çıkarılması için genç 
yaşında önemli bir çalışma içerisine girerek Mir’âtü’l-Fevâ’id fî Terâcimi Meşâhîri 
Âmid ile Tezkire-i Şu‘arâ-yı Âmid isimli biyografik çalışmalarını yapmıştır. Bu eser-
lerin yanı sıra Mir’âtü’l-Fevâ’id Mukaddimesi ile Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid isimli mu-
kaddimeleri geniş bilgiler içermektedir. 

Çeviri yazısını sunduğumuz Mir’âtü’l-Fevâ’id Mukaddimesi ve Mir’âtü’l-Fevâ’id 
fî Terâcimi Meşâhîri Âmid adlı çalışmalarda Diyarbakır’da yetişen âlimler, yazarlar, 
şairler ve şeyhler hakkında çok önemli bilgiler yer almaktadır. Ayrıca söz konusu 
eserler Diyarbakır’ın kültürel tarihine kısa notlar halinde dahi olsa ışık tutmakta, 
unutulan eserlerin ve tarihi şahsiyetlerin yeniden hatırlanmasına vesile olmaktadır. 

Ali Emîrî, Mir’âtü’l-Fevâ’id Mukaddimesi ile Mir’âtü’l-Fevâ’id adlı çalışmalarını 
iki ayrı eser halinde yazmıştır. Ancak biz ilkini Mir’âtü’l-Fevâ’id-Mukaddime şek-
linde birinci cilt, ikincisini de Mir’âtü’l-Fevâ’id şeklinde ikinci cilt olarak yayın-
lamanın daha uygun olacağını düşündük. Ayrıca eserlerin daha iyi anlaşılmasına 
vesile olması amacıyla her iki cildin arkasına indeks ve sözlük ekledik. 

Bu vesile ile Ali Emîrî’nin Mir’âtü’l-Fevâ’id Mukaddimesi ve Mir’âtü’l-Fevâ’id 
adlı Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserinin latinize edilmesinin faydalı olaca-
ğını söyleyip, bizi teşvik eden Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Sayın 
Prof. Dr. Muhittin MACİT’e, Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanı Sayın Yrd. Doç. 
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Dr. Ferruh ÖZPİLAVCI’ya, Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Melek 
GENÇBOYACI’ya, eserin çeviri yazısını özverili bir çalışma ile ortaya koyan Sa-
yın Prof. Dr. Günay KUT, Sayın Abdullah DEMİR ve Sayın Mesud ÖĞMEN’e; 
özellikle şahıs, eser ve yer isimleri için pek çok matbu ve yazma kaynağı tarayarak 
eserin redaksiyonunda ve yayımlanması sürecinde ciddi emekler sarf eden Uzman 
Yardımcıları Muhammed Said GÜLER ve İsmet İPEK’e, Arapça kısımların diz-
gisini yapan Abdurrahman OSMAN’a ve bu kısımların çevirisini yapan Uzman 
Yrd. Zehra GÖKGÖZ’e, Farsça kısımların çevirisini yapan Abdullah OKAL’a, 
ayrıca eserin çeşitli aşamalarında desteklerini esirgemeyen dostlara teşekkür ederiz.

Prof. Dr. İbrahim Çapak



GİRİŞ

Osmanlı son döneminde yetişmiş büyük şahsiyetlerden olan Ali Emîrî, Sâim 
Seyyid Mehmed Emîrî Çelebi’nin torunlarından Seyyid Mehmed Şerif Efendi’nin 
oğlu olarak Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. Kendisi doğum yılı ve yeri ile ilgili 
Osmanlı Vilâyât-ı Şarkiyyesi isimli eserinde “Velâdetim hicrî 1274 ve mîlâdî 1857 
senesindedir. Diyârbekir (Âmid) şehrinde dünyâya geldim.” demekte, Tezkire-i 
Şu‘arâ-yı Âmid adlı eserinde ise doğum tarihini sadece yıl olarak “Velâdet-i 
‘âcizânem 1274 sene-i hicrîyyesindedir.” şeklinde ifade etmektedir. Ancak doğum 
tarihi gün ve ay olarak bilinmemektedir. Dünyaya geldiğinde babası Mehmed Şerif 
Efendi’nin altmış yaşını geçmiş bulunduğu ve Diyarbakır-Bağdad arasında kervan 
işleten bir tüccar olduğu kaynaklarda yer almaktadır. 

İlköğrenimini Sülûkiyye Mescidi Mektebi’nde amcası Feyzullah Feyzî 
Efendi’nin yanında tamamlamış ve bilahare Şirvân’a giderek burada Muhammed 
Emîn Efendi’den dersler almıştır. 1870 yılında Diyarbakır’a gelerek Şaban Kâmî 
Efendi’nin yanında ilim tahsil etmiş ve hat meşki dersleri almıştır. Mardin’de Ka-
sım Padişah Medresesi müderrisi Ahmed Hilmî-i Âmidî’nin yanında üç seneden 
fazla ilim tahsiline devam etmiştir. 1296 senesinde Diyarbakır’da memuriyete baş-
lamış, daha sonra Selanik’e gitmiş, Kozan Sancağı Aşar Müdüriyetinde, Adana Aşar 
Nezareti Başkitabeti’nde, Leskovik, Kırşehir ve Trablusşam muhasebeciliklerinde, 
Elazığ ve Erzurum defterdarlıklarında, Yanya ve İşkodra maliye müfettişliklerinde, 
Haleb defterdarlığında, Yemen maliye müfettişliğinde bulunmuş ve Meşrutiyet’in 
ilanından sonra da emekli olmuştur. 23 Ocak 1924 tarihinde Şişli’deki Fransız has-
tanesinde vefat eden Ali Emîrî’nin kabri Fatih Camii haziresinde bulunmaktadır.

Ali Emîrî; gerek katip ve defterdar olarak çalıştığı Diyarbakır, Selanik, Adana, 
Leskovik, Erzurum, Yanya, İşkodra, Haleb ve Yemen’den, gerekse Osmanlı coğ-
rafyasında gittiği her bölgeden kitap toplamış ve parasının yetmediği veya sahibi 
satmadığı için alamadığı kitapları istinsah etmiştir. Neşir ve istinsah ettiği otuzu 
aşan kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Memuriyet hayatı boyunca ilmi ve edebi 
faaliyetlerini ara vermeden sürdüren Ali Emîrî 1908 yılında emekliye ayrıldıktan 
sonra Millî Tetebbular Encümeni, Tasnîf-i Vesâ’ik-i Târîhiyye Encümeni Başkanlığı 
ile Tarih-i Osmanî Encümeni üyeliği yapmıştır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire-
si Tasnif Komisyonu’nun başında bulunduğu sırada da kendi adına izafe edilen Ali 

GİRİŞ
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Emîrî Tasnifi’ni oluşturmuştur. 

Ali Emîrî, hayatı boyunca toplamış olduğu çok önemli kitaplardan oluşan şahsî 
kütüphanesini 17 Nisan 1916 yılında kurduğu Millet Kütüphanesi’ne bağışlamış-
tır. Söz konusu kütüphanede, Kaşgarlı Mahmûd’un Dîvânu Lugāti’t-Türk adlı ese-
rinin yanı sıra ferman ve beratlar, padişah divanları, tezhipli-minyatürlü tek nüsha 
yahut nadir eserler, dil, edebiyat, tarih, coğrafya, tıp, sanat ve pozitif bilimlerle ilgili 
el yazması ve matbu eserler bulunmaktadır. 

Kültürel mirasımızdan olup tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan ve sayı-
ları yüz binlerle ifade edilen yazma eserlerin insanlarımızın istifadesine sunulması, 
onları bize kazandıranların isimlerinin unutulmaması ve eserlerinin korunması için 
üzerimize düşen görevi titizlikle yerine getirmemiz gerekmektedir. Ali Emîrî’nin 
Mir’âtü’l-Fevâ’id Mukaddimesi ve Mir’âtü’l-Fevâ’id adları ile iki ayrı cilt olarak telif 
ettiği ve bizim çeviri yazısını sunacağımız bu eser, Diyarbakır vilayetinin kültür 
tarihi için çok farklı ve önemli bilgileri içermektedir.

Ali Emîrî’nin Mir’âtü’l-Fevâ’id fî Terâcimi Meşâhîri Âmid isimli eseri, Millet 
Yazma Eser Kütüphanesi ALİ EMİRİ TRH 750 numarada kayıtlıdır. Ancak kü-
tüphane kayıtlarında “Diyarbakırlı A‘yânın Menâkıb ve Eşrâfının Terceme-i Hâli: 
Mir’âtü’l-Fevâ’id” şeklinde geçmekte, Tarih-Coğrafya Yazmalar Kataloğu’nda ise sa-
dece Mir’âtü’l-Fevâ’id olarak yer almaktadır. Bu eserin mukaddimesi olan Mir’âtü’l-
Fevâ’id Mukaddimesi ise Millet Yazma Eser Kütüphanesi ALİ EMİRİ EDEBİYAT 
562 numarada kayıtlıdır. Yazar eserin Mukaddime’sinin 43. sahifesinde; “Kitâbımın 
ismi müsemmâsına mutâbık olarak Mir’âtü’l-Fevâ’id fî Terâcimi Meşâhîri Âmid tes-
miye eyledim.” diyerek eserin adını da belirtmektedir. Rik‘ayla yazılan her iki cilt de 
müellif hattı olup şimdilik elimizde istinsah edilmiş nüshaları bulunmamaktadır.

Günümüz harflerine aktarılan Mukaddime ile Mir’âtü’l-Fevâ’id fî Terâcimi 
Meşâhîri Âmid’de çeviri yazı metodu takip edilmiş, kelimelerin yazılışında genel 
olarak Türkçe imla kuralları uygulanmıştır. Buradaki amaç eserin okuyucu tara-
fından kolay okunabilmesini sağlamaktır. Bu çalışmada uygulanan imla esasları ile 
genel olarak kullanılan metot şu şekildedir:

1-Mukaddime’de varak değil de sahife numaraları verildiğinden bu sahife nu-
maraları tarafımızdan köşeli parantez içerisinde metnin aslına göre yazılmıştır.  
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[s. 1], [s. 2] gibi. Mir’âtü’l-Fevâ’id’de ise müellif tarafından varak numaraları veril-
miş olup, bu numaralar tarafımızdan köşeli parantez içerisinde [1-a], [1-b], [2-a] 
şeklinde yazılmıştır.

2-Arapça ve Farsça kelimeler asıllarına uygun yazılmıştır. Bu kelimelerdeki uzat-
malar, mümkün olduğunca kelimelerin asıllarına bağlı kalınarak gösterilmiştir. 
Arapça ve Farsça kelimelerde geçen ayın (ع) harfleri (‘), hemzeler (ء) ise (’) şeklinde 
gösterilmiştir. Kaf (ق) ve gayın (غ)’dan sonra gelen ve uzun okunması gerekli sesler-
de (^) yerine (¯) düz çizgi kullanılmıştır. ‘ukūl ve gāyet gibi.

3-Mir’âtü’l-Fevâ’id’de tekrar edilmiş uzun bir bölüm bulunmaktadır. Bu tekrar 
kısım [178-b] ile [202-a] sahifeleri arasındadır. Müellif burada İskender Paşa ve 
İsmâ‘îl Çelebi’nin hal tercümeleri bir kez daha yazmıştır. Müellifin bu kişilere ait 
önceden yazmış olduğu hal tercümeleri ile sonradan tekrar yazdığı hal tercümeleri 
arasındaki farklılık birkaç cümleden ibaret olduğundan, müellifin ilk olarak yazdığı 
kısımlar ile mükerrer kısım arasındaki farklılıkları dipnotlarda göstermeyi yeterli 
gördük.

4-Harf-i târifler paragraf veya cümle başlarında büyük harfle (Es-Seyyid, Eş-
Şeyh) yazılmış cümle ortalarında ise küçük harfle (es-Seyyid, eş-Şeyh) yazılmıştır. 

5-Türkçe fiillerde gerindium eklerinde son hece “up”, “üp” yerine “ıp”, “ip” 
tercih edilmiştir. (edüp, alup, verüp yerine edip, alıp, verip gibi). 

6-Eserde az olmakla birlikte sonradan tamamlanmak üzere müellif tarafın-
dan bazı cümlelerde boşluklar bırakıldığı görülmektedir. Bu boşluklar (…) işare-
tiyle gösterilirken, cilt aralarına gelen ve okunamayan kelimeler ise (---) şeklinde 
gösterilmiştir.

7-Müellif, metin içinde vermiş olduğu dipnotların başına (1) işaretini koymuş 
olup, bunlar tarafımızdan aynı şekilde gösterilmiştir. Prof. Dr. Günay Kut ve uz-
manlar tarafından konulan dipnotların müellif dipnotundan ayırt edilmesi için bu 
notların sonuna (haz.) yazılmıştır.

8-Hicrî tarihlerin tamamı miladî tarihe çevrilmiş olup olup ay ve günü kesin 
olarak belirtilmemiş tarihlerde hicrî tarihin sadece miladî karşılığı köşeli parantez 
içerisinde verilmiştir. 1200 [1785-86] gibi. Günü ve ayı kesin olarak belirtilmiş 
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tarihlerin miladî gün ve ayları da tespit edilerek yazılmıştır. Müellifin yazıyla verdiği 
tarihler ise müellif imlasına uyularak yazıyla verilmiştir.

9-Yazmada Ali Emîrî tarafından parantez içinde yazılan isimlerin tamamı gü-
nümüz imlasına uyularak italik olarak yazılmıştır. Ali Emîrî tarafından yazar ve yer 
isimleri için konulan parantezler de -Diyârbekir (Âmid) hariç- tamamen kaldırıl-
mıştır. Ayrıca müellif tarafından kullanılan noktalama işaretleri günümüz imlasına 
uymadığından bu işaretler dikkate alınmamıştır.

10-Eserin sonunda yer alan sözlükte bulunan kelimeler metinde geçen anlam-
ları ile verilmiştir. Ayrıca birkaç anlama gelen veya yazımı aynı olmakla birlikte sa-
dece uzun okunması gereken harflerle anlamları değişen kelimeler ayrı ayrı sözlüğe 
dâhil edilmiştir. (Örnek: târik, tarîk gibi)

Bu bölümde, Mukaddime (Cilt I) ve Mir’âtü’l-Fev‘â’id fî Terâcimi Meşâhîri Âmid 
(Cilt II) adlı eserlerin Diyarbakır’ın tarihi şahsiyyetleri hakkında geniş bilgiler ver-
menin yanı sıra bu şehrin medeniyet ve kültür tarihlerine de ışık tutabileceği ve bu 
nedenle dikkatle okunması gerektiğine inanarak eserin içeriğiyle ilgili kısaca bilgi 
vermekle yetineceğiz.

Mukaddime

Ali Emîrî Mukaddime’nin son kısmında, bu kitabı on yedi1 yaşında yazmaya 
başladığını ifade etmektedir. Burada yazdığı şiirde; esere 1293 [1876-77] yılında 
başladığını ve Allah’tan tamamlamayı nasip etmesini dilediğini, gençlik döneminin 
ham bir mahsulü olduğunu yanlış ve hatalarından dolayı Allah’ın affına sığındığını 
dile getirmektedir. Ali Emîrî’nin çok genç yaşta başladığı bu eserinde genç yaşına 
rağmen kelimeleri çok büyük bir ustalıkla kullandığını eseri okuyunca görmekteyiz.

Rik‘a hattıyla yazılmış olan eser, 113 sahifeden ibaret olmakla birlikte eserin 
son sahifesinde “Ahîren ‘ilâveler icrâ olunmuştur” şeklinde müellif tarafından bir 
not konulduğu görülmektedir. Bununla; biyografi çalışmalarından hariç olarak sa-
hifeler arasına sıkıştırılmış veya dipnot şeklinde yazılmış şukkalar kastedilmekte ve 

1 Ali Emîrî, Tezkire-i Şu‘arâ-i Âmid’ ’in girişinde ise eserini on sekiz - yirmi bir yaşları arasında 
yazdığını ve 1296 [1878-79] yılında tamamladığını söylemektedir. Bkz. s. 2. Ancak doğum tarihinin 
1857 olduğu dikkate alındığında eserin telifine on sekiz yaşında başladığı bilgisi daha doğru görün-
mektedir. (haz.)
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bu şukkalarda da şehirlerin tarihi ve mimari yapıları, bazı şahsiyetler, sanatlar vs. 
değişik konularda geniş bilgiler verilmektedir. Belirtilen şukkalarla birlikte eser 140 
sahifeye çıkmaktadır. Eserdeki bazı sahifelerin Ali Emîrî tarafından üzerinin çizile-
rek iptal edildiği görülmektedir. Ancak iptal edilen sahifelerde bulunan bilgilerin 
diğer sahifelerde paragraflar halinde yer aldığı ve yazarın mükerrer yazılan sahifeleri 
iptal ettiği anlaşılmaktadır.

Ali Emîrî; eserin yazımına başladığında çektiği zorlukları, kendisine yapılan 
yardımları ve ulaşabildiği bilgilerden duyduğu heyecanı uzun uzun anlatmıştır. 
Müellif; cami, mescit, medrese ve diğer tarihi yapıların üzerinde bulunan yazıları 
okuyarak edindiği bilgiler ile müracaat ettiği memleketin hanedanlarından aldığı 
sözlü bilgileri kaydettiğini, ayrıca bu konu ile ilgili bulabildiği mecmua, divan ve 
kitap varsa topladığını, mezarlıkları tek tek dolaşarak biyografilerini yazacağı kişi-
lerin mezarlarını bulmaya çalıştığını, mezarlarını bulduklarının mezar taşlarından 
bilgiler edinmeye çalıştığını ifade etmektedir.

Ali Emîrî eserde Ümnî, Edîb, Âgâh, Çâker, Hâsim, Hâmî, Hamdî, Şûrî, Şehdî, 
‘İzzetî, Fâmî, Kâmî, Lebîb, Mucîb, Nisbetî, Nusretî, Vâlî ve Yüsrî gibi şairlerden 
bahsetmekte ve bazılarının beyitlerinden örnekler vermektedir. Mir’âtü’l-Fevâ’id fî 
Terâcimi Meşâhîri Âmid’de biyografileri yazılı idareciler, şair ve yazarlar, ileri gelen-
ler ve meşhurların hal tercümeleri hakkında uzun bilgiler vermektedir. Onların 
hangi medresede eğitim gördükleri, hangi konuda başarılı oldukları ve memlekete 
olan yararlılıkları anlatılmaktadır. Ali Emîrî’nin Diyarbakırlı olmadığı halde ora-
da yetişen ve oraya yerleşen bazı şahıslar ve eserleri hakkında da bilgiler verdiği 
görülmektedir.

Eserdeki şukka ve dipnotlarda, adı geçen yer, şahıs, medrese veya camiler hak-
kında uzun bilgiler yer almaktadır. Parlı Camii, İskender Paşa Camii, Câmi‘-i 
Kebîr, Kara Cami, Bıyıklı Mehmed Paşa Camii gibi ibadethanelerin nerede bulun-
dukları, mimari özellikleri, süslemeleri ve diğer hususlar hakkında önemli bilgiler 
verilmektedir. Bunların yanı sıra Mesudiyye, Zenciriyye, Kasımiyye, Dilaveriyye, 
Hüsamiyye, Zât-ı Semânîn, Hüsreviyye Medreseleri gibi ilim merkezlerinden ve 
buralarda yetişen âlimlerden ve meşhurlardan söz edilmektedir. Yine Cizre kazası 
ve burada yetişen Mollâ Ahmed-i Cezerî, Ahmed-i Hânî ile Mardin ve Mardin’de 
bulunan medreseler, Çermik ve daha birçok yerin yanı sıra Sarı ‘Abdurrahmân Paşa 
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Kütüphanesi hakkında geniş bilgiler verilmektedir. Bunlardan başka Diyarbakır 
şehri, Dicle Köprüsü, surlar ve daha birçok yer ile Câmi‘-i Kebîr civarında bulunan 
ve zamanında bir milyon kırk bin cilt kitap mevcuduna ulaşan kütüphaneden ve 
şehrin nasıl bir ilim merkezi olduğundan bahsedilmektedir. Eserin konusu olma-
masına rağmen camilerin süslemeleri hakkında bilgiler verilirken kâşî ve mozayik 
sanatları ve bunların ulaştığı sanatsal değer üzerinde özellikle durulmuştur.

Eserde sahifeler arasına sıkıştırılmış notları ve açıklamaları içeren sahifelere nu-
mara verilmemiştir. Bu notlar metnin içerisinde (1) şeklinde işaretlenerek, bulun-
dukları sahifenin alt kısmında veya kitaba sonradan yapıştırılan şukka üzerine ya-
zılmıştır. Bunların bulundukları sahifenin alt tarafında tarafımızdan dipnot olarak 
bu açıklamaların çeviri yazısı yapılmıştır. Bazı kısımlar müellif tarafından başka 
sahifelerde tekrar yazılmış olup, bu tekrar kısımların çeviri yazısı yapılmamıştır.

Ali Emîrî’nin bu eserinde Arapça veya Farsça nazım veya nesir yazılara da sıklık-
la yer verdiğini görmekteyiz. Eserin daha rahat okunabilmesini sağlamak amacıyla 
ayet, hadis, dua veya hikmetli sözlerden ibaret olan kısa yazıların çevirileri dipnot-
larda verilmiştir.

Mir’âtü’l-Fevâ’id fî Terâcimi Meşâhîri Âmid

Öncelikle belirtmek gerekir ki, müellif Mukaddime’de izlediği usulü Mir’âtü’l-
Fevâ’id’de de takip etmiştir. Burada da müellif dipnotu (1) işaretiyle göstermiş, bazı 
kısımları tekrarlamış, bazı ibareleri de üstlerini çizmek suretiyle iptal etmiştir. An-
cak metinde de görüleceği üzere Ali Emîrî burada Mukaddime’den farklı olarak 
dipnotları kısa tutmuştur. Yine Mir’âtü’l-Fevâ’id’de Mukaddime’ye nispetle daha 
çok şiir bulunmaktadır. 

Ali Emîrî’nin, Mir’âtü’l-Fevâ’id isimli eserinin altı cilt olduğu söylense de eserin 
sadece bir cildi bulunmaktadır. Eserde bazı kişilerin biyografilerinin “harf-i mîm’de 
-mestûrdur” şeklinde yazılı olduğu bildirilmek (ح) mestûrdur” veya “harf-i hâ’da (م)
te ise de eser elif harfinden başlayarak yine elif harfinde bittiğinden ve eserin diğer 
ciltleri bulunamadığından o kişilerin biyografileri hakkında bilgiye ulaşılamamıştır. 

Eser, Diyarbakır’da yetişen veya Diyarbakırlı olmadığı halde oraya yerleşen yüz 
kişiyi aşan meşhur tarihi şahsiyetlerin alfabetik sırayla biyografilerini içermektedir. 
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Burada dikkati çeken başka bir husus da yazarın eserde kadınların biyografilerine 
de yer vermiş olmasıdır.

Eser 237 varaktan ibaret olup, 71 sahifesi boştur. Müellif eseri [1-b]’de Şeyh 
İbrâhîm Gülşenî ile başlatıp [237-b]’de Millî Aşireti Reisi Timur Paşa’nın oğlu 
Eyyûb Ağa ile bitirmiştir. Eserde bazı sahife numaraları verilmekle birlikte numara-
lar tam olarak birbirini takip etmediğinden varakların sol tarafında bulunan varak 
numaraları esas alınmıştır. Boş bırakılan sahifeler numaraları ile birlikte yazılarak 
bunların müellif tarafından boş bırakıldığı dipnotlarda gösterilmiştir.

Kitabın bazı sayfalarında kişi isimleri yazılıp bu kişiler hakkında bilgi verilme-
miş, bazı bölümlerinde ise aynı kişiye ait bilgiler tekrar edilmiştir. Örneğin eserin 
içinde İskender Paşa ve İsmâ‘îl Çelebi’nin hal tercümeleri iki defa yazılmıştır. Bu 
kısımlarda çok az miktarda cümle değişik olmakla birlikte metin aralarında da bir-
kaç kelimeden ibaret değişiklikler mevcuttur. 

Bu eserden anlaşıldığı gibi Ali Emîrî Efendi’nin, çeşitli alanlardaki yazarlığı ya-
nında biyografi yazarlığı da önemli bir yer tutmaktadır. Müellif eserde özellikle 
İbrâhîm Gülşenî, Ahmed Mürşidî, İskender Paşa ve Ahmed el-Berdahî gibi kişiler 
hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Ayrıca hal tercümesini yazdığı bazı müellif-
lerin eserlerinden uzun alıntılar yapmıştır. Mesela Ahmed el-Berdahî’nin Câmi‘u 
Envâ‘i’l-Edeb adlı eserinden dokuz varak civarında alıntı yapılmıştır. Müellif, İsken-
der Paşa’ya atfen yazılmış beş ayrı kasideye de yer vermektedir. ‘Irâk ed-Dımaşkî, 
Razıyyüddîn el-Halebî, Ebi’l-Feth Muhammed bin Sâlih gibi isimler tarafından 
kaleme alınan bu Arapça kasidelerin sadece birebir tercümeleri verilmiş olup her-
hangi bir yorum katılmamıştır. Ayrıca müellif Diyarbakır’da yaşamış olan meşhur 
bazı ailelerin soyağacını da vermektedir.

Yayına hazırladığımız Mir’âtü’l-Fevâ’id ile ilgili birkaç noktaya dikkat çekmek 
faydalı olacaktır. Yazar, Diyârbekir ve Âmid isimlerini “Diyârbekir (Âmid)” şeklin-
de kullandığından bu ifade olduğu gibi bırakılmıştır. Şiirlerde mümkün olduğunca 
o şiirlerin yazıldığı günün diline yakın bir imla kullanılmıştır. Eserde müellifin boş 
bıraktığı yahut yazdıktan sonra üstünü çizmek suretiyle iptal ettiği çok sayıda ibare 
bulunmaktadır. Bunlarla ilgili dipnotlarda bilgi verilmiştir.

Yayına Hazırlayanlar
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MUKADDİME

METİN





Mukaddime 
MİR’ÂTÜ’L-FEVÂ’İD

[s. 2]

Çerâğ-ı pertev-nisâr-ı dürûd u senâ, Hâlik-ı hejdeh-hezâr ‘âlem hazretlerinin 
lem‘a-pâş-ı bezmgâh-ı tahmîdi olsun ki; cevher-i celîl-i hazîne-i gaybiyyesi olan 
rûh-ı kesîrü’l-feyz ile ‘urûk ve a‘sâb-ı ecsâmı münevver-sâz-ı hayât ve ihsân-ı ‘akl-ı 
bî-‘adîl ve i‘tâyı nutk-ı selsebîl ile nev‘-i insânı mümtâz-ı mahlûkāt eyledi.

Reşehât-ı sehâb-ı salât u selâm gevher-i yegâne-i her dü serâ, Resûl-i Hazret-i 
Hudâ ve Habîb-i Cenâb-ı Kibriyâ, Hazret-i Muhammedü’l-Mustafâ ‘aley-
hi ekmeli’t-tahâyâ Efendimiz Hazretlerinin kıymet-şiken-i asdâf olan Ravza-i 
Mutahhara-i risâlet-penâhîlerine olsun ki; le’âlî-i ma‘sûmü’l-vücûd-ı rahmeten 
li’l-‘âlemînini âgûş-ı iftihârına almıştır.

Şemmâme-i ‘ıtr-âgîn-i sitâyiş ü niyâyiş, âl-i şeref-me’âb ile [s. 3] ashâb-ı zevi’l-
elbâb hazerâtının zîver-i dest-i hidâyet-peyvestleri[ne] olsun ki; teşmîr-i bâzû-yı 
himmet ve bezl-i nakdîne-i gayretle bünyân-ı mersûs-ı dîn-i mübîni hem-ser-i 
tâk-ı mukarnas-ı felek-i çârümîn eylediler. ‘Avn ü tevfîk-i İlâhî; tuğrâ-yı zîver-
efrûz-ı menşûr-ı hilâfet ve lübbü’l-lübb-i beyza-i beyzâ-yı ‘adâlet, şehriyâr-ı a‘del 
ü a‘zam ve pâdişâh-ı eşfak u erham, es-Sultân [i]bn es-Sultân [i]bn es-Sultân, es-
Sultânü’l-Gāzî ‘Abdülhamîd Hân-ı Sânî [i]bn es-Sultân ‘Abdülmecîd Han Efen-
dimiz Hazretlerine hemîşe yâr ü yâver olsun ki; envâ‘-ı mehâsin ve meyâminle 
müzeyyen olan vücûd-ı hümâyûn-ı şâhânelerinin ârâyiş-bahşâ-yı serîr-i âsumân-
nazîr-i saltanat-ı kübrâ olması henûz az bir zamân olduğu (1)1 hâlde, kâffe-i 
müşkilât-ı mu‘azzama-i umûr-ı devleti hayret-fermâ-yı ‘ukūl olacak hârika-i 
himem-i müşkil-ber-endâzâne ile ref‘ ve imhâ ve envâr-ı ‘adâlet ve bârika-i ‘irfân 
ve hasâfetlerini her günde birer sûretle tecellî-nümâ buyurarak kulûb-ı tebe‘a-i 
sâdıkānelerini müstağrak-ı sürûr-ı evfâ buyuruyorlar. 

[s. 4] 

Ba‘dezâ ‘inâyet-i Rabbânî’ye delîl olarak zamân-ı tufûliyyet-güzâr ve lisân-ı 
‘acz-beyânım müsta‘idd-i telaffuz-güftâr oldukta ba‘zı ebyât ve eş‘ârı derc-i hâfıza 

1 (1) Kitâbın zamân-ı tahrîri olan yirmi beş sene mukaddem yazılmıştır.
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eylediğim sırada, bu ‘abd-i hakîrin altıncı batında cedd-i ‘âcizânem olan Seyyid 
Mehmed Emîrî Çelebi merhûmun

Sen misin ancak Emîrî pey-rev-i Âgâh olan  
Şehrimizde şâ‘ir-i nâzik-edâdan çok ne var 

beytine tesâdüf eylemiştim. Şu Âgâh kimdir ve şehrimizde ‘adedi kesîr olduğu 
beyân olunan şu‘arâ-yı nâzik-edâ kimlerdir?

İşte şu beytin mündericâtı vicdânımda bir ‘ukde-i tefahhus bırakmıştı. Bu mi-
sillü âsârın hıfzına devâm eyledikçe meselâ cedd-i hakîr hakkında 

Hamdî güher-i nazm-ı Emîrî’ye nazar kıl 
Tâb u eser-i âb-ı letâfet var içinde

beytinden Hamdî’yi ve Âgâh’ın

Tekāpûy-ı zemîn-i tâze eylerse n’ola Âgâh
Semend-i kilk-i mu‘ciz-gûy-i Vâlî’den cevâb ister

beytinden Vâlî’yi ve Vâlî’nin 

Hâmî himâyet eylese Vâlî bir iş midür 
Me'mûlümüz husûle gelürdi Lebîb’den

beytinden Hâmî ve Lebîb’i ve cedd-i ‘âcizime hitâben “Recâ-yı Şûrî ez-Emîrî” 
ser-levhası tahtında

Ey kân-ı kerem mekrümetin tekmîl it  
Va‘d eylediğin cerîdeye ta‘cîl it

[s. 5]

‘Îdiyyemizi Emîrî kurbânın olam  
Yârân-ı sühan-şinâsdan tahsîl it 

kıt‘asıyla,1 cedd-i merhûmun cevâb olarak 

1 Rübai olmalıdır. (haz)
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Şûrî bu işin karîn-i ta‘cîl olmaz 
Va‘d eylediğim cerîde tekmîl olmaz  
Yârân-ı sühan-şinâs müflisdür hep 
Düşme tama‘-ı hâma ki tahsîl olmaz

kıt‘a-i1 latîfesinden Şûrî Hasan Ağa’yı tanımağa başladım. Şu vesâ’il ile 
tedkîkātı ileri götürdüğümde, meğer ki cedd-i ‘âcizînin “şehrimizde şâ‘ir-i nâzik-
edâdan çok ne var” demesinde hakkı var imiş. Yalnız cedd-i ‘âcizime mu‘âsır olarak 
Ümnî, Edîb, Âgâh, Çâker ve Hâsim, Hâmî, Hamdî, Şûrî, Şehdî, ‘İzzetî, Fâmî, 
Kâmî, Lebîb, Mucîb, Nisbetî, Nusretî, Vâlî, Yüsrî gibi birçok şu‘arâ mevcûd olup; 
merhûm Âgâh’ın 

Oldılar sihr-i nigâr ehl-i sühan hep Âgâh 
Kaleme mu‘cize güftâr idecek günlerdür

ve Vâlî-i Âmidî’nin

Bu şeb bezm-i harîfân neş’eden lebrîz imiş bildüm 
Meğer ki şi‘r-i Vâlî hâtır-ı ahbâba düşmüşdür 

ve cedd-i hakîrin 

Bu deşt-i nev-âyîn-i ma‘ânîde Emîrî 
Yârân-ı sühan-pervere bir tâze zemîn sat

beytlerinden anlaşıldığı üzere şu ahibbâ-yı sühan-dân ve sühan-perver yârânın 
[s. 6] yek-dîgeriyle vâki‘ olan müşâ‘arelerinin ‘adedi binleri geçmiş bulunduğu 
anlaşıldı. Bu bâbdaki taharriyât yalnız o ‘asra münhasır kalmayıp, ‘asr-ı mezkûrun 
mâ-kabl ve ma-ba‘dine de göz gezdirilmekle daha birçok memleketimiz şu‘arâsına 
vukūf-ı icmâlî hâsıl oldu. 

Medîne-i Diyârbekir (Âmid), ki vatan-ı ‘âlî-tebâr ve şehr-i celîlü’l-iştihârımızdır, 
buradan şeb-çerâğ-ı ‘âlem-behâ-yı belâgat tavsîfine şâyân bu kadar üdebâ-yı sâhib-
fazîlet ve fuzalâ-yı ‘âlî-kudret ser-zede-i zuhûr olarak bârika-i sâ’ika-i tanîn ve 
âvâzeleri fürûğ-ı hurşîd-i cihân-tâb gibi şeş-cihât-ı basît-i gabrâya münteşir olmuş 

1 Rübai olmalıdır. (haz.) 
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iken, hayfâ ki bu âna kadar ferd-i âferîde terâcim-i ahvâl-i üdebâ-yı Diyârbekir 
(Âmid)’e mahsûs bir risâle-i muhtasara bile vaz‘-ı meydân-ı intişâr etmeğe teşmîr-i 
sâ‘id-i ihtimâm eylememiştir. 

Binâ’en-‘aleyh, müşârün-ileyhimin zer-târ-ı sîme-i iştihârları mürûr-ı zamân 
ile ol mertebe güsiste olmuştur ki; ekserîsinin nâm u şânları güm-nâm ve esâmî ve 
eserleri mevcûd olanlardan dahi pek çoğunun dür-dâne-i vücûd-ı lem‘a-nisârları 
derûn-ı sadef-pâre-i Âmid’den ser-ber-âverde-i zuhûr olduğuna dâ’ir bir emâre-i 
kaviyye kalmadığı hasebiyle vatan ve meskenleri mechûl-ı ‘avâm ve meslek ve 
hâlleri mahlûl-ı enâm kalmıştır.

[s. 7]

Binâberîn Diyârbekir’den zuhûr etmiş olan üdebâ ve şu‘arâya mahsûs bir tezki-
re tertîbini ârzû eylemeğe başladım. 

Fakat bu gibi müşkil bir mes’elenin ‘uhdesinden gelmek mertebe-i istihâleden 
olduğunu bildiğim cihetle, o ârzûya ‘adîmü’l-imkân bir hayâl nazarıyla bakmakta 
idim. 

Bir gün bu ârzû-yı kemterânemi üstâd-ı ekremim büyük ‘amucam eş-Şeyh el-
Hâfız Mehmed Şa‘bân Kâmî Efendi Hazretlerine açtım. Müşârün-ileyh hazretleri 
bu fikrimi tahsîn eylediler ve elden geldiği mertebe mu‘âveneti dirîg etmeyecekle-
rini va‘d buyurdular. 

Bunun üzerine keyfiyyeti vâlid-i mâcidime ‘arz ettim. Anlardan da cevâb-ı 
muvâfakat aldım ve hem de peder-i cân-berâberim dedi ki: “Memleketimiz şu‘arâ-
yı meşhûresinin pek çok âsârı hıfzımda olduğu gibi, bir ‘asra karîb zamândan beri 
vefât edenlerin vukū‘âtı dahi oldukça ma‘lûmumdur. Îcâb ettikçe mürâca‘at edi-
niz. Bildiğimi haber veririm.” 

Ben üstâd-ı a‘zamımla peder-i ekremimden şu muvâfakat ve mu‘âvenet 
tebşîrlerini [s. 8] alınca artık ne kadar sevindiğimi ta‘rîf edemem. Mesrûriyyetim 
iki sûretledir. Birincisi; “tahsîle mâni‘dir” diye men‘ etmedikleri. İkincisi; bu 
esnâda peder-i ekremimin sinn-i sâmîleri seksen ve üstâd-ı a‘zamımın yetmiş altı 
râddesinde idi. Böyle iki pîr-i mübârekin vukū‘ât-ı sahîha-i sâlifeden haber verme-
leri bendeniz içün pek mühim iki me’haz olabilecekti. 
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Andan keyfiyyeti, terceme-i ahvâl-i sâmîleri işbu tezkirede münderic bulunan 
fahrü’l-üdebâ sa‘âdetlü Sa‘îd Paşa (1)1 Hazretlerine ‘arz eyledim. Anlar da tahsîn 
eylediler ve dirîg-i mu‘âvenet etmeyeceklerini tebşîr buyurdular. Bu tebşîr ile 
elmas-pâre-i matlabım müselles-nümâ-yı cevher-i muvaffakıyyet olmağa başladı. 

Benim hayâl-i muhâl zann eylemekte olduğum bir ârzûnun hakîkate takkarrüb 
eylediğini görünce, hakkıyla ta‘rîfi kābil olmayan bir şevk ve meserretle hemân işe 
besmele-keş-i mübâşeret oldum. 

Fakat bir kerre işin içine girince bu kadar mu‘âvenet ve himmetlerle berâber 
[s. 9] pek büyük müşkilâta uğramayayım mı!

Zîrâ bâlâda beyân eylediğim zevât-ı kirâmın i‘tâ-yı ma‘lûmât buyurmaları, an-
cak şu içinde olduğumuz ‘asırda memleketimizden zuhûr eden şu‘arâ ve üdebâyı 
beyândan ‘ibâret gibi kaldı. 

Öyle ya! Müşârün-ileyhim hazerâtı bildiklerini haber verecekler idi. Böyle bir 
ma‘lûmât ise ‘umûm2 i‘tibârıyla bir ‘asırdan ziyâdeye çıkamaz. Bu bâbda vaktiyle 
te’lîf olunmuş bir kitâb yoktur ki me’haz ittihâz edilsin. Hâlbuki daha agrebi; şu 
içinde olduğumuz ‘asırdan bir ‘asır evvel veya pek nâdir kabîlinden olmak üzere 
daha akdem zuhûr eden üdebâdan isimleri mevcûd olan ba‘zılarının Diyârbekir’den 
olduğunu bilenler ve haber verenler var ise de, o bilmek yalnız “Diyârbekirlidir” 
demekten ve ba‘zılarının da şöhret-i şâyi‘a-i müteselsileleri i‘tibârıyla ba‘zı menkı-
belerini îrâd eylemekten ‘ibâret kalıyor. Çünki bir âdemin Diyârbekirli olduğunu 
bilmek, yazacağım kitâba derc etmek içün kâfî olamıyor. 

Ne vakit dünyaya gelmiş, kimin oğludur, ne kadar yaşamış, ne işle meşgūl 
olmuş, nereleri gezmiş, ne gibi [s. 10] te’lîfâtı vardır ve ne vakit ve nerede vefât 
eylemiş ve mevsûkan kendi tabî‘atinden zuhûr eylemiş bulunmak şartıyla eş‘ârı 
nedir ve evlâd u ahfâdı mevcûd mudur ve kimden okuyup yazmıştır ve ne gibi 
me’mûriyyetlerde bulunmuştur ve kendisinden ne gibi zarâ’if veyâhud akvâl-i 
hakîmâne zuhûr etmiştir? İşte bunların kâffesini ve hîç olmazsa ba‘zı kısmını bil-
mek ve bulmak ve eş‘ârından hîç değilse bir beyt olsun terceme-i hâli zîrine derc 
eylemek lâzımdır. 

1 (1) Târîh-i Mir’âtü’l-‘İber sâhibi Diyârbekirli meşhûr Sa‘îd Paşa merhûmdur.

2 Müellif sehven “‘umûmî” yazmıştır. (haz.)
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Hâlbuki benim yazacağım kitâb; cedd-i a‘zam-ı hazret-i hilâfet-penâhî Yavuz 
Sultân Selîm Hân ‘aleyhi’r-rahmetu ve’l-gufrân Hazretlerinin Diyârbekir’i feth 
ve teshîr buyurmuş oldukları târîh-i feyz-nâkten bi’l-i‘tibâr dört ‘asırlık vukū‘âtı 
câmi‘ olacağından, bir ‘asırdan mukaddemki ‘asır içün bu kadar müşkilâta tesâdüf 
olunduğunu görünce artık ahvâl-i a‘sâr-ı bâkıye gözüm önünde karanlık kesilme-
ğe başladı. 

Zamân üdebâ-yı sâlife-i Âmid’den bu hizmeti dirîg etmiş de [s. 11] bu ‘abd-i 
‘âcize saklıyormuş gibi bî-pervâ işe başladığım hâlde, hakîkatin öyle olmadığını 
müşkilâtın arttıkça artmasıyla anladım. Fakat hayırlı bir işe mâdâm ki bir ker-
re hüsn-i niyyetle başlanılır, anı itmâm içün her bir gayret ve himmeti sarf ey-
lemek fedâkârlığından geri durulmaz ise her nasıl müşkil bir şey olursa olsun 
‘avn-ı İlâhî’nin imdâda yetişeceğinde aslâ şübhem olmadığı cihetle emr-i mezkûru 
behemehâl başa çıkarmağa her sûretle sa‘y ü sebât ve metânet etmeği elzem gör-
düm. Ahâlî-i memleketin ma‘lûmu olduğu üzere ezberimde binlerle ebyât-ı 
mütenevvi‘a ve eş‘âr-ı nâdire bulunduğu cihetle yedi sekiz yaşımdan bi’l-i‘tibâr 
bu kitâbın tahrîri zamânına kadar vâki‘ olan encümen-i şebâne imtihânlarının 
hîçbirisinde bu ‘abd-i fakîre galebe çalan bulunmamış ve bununla berâber defa‘âtle 
cümle zevât-ı meclis ber-taraf olarak sabâhlara kadar devâm eden mübâhaselerde 
yine galebe bu ‘abd-i ‘âcizde kalmış olduğundan, şu mahfûzâtın da birçok vukū‘ât 
ve ma‘lûmâtın keşfinde bendenize pek çok yardımı oldu. 

[s. 12]

Bununla berâber cevâmi‘ ve mesâcid-i şerîfe gibi ebniye-i kadîme üzerinde bu-
lunan yazıları okuyup hall etmeyince geçmek imkân tahtında olmadığından, bu 
eserlerin de birçok rehberlik eylediklerini inkâr edemem. Fakat bunların hîç biri 
te’mîn-i maslahata kifâyet etmediğinden, haddimin fevkinde bir işe teşebbüs ey-
lediğimi anlıyordum. 

Ne çâre ki pençe-i heves yine girîbânımı bırakmıyor[du]. Bunun üzerine yine 
müşârün-ileyhime mürâca‘atle, ne kadar ‘atîk mecmû‘alar ve dîvânlar ve edebiyyâta 
müte‘allik kitâblar var ise kâffesini aldım. 

Ve memleketin sâ’ir hânedânlarına dahi mürâca‘atle, üdebâya mahsûs ne kadar 
te’lîf olunmuş tezâkir var ise ahz ile mütâla‘a eylemeğe ve Diyârbekir üdebâsına 
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‘â’id bulduğum ma‘lûmâtı evvelâ bir el defterine kayd eylemeğe başladım. 

Şurası da şâyân-ı teşekkürdür ki; benim bu teşebbüsüm ‘ulemâ ve fuzalâ ve 
hânedân-ı memlekete şâyi‘ olması üzerine herkes bu bâbdaki ma‘lûmâtlarını ben-
den dirîg etmemeğe başladılar. [s. 13] Ve hadâset-i sinnimden dolayı da nazar-ı 
istihkār ile bakmadılar. “Bu işin ehli değilsin.” diyen bulunmadı. Bi’l-‘akis teşvîk 
ve tergîbden geri durmadılar. Her kimde buna müte‘allik bir kitâb ve belki bir 
sahîfelik varak-pâre dahi bulunsa bendenize gönderdiler. Odam bir kütübhâne 
şeklini aldı. Memleketimiz ahâlîsinin bu kadr-dânlığı bendenize bu bâbda büyük 
bir muvaffakıyyet hâsıl etmeğe başladı. 

Zâten öteden beri en ziyâde merak edindiğim bir şey var ise, o da târîh 
mütâla‘ası idi. 

Akrabâ ve ta‘allukāt-ı ‘âcizânemde olan öyle küllî kitâblar şöyle dursun; yalnız 
büyük ‘amucam ve üstâd-ı ekremim Şa‘bân Kâmî Efendi Hazretlerinde mevcûd 
bulunan kitâblar binlerle cildler teşkîl eylemekte olduğundan, gerek bunların için-
de olan ve gerek hâricden ele geçen tevârîh-i meşhûreden okumadığım hîçbirisi 
kalmamış olmağla o târîhlerin her birinde Diyârbekir’e ‘â’id görmüş olduğum 
vukū‘âtı hangi târîhin hangi faslında görmüş isem hâtırımda idi. O kitâblardan 
ser-â-pâ ahz eyledim. 

[s. 14]

Hele Diyârbekir’in sekiz yüz târîhinden bin târîhine kadar olan vukū‘âtına bi’l-
münâsebe kısmen bir târîh demek olan ve bin on iki [1603-04] târîhinde te’lîf 
olunup mevcûdu bir nüshadan ‘ibâret bulunan Menâkıb-ı Gülşenî nâm kitâb-ı 
nâdir-nisâbı üstâd-ı muhteremimin ihsân eylemesi ve sa‘âdetlü Sa‘îd Paşa Hazret-
lerinin Kāf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş‘âr’ı ve Vâlî-i Âmidî’nin Dîvân’ı ve Fatîn’in 
Tezkire’si gibi kitâbları ‘inâyet etmesi… 

Ve âb-rûy-ı fuzalâ-yı Âmid, ‘allâme-i eşher-i kesîrü’l-mahâmid Küçük 
Ebûbekir Efendi merhûmun ahfâdından nakîbü’l-eşrâf fazîletlü Hâcî Mes‘ûd 
Efendi Hazretlerinin vüzerâ-yı ‘izâmdan Şeyh-zâde İbrâhîm Hafîd Paşa-yı Âmidî 
(1)1 merhûmun Dîvân’ı misillü ba‘zı âsâr-ı yegâne-i kıymet-dârı dirîg buyurma-

1 Buraya müellif tarafından dipnot işareti konulmuşsa da herhangi bir açıklama yapılmamıştır. (haz.)
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ması ve hânedân-ı memleketten Cizre (1)1 kazâsı kā’im-makāmı ‘izzetlü Mehmed 

1 (1) Cizre kasabası: Diyârbekir vilâyeti dâhilinde merkez vilâyete (…) sâ‘at mesâfede hem-nâmı 
olan kazânın merkezidir. Dicle nehri kenârında olmağla merâkib-i nehriyye vâsıtasıyla daha çabuk 
varılır. Cezîretu ibni ‘Ömer diye meşhûr-ı cihândır. Buradan ol kadar ‘ulemâ ve fuzalâ ve mü’ellifîn-i 
kirâm yetişmiştir ki, yalnız kendileriyle te’lîflerinin isimlerini ta‘dâd eylemek başlıca bir kitâb te’lîfine 
muhtâcdır. Ez-cümle; Ebü’s-Sa‘âdât Mecdeddîn Mübârek ibni Esîr el-Cezerî, Ebü’l-Hasen ‘İzzeddîn 
‘Alî ibni Esîr el-Cezerî, Ziyâ’eddîn Nasrullâh ibni Esîr el-Cezerî, Şerefeddîn Muhammed ibni 
Ziyâ’eddîn [ibni] Esîr el-Cezerî, muhaddisîn-i kirâmdan ve re’îsü’l-kurrâ-i eşher Şemseddîn Ebü’l-
Hayr Şeyh Muhammed el-Cezerî, Ebûbekir Ahmed bin Muhammed Şemseddîn el-Cezerî, Muham-
med Ekber bin Muhammed Şemseddîn el-Cezerî, Muhammed Asfar bin Muhammed Şemseddîn 
[el-]Cezerî, üstâdü’l-mücevvidîn ‘Alî Sa‘îd bin Ahmed el-Kādî el-Cezerî, Şemseddîn Ebü’n-Nedâ el-
ma‘rûf bi-İbni Saykal el-Cezerî, Mevlânâ Ebû İshâk İbrâhîm bin Ahmed el-Cezerî, Ebü’l-Kāsım bin 
Muhammed el-Cezerî, Muhammed bin ‘Alî bin Gālib el-Cezerî, Mevlânâ ‘Abdüllatîf bin Murtazâ 
el-Cezerî, Bedreddîn Muhammed bin Kāsım el-Cezerî, Mevhûb bin ‘Ömer bin Mevhûb el-Cezerî, 
Muhyiddîn Muhammed bin Muhammed bin Nedâ el-Cezerî, Ebî Sa‘îd ibni Üveys el-Cezerî, 
re’îsü’l-hükemâ Bedî‘üzzamân Ebi’l-‘İzz [Müellif “Ebi’l-‘Azîz” şeklinde yazmıştır. (haz.)] İsmâ‘îl bin 
Rezzâz el-Cezerî, Mevlânâ Haydar bin Seyyid ‘Abdurrahmân [el-]Cezerî, Mevlânâ Ramazân bin Ebû 
Hüreyre el-Cezerî gibi nice nice e‘âzım-ı fuzalâ ve kibâr-ı ‘ulemâ buraya mensûbdurlar. 

Cizreli bir de bir Mollâ Ahmed-i Kürdî vardır ki Melâ-yı Cizrî diye ma‘rûftur. Hicret-i seniyyenin 
elf-i kâmil hudûdu ashâbındandır. Muhayyelât-ı ‘acîbe ve mazâmîn-i garîbeyi hâvî Kürdce bir dîvân 
tertîb ve Mollâ mahlasını şi‘rinde isti‘mâl ederek Ekrâd arasında pek ziyâde iştihâr etmiştir. 

Ve kezâlik Ahmed-i Hânî isminde bir zât roman kılıklı Kürdce ve mevzûn Mem’le Zîn isminde bir 
kitâb yazmıştır ki, her bir ‘ilmden kemâl-i mahâretle bâhis ve hikâyesi dahi Cizre’ye ‘â’id olup 1061 
[1650-51] târîhinde ikmâl etmiştir. Mahlasını ba‘zen Ahmed ve ba‘zen Hânî vaz‘ ediyor. Ekrâd 
meyânında ve o lisâna vâkıf olanlar ‘indinde büyük bir rağbet ve iştihârı hâ’izdir. Ve Nûbahâr is-
minde Kürdce ile ‘Arabca lugati hâvî evlâd-ı Ekrâd içün daha bir kitâbı olup, nihâyetinde yine 
manzûm olarak beş on sahîfe latîf ve belîğ bir vâdîde ‘akā’id-i dîniyyeyi beyân etmiştir. Ve Nüsha-i 
Tecvîd isminde tecvîd-i kelâm-ı Rabb-i Mecîd hakkında ‘Arabiyyü’l-‘ibâre bir kitâb-ı latîfi daha var-
dır ki, bunun her üçü de manzûr-ı hakîr olmuştur. İhtimâl ki daha başka te’lîfleri de vardır. ‘Âşık-ı 
muhrik ve münşî-i müflik olup Bâyezîd sancağı ümerâsının mu‘allim ve kâtibi idi. Bâyezîd şehrin-
de vefât ederek dâ’ire-i hükûmette medfûn ve ol havâlînin ziyâretgâhıdır. Kezâlik Cizre kazâsına 
tâbi‘ Bat karyeli bir zât dahi Kürdce ve mevzûn bir Mevlid-i Nebevî te’lîf eylemiştir ki, el-ân Ekrâd 
arasında kemâl-i rağbetle kırâ’at olunmaktadır. Cizre kasabasını Yâkūt Mu’cemü’l-Büldân’da Hasan 
bin ‘Ömer bin Hattâb et-Tağlebî ve İbni Hallikân Vefeyâtü’l-A‘yân’da Emîrü’l-‘Irâkeyn Yûsuf bin 
‘Ömer es-Sakafî binâ eylediğini gösteriyorlar ise de; Ebü’l-Fidâ’da ve sâ’ir ba‘zı târîhlerde hicretin 
200 [815-16] târîhlerinde kasaba-i mezkûrenin bânîsi a‘mâl-i Musul’dan Berka‘îdli ‘Abdül‘azîz 
bin ‘Ömer el-Berka‘îdî nâmında bir zât olduğunu tasrîh etmişlerdir, sahîhi budur. Etrâfında bir 
sûru ve yüksekçe bir kal‘ası olduğu hâlde sonraları sûrun ve kal‘anın çok yerleri harâb olmuştur. 
Kasabanın bir ciheti Dicle’ye nâzır olduğu gibi, açılan bir hendek vâsıtasıyla bir cezîre şekline ko-
nulmuş olmağla Cizre nâmını almıştır. Cizre’de sanâyi‘-i kadîme-i İslâmiyye’ye dâ’ir ba‘zı cevâmi‘ ve 
emâkin mevcûddur. Kasaba önünde Dicle üstüne mebnî bir ahşâb köprüsü olduğu gibi, kasabaya 
bir buçuk sâ‘at mesâfede cebel-i Cûdî dâmeninde Vestân nâm mahall-i ferah-fezâda on iki kemerli 
ve beyâz taş ile mebnî ve her kā’imesinde burûc-ı isnâ ‘aşerden bir burcun şeklini hâvî bir san‘atlı 
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Sa‘îd Gālib [s. 15] Efendi’nin Kāfile-i Şu‘arâ ve sâ’ir ba‘zı terâcim-i ahvâl varakaları 
i‘tâ eylemesi ve kezâlik hânedândan Kādî-zâde İsmâ‘îl Efendi tarafından Tezkire-i 
Latîfî ile bin târîhinden [1591-92] mukaddem yazılıp Diyârbekir şu‘arâsının bir-
çok âsârını hâvî bulunan nefîsü’l-enfes bir mecmû‘a-i kübrâ-yı kıymet-dârı ihdâ 
etmesi kuvvetimi artırmağa sebebiyet vermiş ve bir taraftan gelmekte bulunan bu 
misillü kitâblar artık [s. 16] işin netîce-i haseneye sür‘at-i iktirânı içün beni fevka’l-
‘âde bir sûrette çalışmağa minnet-dârâne mecbûr etmiş idi. 

Velev ki bir satırlık olsun bir Diyârbekir (Âmid) vukū‘âtına tesâdüf edilir 
ümîdiyle ele geçen bir kitâbı sabâhlara kadar ibtidâdan intihâsına değin gözden 
geçirmemek mümkün olamazdı. 

Memlekette bu misillü bir haylî kitâblar buldum ise de, birçok mebâliğ sarfıy-
la [s. 17] yazma Tezkire-i Sâlim ve Kitâb-ı Şakāyık ve Zeyl-i ‘Atâyî gibi birtakım 
kitâblar dahi Der-sa‘âdet’ten celb eyledim. 

Bu kitâbların haylîce yardımı olduğunu inkâr edemezsem de, fakat o mübârekler 
de Der-sa‘âdet’ten hâric mahallerde gehvâre-zîb-i velâdet olan fuzalânın ekserîsini 
yazmıyorlar. Ve pek az olarak yazdıklarının maskat-ı re’sini ‘ale’l-ekser mücmel 
ve mübhem geçiyorlar. Meselâ ba‘zılarına “Karaman’dandır” [s. 18] ve ekserîsine 
“Âzerbaycân mülhakātından” veya “Türkistân” veya “Kürdistân” ve “Horasan” 
veyâhud “Îrân” veya “‘Acemistân’dan” denilerek geçilmiştir ki; bunların hudûd-ı 
coğrâfîleri her bir ‘asırda tebeddül etmekle berâber, Karaman denilen mahal 
bu günkü günde iki üç vilâyet olup Türkistân veya Kürdistân ve ‘Acemistân ise 
hudûdları mechûl ve fakat Karaman’dan daha cesîm birtakım ülkelerdir. 

Bundan daha garîb olmak üzere ba‘zılarına “şark ahâlîsindendir” denili-
yor. Şark denilen mahal Der-sa‘âdet i‘tibârıyla [s. 19] altı yüz milyonluk nüfûsu 
câmi‘ ve nüfûsça hemân cihânın nısfına mu‘âdil koca bir Asya kıt‘a-i cesîmesi 

köprüsü var ise de; şimdi birkaç kemeri münhedimdir. Hazret-i Nûh ‘Aleyhi’s-selâmın ba‘de’t-tûfân 
sefîne-i mübârekinin istivâ eylediği Cûdî cebel-i mübâreki bu kazâ dâhilinde olduğu gibi, sadr-ı 
Devlet-i İslâmiyye‘de Hulefâ-yı ‘Abbâsiyye’den Me’mûn ve Hârûn er-Reşîd zamânlarında hükemâ-i 
İslâmiyye’den Ebû ‘Abdullâh Muhammed bin Mûsâ bin Şâkir ve birâderleri rassâd-ı şehîr Mevlânâ 
Ahmed ve fâzıl-ı zû-fünûn Mevlânâ Hasan ma‘rifetleriyle mesâha-i fenniyye bi’l-icrâ dâ’ire-i nısfü’n-
nehâr ta‘yîni ve devre-i kürre-i ‘arzın tebyîni ile meşhûr olan Sincar sahrâ-i vesî‘i dahi Cizre kazâsına 
mülâhık ve muhâzîdir. [Müellif bundan sonra da açıklamalarına devam etmiş fakat sonradan üstünü 
çizmek suretiyle bu ibareleri iptal etmiştir. (haz.)] 
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demek olacağından, “şark ahâlîsinden” denilen zât bu kıt‘a-i vesî‘anın neresinden 
olmak lâzım geleceğinin bilinmesi ancak ‘allâmü’l-guyûb olan Cenâb-ı Hakk’a 
mahsûstur. Hâlbuki maskat-ı re’sleri böyle mübhem gösterilen zevât içinde ben-
denizin bildiğim bir haylî Diyârbekirliler vardır ki, bilemediklerimin içinde-
kilerden dahi birçokları Diyârbekirli olmak ihtimâli var ise de mechûl kalmış-
tır. Meselâ pîr-i tarîkat Hazret-i İbrâhîm Gülşenî gibi âbâ vü ecdâdından beri 
Diyârbekirli oğlu Diyârbekirli olan bir zât-ı şehîri bile hemân tezkirelerin cümlesi 
“a‘mâl-i Âzerbaycân’dan” veya “Tebrîz mülhakātından” veya “‘Acemistân’dandır” 
diye yazmaktadırlar. Şâyân-ı garâbettir ki, bu hatâlar el-ân zamânımız üdebâ-yı 
meşhûresinde dahi görülüyor. Ez-cümle şu tezkiremizin tahrîrinden üç dört sene 
evvel neşr edilen bir kitâb mukaddimesinde Rûhî-i Bağdâdî ile Hâmî-i Âmidî 
hakkında 

Rûhî ile Hâmî-i sühan-sâr  
Yek şîve vü yek edâ vü yek âvâz  
Çün ikisi de ‘Irâk’dandur  
Ehl-i dil ü sâhib-sühandur 

beytleri görülüyor. Hâlbuki Diyârbekir’e tamâm otuz konak mesâfede bulunan 
Bağdâd’ın Âmid ve Âmid’in de Bağdâd makāmında telakkî edilmesi nasıl müm-
kün olabilir? [s. 20] Ve mezkûr kıt‘aya ba‘zı taraftan da şöylece i‘tirâz edilmişti: 

Eş‘ârda Hâmî ile Rûhî  
Bir günde içdiler sabûhı 
Yek neş’e midür o iki üstâd 
Âmid nerede ya nerde Bağdâd 

İşte bu kabîlden olarak meselâ meşhûr Defterdâr Şânî’yi Tezkire-i Safâyî 
ve Zeyl-i Zübdetü’l-Eş‘âr “Vanlı”, Tezkire-i Güftî “Erzurûmlu”, Şakāyık Zey-
li Şeyhî mukaddime-i kitâbda “Vanlı” ve derûn-ı kitâbdaki terceme-i hâlinde 
“Diyârbekirli” ve Müstakîm-zâde Sa‘deddîn Efendi Tezkiretü’l-Hattâtîn’inde1 
kezâlik “Diyârbekirli” yazıyor ki; şu dört kitâbdaki beş ifadenin birbirine bu dere-
ce mübâyin yazılmasına hayrette kalmamak insan içün mümkün olamıyor. Her ne 

1 Bu eserin asıl ismi Tuhfe-i Hattâtîn’dir. (haz.)
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ise benim içün imkânın her bir kısmına mürâca‘at eylemek elzem göründüğünden 
bu kitâblarla da kanâ‘at etmeyerek daha büyük bir me’haz keşfine muvaffak ol-
dum. O me’haz da şehrin cevânib-i erba‘asında bulunan mezâr taşlarının yazısını 
okumak ve o taşlardan ba‘zı vukū‘ât ve târîh-i vefât almaktan ‘ibâret idi. Evvelâ 
ba‘zı kimseleri berâberce alarak kabristânı dolaşmakta isem de, sonra birtakım 
vahîm ve sıcak havalarda saatlerce ve günlerce kabristân [s. 21] dolaşmak kimsenin 
işine el vermediğinden yalnız başıma dolaşmağa mecbûr oldum. Bu mecbûriyyet, 
ba‘zı günler müstesnâ olmak üzere bir sene kadar devâm eyledi. 

Ecdâd-ı kirâm ve eslâf-ı be-nâmın mesken-i hâmûşîlerinde geşt ü güzâr ile 
ahvâl-i nâ-ber-devâm-ı cihân-ı bî-vefâyı tahayyül ve ruhâniyyetlerinden istimdâd 
ve isti‘âne eylemekte hüzn ü hayretle memzûc başka bir hâlet olduğunu inkâr 
edemem. Fakat yüzlerce senelerden beri karlar yağmurlar altında kalan taşların 
ba‘zılarının yazısı üzerinde hâsıl olan ‘ârıza ve lekeleri bıçaklarla temizlemek ve 
su ile yıkamak ve ba‘zı taşların da yazı mahalleri nısfına kadar zemîne geçmiş ve 
topraklara gömülmüş olduğundan toprakları kazıp yazısını meydâna çıkarmak, 
nısfı kırılmış veyâhud tamâmı mahallinden sukūt etmiş olanlar içün oraları arayıp 
bulmak ve kabristânın ekserîsi sapa mahallerde ve dîvârlar içinde olduğu cihetle 
mürûru müşkil yerlerden geçmek, çalı ve çırpı ve dikenler içinde kalıp toz ve 
toprak ve dikenlerle âlûde olmak ve ol mevâki‘-i tenhâyînin [s. 22] korkunç ve 
mahûf mahallerinde birtakım hufreler ve sûrâhlar içinde ba‘zı haşerât-ı muzırra-
nın müşâhedesiyle dûçâr-ı havf u halecân bulunmak; Temmûz’un harâret, şitânın 
bürûdet, bahar ve harîfin bârân ve furtunalarına ma‘rûz olmak gibi hâlâttan do-
layı çektiğim meşakkat ve zahmetlerin derecâtı tafsîl edilse erbâb-ı renc ü âlâma 
hikâye-i tesellî olacak bir kitâb olurdu. 

Bunlardan daha ağırı, haber aldığım bir merkadin mevki‘ini bilen ba‘zı pîrâna 
veya esnâftan ba‘zı kesâna bi’z-zât gelip irâ’e eylemek veyâhud güzelce ta‘rîf etmek 
içün ettiğim niyâzlar ve döktüğüm âb-rûlar veya ba‘zı ma‘lûmâtı hâvî nezdinde bir 
kitâb olduğunu haber aldığım ba‘zı kimseleri o kitâbı ihfâ ve inkâr ederek benden 
‘âdetâ yüz saklamak gibi mu‘âmele-i vahşet-kârânede bulunmaları idi. 

Ben ise bir fâzılın ahvâl-i mensiyyesine vâkıf olmak içün ihtiyâr eylediğim 
mezâhim-i hasbiyyeye mukābil, gördüğüm şu hâllere karşı 
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Yâr içün ağyâra minnet itdüğüm ‘ayb eyleme 
Bâğ-bân bir gül içün bin hâra hizmetkâr olur [s. 23] 

beytini tekrâr ile lâ-havl-künân yine gayret ve sebâtımdan geri durmazdım. 
Benim tûl-i müddet böyle kırlarda ve kabirlerde dolaşmaklığım vâlideynimin kal-
bine ilkā-yı vâhime eyledi. Bizi men‘ eylemeğe başladılar ammâ bu hîç mümkün 
olabilir mi. Vâlideynde olan şefkat ve ana mukābil bendenizin gösterdiğim hiddet 
o mümâna‘ate galebe çaldı. 

Akşamları eve geldikçe vâlideynim yanıma sokulurlar, ben ise “bugün bir 
fâzılın mezâr taşında şu târîhi buldum” diye kendilerine irâ’e ederek mâl bulmuş 
Mağribîler gibi izhâr-ı meserret eylediğime ta‘accüb ederlerdi.

Ba‘zı gün de beni ziyâdesiyle müte’essir görürler idi. Bunun sebebi de; bir 
fâzılın mezâr taşını keşf etmişim de, yâ ser-levha-i mezârı hutûttan müberrâ bıra-
kılmış veyâhud bir nâ-ehl tarafından şikest edilmiş imiş. Vay bizdeki te’essür! 

“Koca bir fâzılın mezâr taşı böyle bırakılır veyâhud kırılır mı imiş.” diye mü-
sebbiblerine bir derece hiddet eyler idim ki, ta‘rîf edemem.

[s. 24] 

Sabâh mevsimleri bu kitâbı yazmak, andan sonra da makbereleri dolaşmak 
ve ekser gecelerde sabâhlara karîb bir zamâna kadar elde bulunan kitâblara ve 
dîvânlara mürâca‘at eylemek inhimâki artık a‘sâb ve kuvâ-yı ‘âcizânemin her kıs-
mını bu husûsa hasr etmiş olduğundan; uykuya vardığım sâ‘atler ‘âlem-i ma‘nâda 
dahi yine bu kitâb ile uğraşıyordum. Bir derecede ki, ben uykuda olduğum hâlde 
sayıkladığım sözler de bu kitâba dâ’ir idi. Hâlbuki uyku arasında konuşmak ben-
denize mu‘tâd-ı mesbûk değildi. 

Hakîkaten şu mezâristânı dolaşmak da bendeniz içün en büyük me’haz 
makāmına kā’im oldu. 1القبور  sırr-ı celîli zuhûra إذا تحّيرتم في األمور فاستعينوا من أهل 
geldi.

Me’mûl etmediğim mahallerde pek çok fuzalâ ve şu‘arâ-yı sâlifenin mezâr ta-
şına tesâdüfle ahz-ı tevârîh eylemek husûsu muvaffakıyyet-nümâ-yı husûl oldu.

1 “Herhangi bir işinizde tereddütte kaldığınızda kabir ehlinden yardım dileyiniz.” 
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İşte bunun içündür ki bugünkü günde ahâlî-i memleketten bir sâhib-i 
ma‘lûmâta [s. 25] Diyârbekir (Âmid) şu‘arâsının esâmîsini ta‘dâd eylemek teklîf 
olunsa, ekserîsinin vukū‘ât ve târîh-i vefâtını bilmemek şartıyla yalnız esâmîsinin 
ta‘dâdını yirmi ‘adede çıkaramayacağı muhakkak olduğu hâlde bu kitâbda hicret-i 
seniyyenin dokuz yüz [1494-95] târîhinden bed’ ile yüzlerle fuzalâ ve şu‘arâ 
esâmîsini ve vukū‘ât ve âsârını derc ü tahrîr ve câmi‘ü’l-‘iber ve müstelzimü’l-
fevâ’id olan birçok makālât ve muharrerâtı ve vukū‘âtını dahi münâsib mahallerde 
tafsîlen tastîr eyledim. 

Dört yüz seneden beri vefât etmiş bulunan zevât[ın] vukū‘âtını bulup derc 
ettikten başka, her birinin yâdigâr-ı ahlâf eylediği eş‘ârını bularak ve o isimle müş-
terek olan şu‘arâ-yı sâ’ireden tefrîk ve temyîz ederek kendi terceme-i hâlleri zîrine 
derc ve tastîr edilmesi ve te’lîfât ve makālât-ı ‘âlîleri elde edilerek anlardan da bi-
rer nümûne derc olunması nasıl bir himmet-i ciddiyye ve tetebbu‘ât-ı dakîka ve 
tevaggulât-ı ‘amîkâ ile husûl-pezîr olduğunun tasvîr-i derecâtını işbu kitâbı ser-â-
pâ mütâla‘a eden ashâb-ı ‘irfân ve insâfın vicdânına havâle eyledim. 

Diyârbekir (Âmid)’den zuhûr etmiş olan üdebâ ve şu‘arânın kâffesi bu 
kitâbımızda münderic mikdârdan ‘ibâret olduğu zann olunmasın. Bunlar nâm 
ü şânları ve âsâr-ı ‘aliyyeleri bu ‘abd-i ‘âcize vâsıl olarak kendilerinin Diyârbekir 
(Âmid)’den oldukları tahkîk etmiş bulunanlarıdır. Âmidî oldukları hâlde mürûr-ı 
zamân ve tekālîb-i a‘sâr u a‘vâm hasebiyle maskat-ı re’slerinin mechûl kalanları bu 
kitâbda münderic bulunanların [s. 26] belki yirmi misline mu‘âdil olacaklarına 
şübhe yoktur. Bir de kitâbımızda terceme-i hâlleri münderic bulunanlardan Parlı 
Câmi‘-i şerîfi (1)1 [s. 27] civârında gunûde-i merkad-i rahmet olan ‘allâme-i şehîr 

1 (1) Parlı Câmi‘-i şerîfi: Bu câmi‘-i şerîfi Akkoyunlu mülûkünden Uzun Hasan’ın kumandan-
larından ve ebnâ-yı ‘amminden Âbâr Bayındır Bey sekiz yük seksen [1475] hudûdunda Diyârbekir 
vâlîliğinde bulunduğu esnâda binâ etmiştir. El-ân ahâlî-i memleket lisânında Parlı Câmi‘i ve 
Câmi‘ü’s-Safâ nâmlarıyla yâd olunmaktadır. Âbâr Bayındır Bey’in Diyârbekir vâlîliği, Fazlullâh-ı 
İsfahânî’nin ‘Âlem-ârâ nâm târîhinde mestûrdur. 

Bu câmi‘-i şerîf, şehrimizin Akkoyunlu zamânındaki tarz-ı san‘at-ı mi‘mâriyyesinin bir nümûne-i 
bedî‘idir. Bi’l-hâssa mihrâb ve minberi ol kadar zarîf inşâ olunmuş ve ol kadar latîf ve gûnâ-gûn 
nakışlar ve oymalarla tezyîn edilmiştir ki; üstâd-ı muktedirin ‘uyûn-ı nâzırîne ibrâz eylediği san‘at-ı 
nefîsenin ta‘rîfi mümkün değildir. 

Bâb-ı minberinin iki cenâhı yek-pâre birer mermer-pâre-i kıymet-dârdan masnû‘ olduğu gibi, bun-
ların üzerinde dahi gûnâ-gûn nukūş-ı bedî‘a mevcûddur. Derûn-ı câmi‘in etrâf-ı erba‘ası bir âdem 
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Muslihuddîn Lârî ile mürşid-i muhakkık ‘Azîz Mahmûd Urmevî-i Nakşibendî ve 
üstâd-ı üdebâ Âgâh-ı Semerkandî ve Sünnî-i Semendirevî ve Cevrî-i Akıskavî gibi 
ba‘zı zevâtın her ne kadar asılları Âmidî değil ise de, vatan-ı aslîlerinden muhâceret 
ve şehrimize nakl ve rıhletle vatan-ı sânî ittihâz ederek müddet-i bâkıye-i hayâtlarını 
Diyârbekir’de imrâr ve yine Diyârbekir’de vefât etmiş oldukları cihetle nâm-ı 
nâmîleri bi’t-tab‘ Diyârbekir ‘urefâsı silkine derc ve idhâl kılınmış ve kezâlik sâhib-i 
câmi‘-i şerîf Çerkes İskender Paşa (1)1 [s. 28] ve mahdûmları Ahmed ve Mehmed 

boyu yüksekliğinde kâmilen kıymet-dâr kâşîlerle pek san‘atlı bir sûrette tezyîn edilmiştir. 

Minber-i müzeyyeninin üste bir haylî mebâliğ verilmek şartıyla cemâ‘ati kesîr olan Câmi‘-i Kebîr’in 
yine mermerden masnû‘ minberiyle mübâdele edilerek orada enzâr-ı ‘umûmiyyeye vaz‘ına vaktiyle te-
şebbüs vukū‘ bulmuş ise de, ahâlî-i mahalle muvâfakat etmedi. Harem Câmi‘i bir kubbe üstüne mebnî 
olup, hâricinde kemerlerle mebnî suffesi vardır. Ahcâr-ı beyzâdan olan minâresi dahi tepesinden teme-
line kadar kabartmalı işlemeli nakışları hâvîdir. Bu kabartmaların aralarında kalan ba‘zı yaldızlı ve nefîs 
mülevven taşlara ve bu bâbda işitilen ba‘zı rivâyetlere nazaran, bu nakışların araları vaktiyle ‘umûmen 
mücellâ mozayik ve necef ve billûr taşlarıyla müzeyyen ve murassa‘ olduğundan âfitâbın in‘ikâsından 
hîre-sâz-ı ‘uyûn-ı nâzırîn olarak başka bir zînet-i ‘amûdî-i nûrânî hâsıl eyler imiş.

Mezkûr minârenin şerefesinden yukarı kısmı vaktiyle münhedim olup aslına benzemeyecek bir 
sûretle inşâ edilmiş ise de, aksâm-ı sâ’ire-i kadîmesi mevcûddur. Balıklı Suyu’ndan zemînde bir 
âb-ı revânı var ise de; Kānûnî Sultân Süleymân ‘aleyhi’r-rahmetu ve’l-gufrân Hazretleri tarafından 
Diyârbekir (Âmid)’in medâr-ı ihyâsı olan Âb-ı Hamravât şehre celb ve isâle olundukta, bu câmi‘-i 
şerîfe de lüzûmu mikdâr ihsân olunarak havlusunda havz ve şadırvan ve müte‘addid çeşmeler inşâ ile 
vesîle-i devâm-ı du‘â-yı rahmet olmuştur. Câmi‘-i şerîf ’in cânib-i yemînindeki kabristânda Cenâb-ı 
‘Allâme Muslihuddîn Lârî ve diğer cânibde bulunan türbede terceme-i ahvâl-i kemâlât-iştimâli 
Lemezât nâm kitâbda muharrer olan şeyh-i celîl-i Safevî, es-Seyyid eş-Şeyh Hasan Gülşenî-i Âmidî 
[medfûndur]. 

1 (1) İskender Paşa Câmi‘-i şerîfi: Mi‘mârî-i ‘Osmânî tarz-ı latîfi üzere gāyet zarîf ve dil-rübâ 
bir câmi‘-i şerîftir. Derûn-ı câmi‘-i şerîf zemînden takrîben bir buçuk metre yukarıya kadar dâ’iren-
mâdâr nukūş-ı gûnâ-gûnı hâvî nefîs ve kıymet-dâr kâşîlerle müzeyyen ve minâresi dahi ahcâr-ı beyzâ 
ile mebnî olarak bülend ve zarîftir. Bundan on sene evvel vâki‘ olan bir hareket-i arzda hâricen suffe 
kemerleri münhedim olarak şekl-i kadîmi üzere yeniden yapılmıştır. Ammâ dâhilîsi kadîmi üzeredir. 
Bânîsi müşârün-ileyh İskender Paşa merhûm Diyârbekir (Âmid)’de tavattun ederek bu câmi‘-i şerîfi 
ve hâlen mevcûd olan hâne-i cesîmi inşâ etmişti. 

Dağkapusı hâricinde bir kasr-ı dil-nişîn ve câmi‘-i şerîfi civârında bir hammâm-ı güzîn dahi yâdigâr-ı 
âsârından olup, kasr-ı bâ-safâ el-ân mecma‘-ı ‘urefâ ise de; hammâmı mürûr-ı zamân ile münhedim 
olarak mahall-i enkâzı kalmıştır. Kasr-ı zîbâsı Hammâmlı Kasrı diye ma‘rûftur. Müşârün-ileyh bir 
mühendis-i kâmil olduğundan, câmi‘ ve hammâm ve kasr ve hânelerinin resimleri[ni] bi’z-zât ken-
dileri tersîm eylemiştir. Diyârbekir vâlîliği müddeti on beş sene iktidâr ederek; ne müşârün-ileyhten 
evvel ve ne sonra hîçbir vâlînin müddet-i me’mûriyyeti bu kadar mümtedd olamamıştır. Kendisinin 
ve bir haylî evlâd u ahfâdının ahvâl ve ba‘zı âsârı işbu kitâbımızda mündericdir. Paşanın Van’da dahi 
vâlîliği olduğu cihetle orada da bir câmi‘ ve ba‘zı hayrâtı vardır. Anlara da hâlen Diyârbekir (Âmid)’ 
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Paşalarla Dervîş Bey ve vezîr-i şehîr Çermikli (1)1 Çeteci ‘Abdullâh Paşa ve kezâlik 

de bulunan ahfâdı nezâret eder. Bu câmi‘-i şerîf-i İrem-nazîr selâtîn-i mu‘azzama-i ‘Osmâniyye’den 
Kānûnî Sultân Süleymân Hân Hazretlerinin zamân-ı şâhânelerinde şehrimizde olan sanâyi‘-i nefîse-i 
mi‘mâriyyenin bir yâdigâr-ı latîfidir. 

1 (1) Çermik ve Çüngüş kasabaları: Çermik, Diyârbekir (Âmid)’e on sekiz sâ‘at mesâfede kazâ 
merkezi bir kasabadır. Müşârün-ileyh Çeteci ‘Abdullâh Paşa ve mahdûmu Ahmed Paşa ve yeğe-
ni Hüseyin Paşa ve kethudâsı Sâlih Paşa gibi dîn ü devlete sâdık dört vezîr-i zî-şân-ı sâhib-tedbîr 
geçen karnın yarım ‘asrı zarfında buradan zuhûr etmiştir. 1061 [1650-51] senesinde sadr-ı a‘zam 
olan Melek Ahmed Paşa’nın kethudâsı Gudde Mehmed Ağa dahi bu kasaba ahâlîsinden idi. Bu 
kasabadan pek çok fuzalâ yetişmiştir. Ez-cümle; el-‘âlim el-fâzıl Seyyid Ebûbekir bin Seyyid Tâhir el-
Çermîkî el-Âmidî ve Mevlânâ Kara Vâ‘iz-i Çermîkî ve Mevlânâ ‘Abdülvehhâb bin Veliyyüddîn bin 
‘Alî el-Çermîkî Hazerâtı gibi nice nice fuzalâ buraya mensûbdurlar. Burası öteden beri yurtluk ve 
ocaklık sûretiyle başlıca bir sancak olarak idâre olunmakta idi. 1250 [1834-35] senesinde bir nâhiye 
merkezi ve 1300 [1882-83] senesinde ismiyle teşkîl olunan kazâ merkezi ittihâz edildi. Ma‘bed-i 
kadîminden tahvîlen Câmi‘-i Kebîr’i ve 1040 [1630-31] senesinde inşâ olunan silsile-i ümerâsından 
merhûm ‘Osmân Bey Câmi‘i ve ‘Abdurrahmân Bey Câmi‘i ve 1170 [1756] hudûdunda binâ edi-
len Hâcî Mahmûd Bey Câmi‘i ve andan on sene sonra ihyâ olunan Hâcî ‘Abdullâh Bey Câmi‘i ve 
sâhibetü’l-hayrât bir hatun tarafından i‘mâr edilmiş olan diğer bir câmi‘-i şerîfi ile daha ba‘zı mesâcid 
ve me‘âbid, ebniye-i ‘âliye-i mevcûdesindendir. Medreselerinden Kara Vâ‘iz Medresesi 1160 [1747-
48] ve Çeteci ‘Abdullâh Paşa Medresesi 1172 [1758-59] senelerinde ihyâ ve i‘mâr edilmiş ve bu 
medreselerden de epeyce fuzalâ yetişmiş ise de, şimdi münderisdirler. Ashâb-ı mazanne-i kirâmdan 
meşhûr A‘rec Hoca, Çermik ümerâsından Seyfullâh Bey zamânında 1240 [1824] hudûduna kadar 
bu kasabada neşr-i ‘ulûm-ı ‘âliye eylemiş; ba‘dehu memleketi olan Diyârbekir (Âmid)’e ‘avdet etmiş 
idi. Çermik’te emrâz-ı cildiyyeyi dâfi‘ ve pek nâfi‘ bir kaplıca olup Diyârbekir vilâyetinde bundan 
başka bir yerde kaplıca olmadığından mevsim-i sayfta her taraftan ahâlî akıp gelirler. 1294 [1877-
78] târîhinde Urfa tahrîrât müdîrî iken vefât eden şu‘arâdan Dervîş Fevzî Efendi merhûm dahi 
Çermikli idi. 

Çüngüş, mezkûr Çermik kazâsı dâhilinde ismine mensûb nâhiyenin merkezidir. Buradan dahi 
meşhûr Kapukıran Mehmed Paşa gibi asdikā-yı vüzerâ yetişmiştir. Çüngüş’teki Çarşu Câmi‘-i 
şerîfine 1184 [1770-71] senesinde bir minâre-i zîbâ inşâ eylemiştir. Buradan yetişen fuzalâ ve ‘ulemâ 
dahi kesîrdir. 1100 [1688] hudûdunda vefât eden el-‘âlim el-fâzıl Kādî-zâde Mevlânâ Ahmed el-
Çüngüşî ve 1150 [1737] hudûdunda Îrân Muhârebesi’nde şehîd olan el-‘âlim el-fâzıl el-mütefennin 
Mevlânâ ‘Alî Çelebi el-Çüngüşî o misillü ekâbir-i ‘ulemâsındandır. Ve yeniçeri gürûh-ı mekrûhunun 
ilgāsının vak‘a-i hayriyyesinde ibrâz-ı kemâl-i sadâkat ve isbât-ı hüsn-i rü’yet eden fâzıl-ı meşhûr 
Kürd ‘Abdurrahmân Efendi bu nâhiyenin hudûdunda bulunan Çöke [Buradan dipnotun sonuna 
kadar olan kısım müellif tarafından derkenarda yazılmıştır. (haz.)] nâm karyeden olup, fuzalâdan 
Kasîde-i Bürde şârihi ‘Ömer Na‘îmî Efendi’nin pederi Müftî Mehmed Sa‘îd Efendi-zâde Hâcî Ah-
med Efendi ve kezâlik Harpûtî Hoca Yûnus Efendi merhûmlarla birlikte Diyârbekir (Âmid)’de 
tahsîl-i kemâlât ederek ba‘dehu Der-sa‘âdet’e ‘azîmet ve kesb-i iştihâr ü hürmet etmiş idi. Sudûr-ı 
‘izâmdan nakîbü’l-eşrâf-ı sâbık Mustafâ Tevfîk Efendi merhûm, bu zâtın mahdûmudur. Diyârbekir 
vilâyetine dâ’ir başkaca yazmak tasavvurunda olduğumuz bir eser de, mezkûr kasabalara ve kazâya ve 
oradan yetişen fuzalâ ve üdebâ ve ümerâya ve emâkin-i ‘atîka ve sâ’ir ahvâl-i coğrâfiyyeye dâ’ir[dir]. 
İnşâ’allâhu Te‘âlâ tafsîlât veririz. 
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vüzerâ-yı ‘izâmdan Ayaşlı meşhûr Es‘ad Muhlis Paşa ve kuzât-ı fezâ’il-simâttan 
Su‘ûdî ve Şeyhü’l-İslâm Bahâyî Efendi birâderi ‘Abdülkerîm Cezmî ve Necîb Efen-
diler gibi ba‘zı zevât-ı kirâm da Diyârbekir (Âmid)’de me’mûriyyetleri esnâ[sın]
da ve Hüsâmî-i Edirnevî ve Yakînâ-yı İsfahânî gibi ba‘zı şu‘arâ da Diyârbekir’de 
bulundukları sırada vefât etmiş olduklarından1 [s. 29] memleketimizde ebediyyen 
gunûde-i gufrân olan bu misillü sâhib-i eser zâtların derc olunmaması dahi karîn-i 
cevâz görülmemiştir. 

Kezâlik maskat-ı re’sleri ba‘zı kitâb[lar]da Diyârbekir ve ba‘zılarında muhtelif 
gösterilmiş olan vüzerâ-yı ‘izâmdan Celâl Paşa ve Defterdâr Şânî ve Kādî Edîb gibi 
zevâtın dahi ahvâl ve âsârını tastîr ve şu ihtilâfâtı îzâhen tahrîr eyledim. Kezâlik; 
mürşid-i ekmel eş-Şeyh Mustafâ Safî-i Âmidî-i Halvetî Hazretleri Bolu’ya nakl 
[s. 30] ve hicret ederek mahdûmları Mehmed Fâ’ik Efendi orada dünyâya gel-
miş, pîr-i muhakkık Mevlânâ İbrâhîm Gülşenî-i Âmidî Hazretleri Diyârbekir’den 
Tebrîz’e rıhlet ile mahdûmları Emîr Ahmed Hayâlî Hazretleri Tebrîz’de gehvâre-
pîrâ-yı vücûd ve andan mahdûm-ı mükerremleriyle berâber Diyârbekir’e gelerek 
Kara Câmi‘ (1)2 civârına nüzûl ve bu kere de yedi seneden mütecâviz ikāmetle 

1 Müellif sahifenin sonuna bozuk bir el yazısı ile “Çermik ve Çüngüş kasabaları” yazmış, ancak 
bunlar hakkındaki açıklamayı arka sahifede vermiştir. (haz.)

2 (1) Kara Câmi‘-i şerîfi: Bu câmi‘-i şerîf esâsen büyükçe bir mescid olarak selâtîn-i mu‘azzama-i 
‘Osmâniyye’nin Diyârbekir’i fethinden mukaddem mevcûd ve suyu Balıklı menba‘ından zîr-i 
zemînden celb olunan bir kuyuya münhasır idi. Selâtîn-i mu‘azzama-i ‘Osmâniyye’den Kānûnî 
Sultân Süleymân Hân ‘aleyhi’r-rahmetu ve’l-gufrân Hazretlerinin Diyârbekir (Âmid) şehrine isâle 
buyurdukları Hamravât mâ-i lezîzinden buraya da icrâ ve şadırvan ve müte‘addid çeşmeler i‘mâr ve 
ihyâ edilmiştir. 

Pîr-i tarîkat İbrâhîm Gülşenî-i Âmidî Hazretlerinin 907 [1501-02] senesinde Tebrîz’den Diyârbekir’e 
‘avdetlerinde bir mescid civârında tehyi’e olunan mekânda ikāmet buyurdukları, Kitâb-ı Lemezât’ta 
muharrerdir. Gülşenî kuddise sırruhü’l-ganî Hazretlerinin 914 [1508-09] senesinde Diyârbekir’den 
‘Arabistân cihetlerine nakl ve rıhletlerinde Sarı Saltuk (Hâcî Sâdık ‘Alî-i Gülşenî) Hazretlerini istihlâf 
etmiş ve müşârün-ileyhin 964 [1556-57] senesinde vukū‘-ı vefâtında mahdûm-ı zî-şerefleri Muham-
med Çelebî-i Gülşenî ve andan sonra Şeyh Şemseddîn Gülşenî Hazerâtı bu mescid-i şerîfte icrâ-yı 
âyîn-i Gülşeniyye eylemişlerdir. Gülşenî-zâdelere mahsûs olan hâne-i cesîm el-ân bu ma‘bed civârında 
olup, mefharü’l-etkıyâ Sarı Saltuk (Hâcî Sâdık ‘Alî-i Gülşenî) Hazretlerinin hırka, ‘asâ, na‘leyn gibi 
ahâlî-i memleket tarafından teberrük olunan metrûkât-ı mübârekeleri bu hâne derûnunda dâ’ire-i 
mahsûsada mahfûz mevki‘-i ihtirâmdır. 

Câmi‘in mukaddemâ minberi olmadığından ismi Kara Mescid idi. Şeyh Şemseddîn Gülşenî Haz-
retleri 1012 [1603-04] senesinde minber vaz‘ ederek, imâmı bulunan Seyyid ‘Abdullâh bin Seyyid 
Mehmed Zâhid es-Sükûtî nâm zâta ibtidâ hitâbeti tevcîh olundu.
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Şâh İsmâ‘îl’in Diyârbekir’e takarrübü hasebiyle Mısr-ı Kāhire’ye teşrîf ve orada ta-
vattun buyurduklarından ahfâd-ı ‘âlîleri Seyyid ‘Alî Safvetî, Seyyid Hasan, Seyyid 
Hâletî [s. 31] orada mehd-ârâ-yı şühûd olmuşlar ise de; zevât-ı müşârün-ileyhimin 
şehrimiz ile ta‘alluk ve râbıtaları mevcûd ve pîr-i müşârün-ileyhin kerîme-zâdesi 
şehnâme-nüvîs-i Süleymân Hânî Mevlânâ Fethullâh ‘Ârif Efendi Hazretleri dahi 
bu kabîlden ma‘dûd bulunmuş ve Şeyh Mehmed Emîn Tokâdî Hazretleri dahi 
hadîsü’s-sinn iken pederleriyle berâber Diyârbekir’den Tokad’a rıhlet ederek, 
andan dolayı Tokâdî Şeyh Mehmed Emîn Efendi diye kesb-i iştihâr eylemiş ve 
kezâlik şeyh-i eşher-i Nakşibendî ‘Azîz Mahmûd Urmevî [s. 32] Hazretlerinin 
1048 [1638-39] senesinde Diyârbekir’de vâki‘ olan şehâdetleri üzerine birâder-
zâde-i ‘âlî-kadrleri “Açıkbaş” şöhretiyle be-nâm es-Seyyid eş-Şeyh Mahmûd Efen-
di Hazretlerinin Diyârbekir’den Der-sa‘âdet’e, andan Bursa’ya gidip Dâye Hatun 
Câmi‘-i şerîfinde şeyh-i zâviye-nişîn olarak orada tavattun etmesi hasebiyle kendi-
lerinden sonra birâder-zâdesi es-Seyyid eş-Şeyh Ahî Mahmûd ibn es-Seyyid Kāsım 
ve ba‘dehu bunun mahdûmu es-Seyyid eş-Şeyh Mustafâ Çelebi ve andan sonra 
da akrabâsından es-Seyyid eş-Şeyh ‘Abdülkerîm Çelebi şeyh-i zâviye-i kerâmet ol-
muşlar idi. Müşârün-ileyhimden Açıkbaş Şeyh Mahmûd Efendi “Resmî” ve Şeyh 
‘Abdülkerîm Çelebi “Müfîd” mahlaslarıyla nâşir-i âsâr olduklarından Diyârbekir 
(Âmid)’de el-ân silsile-i ‘aliyyeleri mevcûd ve birçoğunun âsâr ve ahvâli işbu 
kitâbımızda mestûr bulunan bir hânedân-ı eşherin bunlar da bir şu‘be-i necîbesi 
olarak Bursa’ya ayrılmış olmağla, zevât-ı müşârün-ileyhimin dahi terceme-i 
hâllerini terk eylemeği münâsib görmedim. 

Bu câmi‘in vaktiyle minâresi dahi var idi. 1212 [1797-98] senesinde sâ‘ika isâbetle yıkılmıştır. 
Câmi‘-i şerîfin havlusundaki mektebde okurken bir yağmurlu günde öğlen ezânını okuyup kapusı 
önüne indiği sırada sâ‘ika isâbet ederek minârenin baş tarafı münşakk olduğunu, ol vakit dokuz on 
yaşında olup gözüyle görmüş bulunan pîrân-ı memleketten merhûm Hâcî Hâfız Efendi bu ‘abd-i 
hakîre hikâye eylemiş idi. Bânîsi, sekiz yüz [1397] hudûdunda Diyârbekir’de hükûmet eden Akko-
yunlu mülûkünden Kara ‘Osmân olması maznûndur. Hâlen derûnunda ezkâr-ı latîf-i Gülşenî îfâ 
ve ta‘mirâtı dahi evkāf-ı Gülşenî vâridâtından icrâ olunur. Bu câmi‘in sekiz on hucürâtı olup bu 
hucürâtta birçok fuzalâ yetişmiş, hattâ fuzalâdan el-Mevlâ Mehmed bin Mustafâ-yı Sivâsî nâm zât; 
“Çelebî-i Mâ’î” şöhretiyle be-nâm olan, mü’ellifîn-i zevi’l-ihtirâmdan ‘Allâme ‘Ömer bin Ahmed 
el-Çelebi el-Âmidî Hazretlerinin Hayâlî üzerine olan hâşiye-i bî-nazîrini 1094 [1682-83] senesinde 
burada istinsâh eylemiştir. 

Rûhâniyyetli bir câmi‘-i şerîftir. Mihrâbı etrâfında müzeyyen kâşîlerle ahcâr-ı nefîse vardır. Ve üzer-
lerinde ba‘zı ebyât menkūştur. Ba‘zı ecânib bu kâşîleri kıymet-dâr ‘addederek bir haylî mebâliğ ver-
mişler ise de satılmamıştır. 
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İşbu tahrîr-i tezkirede, vatanımızın ahâlîsinden olup taşrada bulunan ba‘zı 
zevât ile de muhâbere ederek ez-cümle Mardin’de (1)1 Kāsımiyye Medresesi 
[s. 33]2 müderrisi, fuzalâ-yı memleketten fazîletlü Ahmed Hilmî Efendi Hazret-
lerinin terceme-i hâliyle ba‘zı âsârını ve Bolu sancağı tahrîrat müdîri birâderim 

1 (1) Mardin: Diyârbekir (Âmid)’e on sekiz sâ‘at mesâfede livâ merkezi olan bir kasaba-i meşhûre 
ve ma‘mûredir. Buradan yetişen fuzalâ ve meşâhîr ve erbâb-ı himem ve ma‘ârif bî-hadd ü ihsâdır. 
Ve hâlen dahi câ-be-câ birçok erbâb-ı fazl ü kemâl yetişmektedir. Mardin’e dâ’ir yedi yüz [1300] 
hudûdunda mülûk-i Artukiyye zamânında Takdîm-i Hall-i Mardin isminde yazılan bir târîh 
kitâbından müverrih Ebü’l-Fidâ bahsediyor. Ve yakın zamânda vefât eden erbâb-ı kemâlden Mar-
dinli ‘Abdüsselâm Efendi’nin dahi Ümmü’l-‘İber isminde bir Mardin târîhi vardır. 

Mardin’de Devlet-i Artukiyye’nin 498 [1104-05] senesinde İlgāziye şu‘besini teşkîl eden Emîr 
Necmeddîn İlgāzî bin Emîr Artuk’un bir câmi‘ ve medresesi ve 548 [1153] senesinde vefât 
eden Hüsâmeddîn Timurtaş Artukî’nin Hüsâmiyye Medresesi, 580 [1184] senesinde vefât eden 
Kutbüddîn Artukî’nin vâlidesinin Sitti Raziyye Medresesi ve 632 [1234-35] senesinde vefât eden 
Melik Mansûr Artukî’nin seksen hücreyi şâmil Zâtü’s-Semânîn Medresesi ve Akkoyunlu mülûkü 
şu‘besinden Kāsım Şâh bin Cihângîr bin ‘Alî Bey bin Kara ‘Osmân Bayındırî’nin Kāsımiyye Medre-
sesi ve Câmi‘-i Kebîr ve Şehîdiyye ve Cezâriyye Câmi‘leri mülûk-i sâlife zamânından kalma cevâmi‘, 
mesâcid, medâris ve sâ’ir emâkin-i latîfe mevcûd olup; bunlar [Müellif sehven “bunun” yazmıştır. 
(haz.)] sanâyi‘-i kadîme-i şarkiyyenin birer nümûne-i kıymet-dârıdırlar. Şehrin fevkinde bulunan 
ve cibâl-i müteselsilenin hîçbiriyle [Buradan dipnotun sonuna kadar olan kısım müellif tarafından 
derkenarda yazılmıştır. (haz.)] merbût ol[may]an kal‘ası ve Vandaki sûr ve burûc nevâdir-i ‘acîbe-i 
dünyâdandır. Şehrin etrâfı da başka bir sûr ile muhât ise de câ-be-câ yıkılmaktadır. Mardin’in sûr ve 
ebniyesi ‘umûmen kârgîr ve bir nev‘ beyâz taş ile mebnîdir. Eş-Şeyh el-İmâm Tâceddîn Ahmed bin 
‘Osmân bin Türkmânî el-Hanefî el-Mardînî, el-Mevlâ ‘Alâ’eddîn ‘Alî bin ‘Osmân el-ma‘rûf bi-İbni 
Türkmân el-Hanefî el-Mardînî, Ebû ‘Abdullâh Şemseddîn Muhammed bin Muhammed el-ma‘rûf 
bi-Sıbt el-Mardînî, ve Muhammed bin ‘Abdurrahmân bin Muhammed es-Semerkandî es-Sehâvî el-
müteveffâ bi-Mardin ve Ebü’t-Tasânîf Zeyneddîn Süreyhâ bin Muhammed el-Malâtî el-müteveffâ 
bi-Mardin, el-Mevlâ eş-Şeyh Bedreddîn-i Mardînî, Ahmed bin İdrîs bin Yahyâ el-Hanefî el-
Mardînî, Cemâleddîn Ebî Muhammed ‘Abdullâh bin Halîl bin Yûsuf el-Mardînî, eş-Şeyh el-İmâm 
ibni Fahreddîn Âbâr el-Mardînî, İbni Felûs Şemseddîn İsmâ‘îl ibni İbrâhîm Mardînî, Celâleddîn 
‘Alî bin Yûsuf bin Saffâr el-Mardînî, ‘Alâ’eddîn Ebi’l-Hasen ‘Alî bin Muhammed bin Ebîbekir bin 
Şeref el-Mardînî, ‘Alî bin Hasan el-Mardînî, sâhibü’l-hat el-Mevlâ ‘Abdülmü’min el-Mardînî, el-
Mevlâ ‘Abdülkādir el-Mardînî, el-Mevlâ ‘Alî bin Muhammed el-Mardînî, el-Mevlâ eş-Şeyh Sâlih bin 
‘Abdül‘azîz Mardînî. 

2 Bundan sonraki numarasız sahifede, 32. sahifede yer alan ve “…nâşir-i âsâr olduklarından 
Diyârbekir (Âmid)’de el-ân silsile-i ‘aliyyeleri mevcûd ve birçoğunun âsâr ve ahvâli işbu kitâbımızda 
mestûr bulunan bir hânedân-ı eşherin bunlar da bir şu‘be-i necîbesi olarak Bursa’ya ayrılmış olmağ-
la, zevât-ı müşârün-ileyhimin dahi terceme-i hâllerini terk eylemeği münâsib görmedim.” şeklindeki 
cümleler müellif tarafından aynen tekrar edilmiş ve devamında ise yukarıdaki metinden kısmen 
farklılık arz eden şu ibarelere yer verilmiştir: “Esnâ-yı tezkirede vatanımızın ahâlîsinden olup taşrada 
bulunan ba‘zı zevât ile de muhâbere ederek ez-cümle Mardin (1)’de Kāsım Şâh Medresesi müderrisi, 
fuzalâ-yı memleketten fazîletlü Ahmed Hilmî…” (haz.) 
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‘izzetlü Ahmed ‘Âkif Efendi’den kezâlik terceme-i hâliyle ba‘zı âsâr-ı şi‘riyyesini 
taleb eylediğimden dirîg etmeyip cevâb-ı muvâfakat aldım. 

[s. 34]

Bolu defter-i hâkānî me’mûrluğunda bulunan diğer birâderim Ahmed 
Reşîd Efendi’den medîne-i mezkûrede gunûde-i hâbgâh-ı rahmet olan kutbü’l-
‘ârifîn, şeyhü’l-vâsılîn, Şeyh Mustafâ Safî[-i] Âmidî Hazretlerinin ve mahdûm-ı 
muhakkıkāneleri Mehmed Fâ’ik Efendi merhûmun taleb eylediğim terceme-i ahvâl 
ve bir haylî eş‘âr-ı muhakkıkāneleri gönderilmekle [s. 35] berâber menâkıbât-ı 
kerâmet-âyâtını hâvî Menâkıbnâme-i Safî nâm kitâb-ı kıymet-dârı dahi elde ede-
rek müte‘âkiben irsâl eyledi. 

Bu hakîr böyle her müşkilâta iktihâm edercesine çalıştıkça, Cenâb-ı Hak her 
taraftan me’mûlün fevkinde ve fevka’l-‘âde teshîlât ‘inâyet eyledi. 

Bâlâda beyân olunduğu üzere şu kitâbımız evvel emirde gerçi şu‘arâ ve üdebâya 
ve anların âsârına mahsûs olarak yazılmağa teşebbüs olunmuş ise de, şu tetebbu‘ât-ı 
müdebbiremiz esnâsında birçok hüner-mendân-ı rûzigâra tesâdüf ve kesb-i vukūf 
eyledik ki; bunların vatan ve menşe’leri şöyle dursun, memleketimizde bir târîh 
veya terceme-i hâl kitâbı yazılmaması hasebiyle isimleri bile nisyân ve nâ-bûd ol-
muştur. Meselâ Sadr-ı a‘zam Sokollu Mehmed Paşa-zâde Hasan Paşa gibi bir vezîr-i 
zî-şânı san‘atına hayrân ederek, el-yevm Diyârbekir (Âmid) şehrinde mevcûd olan 
Kuyumcular Çarşusı’nı ve sâ’ir müştemilâtını inşâya mecbûr ve meyve ve yaprak-
ları altun ve gümüş ve yâkūt ve cevâhirden olmak ve nevâdir ve ‘acâyib-i dünyâdan 
bulunmak üzere Kâh-ı Behişt ve Ravza-i Behişt isimlerinde bir [er] bâğçe-i İrem-
nazîr meydâna getiren üstâd-ı ekmel-i cihân ve re’îs-i zergerân Kuyumcu Usta 
Ahmed-i Âmidî [s. 36] ve kezâlik vezîr-i müşârün-ileyhe kehkeşân-vârî envâ‘-i 
cevâhir ile tabaka tabaka tezyîn ve tarsî‘ ve üzerinde ‘ankā şekl-i bedî‘ini tasvîr 
ederek ‘acîb ve bî-nazîr bir kemer ibdâ‘ ve ihtirâ‘ eden Terzi Usta Hasan-ı Âmidî. 

Ve san‘at-i bâğçevanî ve lâle-zârîde bî-nazîr olup, bir şecerde hâsıl olan mey-
veyi diğer şecere aşılamak ve semere-dâr olmayan bir şecerde aşı usûlüyle birkaç 
eşcâr-ı müsmire meyvesi yetiştirmek ve nâmını işittiği ne kadar meyve var ise anın 
cümlesini bulup bâğçesinde yetiştirmekte ve gars ve terbiye-i eşcârda infirâd eden 
lâle-zârî-i bî-nazîr, Kayalıbâğçe sâhib-i şehîri Ahmed Çelebî-i Âmidî. 
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Esmâ-i şuhûr-ı Rûmiyye ve Fürsiyye ve Celâliyye’yi ve her birinin sûret ve 
zamân-ı vaz‘ı ve sâ’ir ta‘rîfâtı ve ‘aded-i eyyâm-ı müsteraka ve kebîseyi ve seyyarât-ı 
mu‘tebere-i semâviyyenin esâmîsini ve bunların burûc ve mevâki‘ ve sûret-i seyr ü 
hareket ve her birinin tesmiye edildikleri ismin esbâbı ve ibtidâ Türkçe ‘arûzu ve 
daha sâ’ir ma‘lûmâtı yazan eş-Şeyh Ahmed el-Berdahî el-Âmidî. 

‘İlm-i hutûtta ba‘zı san‘at-ı hârika îcâd ve Der-sa‘âdet’e ‘azîmetle bir pirinç 
dânesine evvelâ bir İhlâs-ı Şerîf tahrîr ederek enzâr-ı takdîri celb [s. 37] etmiş 
iken sonra bir pirinç dânesine bir Fâtiha-i Şerîf tahrîr eylediğinden mûcib-i a‘câb-ı 
‘umûm olmuş ve bunun üzerine bir pirinç dânesine beş beytli bir gazel terkîm ey-
leyip san‘at-ı sihr-kârîsi herkesi hayrette bırakmış ve gitgide terakkî ederek İstanbul 
kādîlığını ihrâz ve ba‘dehu Sultân Ahmed-i Evvel Hazretlerinin Câmi‘-i şerîfinde 
el-ân mevcûd olan hutût-ı ‘âliyeyi bedî‘âne bir sûrette ve 1026 [1617] senesinde 
ikmâl eylediğinden nakîbü’l-eşrâf ve müte‘âkiben kādî-‘asker olan Mevlânâ Kāsım 
Gubârî-i Âmidî. 

Safahât-ı kamere ve seb‘a-i seyyârenin sâ‘ât ve eyyâmının keyfiyyet-i istihrâcına 
ve ma‘rifet-i rü’yet-i hilâl ve keyfiyyet-i ‘ameliyyesine ve ba‘zı kevâkibin ba‘zısıyla 
olan nazarâtından hâsıl olan kırâna ve husûf ve küsûfun keyfiyyet-i ihrâcına ve 
harekât-ı deverân-ı nücûmiyye-i sâ’ireye dâ’ir zîc-i mükemmel yazan ve ‘ilm-i 
hey’ette Bercendî ve hendesede Kādî-zâde-i Rûmî üzerine mükemmel hâşiyeler 
tahrîr eden ve sultân-ı zamânın emriyle ‘ulemâ-yı Rûm’u imtihân içün her ‘ilmden 
bir su’âli hâvî risâle-i ‘acîbe ibdâ‘ eyleyen ‘allâme-i ekber Mevlânâ Mollâ Çelebi bin 
‘Alî el-Âmidî. 

‘Ulûm-ı külliyye ve cüz’iyyede üstâd-ı a‘lem-i zamân ve be-tahsîs fünûn-ı hi-
kemiyye ve riyâziyyede [s. 38] Cemşîd-i cihân ve Aristo-yı devrân olarak birçok 
âsâr-ı nâdire tastîr ve husûsiyle mesâfe-i ib‘idâd-ı şemsin mesâhasına ve cesâmet-i 
küre-i şemsin ta‘yîn-i mikdârına dâ’ir eser-i kıymet-dâr tahrîr eden üstâdü’l-‘ulemâ 
Mevlânâ ‘Abdurrahmân el-Fâzıl el-Âmidî. 

Fünûn-ı nücûmiyye ve felekiyyede pek ziyâde kesb-i tefennün ve ta‘ammuk 
ederek küre-i zemîne takarrüb etmekte bulunan bir seyyârenin küremiz ile 
müsâdemesine ihtimâl vermekle, yüksek bir mahalde bunun tedkîkātıyla meşgūl 
iken düşüp vefât eden meşhûr Lebîb-zâde Mehmed Emîn el-Âmidî. 
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‘Asr-ı Cenâb-ı Mahmûd Hânî’de inşâ olunan on üç sefâ’in-i harbiyyenin 
eşkâlini ve her birinin kuvvet ve sür‘atini ve âlât-ı nâriyye ve eslihasını ve fâriğ ve 
mahmûl oldukları hâlde deryâdan mikdâr-ı irtifâ‘larını ve her bir sefînenin istî‘âb 
edebilecek ricâl ve sâ’ir levâzımı çivi ve demirlerine varınca kâffe-i mürettebât ve 
muhteviyâtını şâmil ve yüz on yedi büyük sahîfeyi hâvî Mikyâs-ı Sefâ’in isminde 
mükemmel eser-i musavver tahrîr eden ve eser-i mezkûru 1250 [1834] hudûdunda 
Kāhire’de tab‘ ve temsîl olunan fuzalâ-yı riyâziyyûndan ‘Abdülhamîd el-Âmidî gibi 
nâdirü’l-emsâl ‘ulemâ ve fuzalâ ve hüner-mendân-ı memlekete [s. 39] ve kezâlik 
şu tetebbu‘ât esnâsında asılları Diyârbekir (Âmid)’den olup, dîn ü devlete kemâl-i 
sadâkat ve vatan ve memlekete hüsn-i hizmet eylemiş pek çok vüzerâ-yı ‘izâm ve 
‘ulemâ-yı be-nâm hânedânlarına vâkıf oldum. 

Ez-cümle Tayyâr Mehmed Paşa gibi bir zât-ı bî-nazîr makām-ı celîl-i sadâreti 
ve pederleri Mustafâ Paşa mesned-i vezâreti ihrâz eden asdikā-yı dîn ü devletten 
oldukları ve kütüb-i târîhiyyenin1 hîçbirisinde maskat-ı re’sleri irâ’e ve tavzîh olun-
madığı hâlde müşârün-ileyhimânın Âmidiyyü’l-asl olmaları. 

Ve 1100 [1688-89] târîhinden 1250 [1834-35] târîhine kadar geçen bir buçuk 
‘asır zarfında sülâlelerinden altmış kadar vüzerâ-yı ‘izâm ve mîr-i mîrân-ı kirâm ve 
vülât-ı be-nâm ve yüz kadar da vücûh u a‘yân-ı zevi’l-ihtişâm gelmiş olan meşhûr 
‘Abdülcelîl-zâdelerin asıl şecere-i mefhari ‘Abdülcelîl Ağa dahi ‘an-asl Diyârbekir 
ahâlîsinden olup, ba‘dehu pederiyle berâber2 Musul’a nakl ve hicret eylediği. 

Ve 1150 [1737-38] târîhleri ricâlinden ve ‘ulemâ-yı Âmid’den ‘Üryânî Ahmed 
Efendi merhûmun ‘â’ilesi kesb-i iştihâr ve bir buçuk ‘asra vâsıl olduğu hâlde devâm 
ederek evlâd u ahfâdı müderrisîn ve mevâlîden oldukları ve hattâ ba‘zıları İstanbul 
kādîlığına ve kādî-‘askerlik mesnedine irtikā eden bir hânedân-ı [s. 40] ‘ulemâ 
bulundukları hâlde, yine o ‘asırda biri Haleb vilâyetinden ve diğeri Bursa’dan iki 
‘Üryânî hânedânı daha olup; anlar da müderrisînden ve mevâlîden ve sudûr-ı 
‘izâmdan bulundukları ve memleketlerine mahsûs terâcim-i ahvâl kitâbları ya-
zılmış olduğu cihetle anların silsileleri ma‘rûf ve mazbût ve Diyârbekir’e dâ’ir ise 
öyle bir kitâb yazılmadığından bizim ‘Üryânî silsilesi mechûl kaldıktan başka, 

1 Müellif sehven “tevârîhiyyenin” yazmıştır. (haz.)

2 Bu “pederiyle berâber” ifadesi müellif tarafından derkenarda yazılmıştır. (haz.)
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merâtib-i resmiyyeleri i‘tibârıyla yazılmaları îcâb eden ba‘zı kitâblarda ya asılları 
mechûl gösterilmiş veya mezkûr iki silsilenin birisinden zann ve tahmîn olunarak 
o ‘â’ilelere karıştırılıp gitmiş olması.

Ve kezâlik 1150 [1737] hudûdu Diyârbekir ‘ulemâsından bulunan ve Ebî 
Sa‘îd Muhammed bin ‘Osmân el-Hâdimî Hazretlerinden ahz-ı icâzet eden 
Mevlânâ ‘Ömer Efendi el-Âmidî ve müşârün-ileyh ‘Ömer Efendi’nin mahdûm ve 
tilmîzi, Diyârbekir’in ecell-i fuzalâsından Mevlânâ Mustafâ Efendi ve bu Mustafâ 
Efendi’nin mahdûmu olup şehrimizde tahsîl-i ‘ulûm ve kemâlât eden ‘Ömer 
Efendi Hazerâtı bir ‘asra karîb Diyârbekir (Âmid)’de kesb-i iştihâr-ı fezâ’il eyle-
miş oldukları hâlde bu ikinci1 ‘Ömer Efendi mu’ahharan Şâm-ı şerîfe muhâceret 
ederek oraca da fuhûl-ı ‘ulemâ ‘idâdına duhûl ile Câmi‘-i Kebîr-i Emevî’nin tûl-i 
[s. 41] müddet hatîb-i hoş-makāmı olmuş ve anın mahdûm-ı ‘âlî-kadri fuzalâ-yı 
be-nâmdan Tâhir Efendi Şâm-ı şerîf müftîsi olarak 1277 [1860-61] târîhine kadar 
o makām-ı ‘âlîde neşr-i şeref-i fazliyyet eylemiş ve evlâd u ahfâdı el-ân Şâm-ı şerîfte 
ashâb-ı ‘ilm ve i‘tibârdan bulunmuş oldukları, şu tetebbu‘âtımız esnâsında tezâhür 
eylemiştir. 

Her biri cihân-ı fazliyyet ve şecâ‘atte ser-firâz ve velî-ni‘meti ve metbû‘-ı mu-
fahhamı olan devlet-i ebed-müddetine sadâkat ve hüsn-i hizmetle mümtâz olan 
böyle zevât-ı zî-şân ve fuzalâ-yı be-nâm ve bunlardan başka mü’ellif, mücevvid, 
hattât, kurrâ, müzehhib, mücellid (1)2, nakkāş, [s. 42] tabîb, ashâb-ı mûsikî gibi 
her biri mûcîb-i şeref ü iftihâr olan üstâdân ve hüner-mendân-ı memlekete de 

1 Bu “ikinci” kelimesi müellif tarafından derkenarda yazılmıştır. (haz.)

2 (1) Mücellid Üstâd İbrâhîm Âmidî: Bu zât tezhîb ve teclîd ve tenkîş-i suver-i bedî‘a ve ‘acîbede 
hayret-bahş-ı Mani ve Behzâd olacak bir mertebeye resîde olmuş idi ki, çîre-destî-i mahâretinin 
kemâl-i san‘at ve letâfet-i i‘caz-kârîsini görenlerin yüreği yerinden oynar ve âsâr-ı zînet ve zarâfetine 
hayrân olup kalırdı. Şehrimizde birçok kütüb-i nefîse teclîd ve tezhîb etmiş ve 770 [1368] hudûdunda 
Kāhire’ye ‘azîmet eylemiştir. Teclîd eylediği kitâblar üzerinde zarîf kabartmalar, nefîs kitâbe ve ser-
levhalar ve kitâbın zahrına tersîm eylediği dallar ve çiçekler ve tuyûr resimleri encümen-tırâz ve 
âvâze-i şöhret-i ma‘rifeti oraca da tanîn-endâz olup; mûmâ-ileyhin eser-i san‘at ve mahâreti olan ba‘zı 
kitâblar Mısır Meliki Sultân Ebi’l-Muzaffer’in yedine vâsıl olarak takdîr ve tahsîn eylediğinden bir-
çok kütüb-i nefîse ve ‘âliyeyi bu zâta tezhîb ve tenkîş ettirmekle müşârün-bi’l-benân-ı rûzigâr olmuş-
tur. Hattâtînden ‘Alî bin Muhammed el-Mükettib el-Eşrefî hatt-ı nefîsiyle sultân-ı müşârün-ileyh 
nâmına 774 [1372-73] senesinde tahliye ve tezhîb ve elvân-ı gûnâ-gûn ile tezyîn eylediği Mushaf-ı 
Şerîf ’in birinci cüz’-i celîli Kāhire Kütübhânesi’nde el-ân mevcûd olup, aradan beş yüz seneden 
mütecâviz bir zamân geçtiği hâlde “tesurru’n-nâzırîn”-i sigār ü kibâr bir yâdigâr-ı kıymet-dârdır. 



| 43Mir’âtü’l-Fevâ’id fî Terâcimi Meşâhîri Âmid

vâkıf olduğumdan; hâliyle terk ve ferâmûş etmeği münâsib görmeyerek, gerek 
bu misillü zevât-ı kirâmdan nâm u şânları bu hakîre vâsıl olanları ve gerek vâlîlik 
ve niyâbet ve sâ’ir sûretle gelip de vefât ederek memleketimizde âhiret komşusu 
olduklarına kesb-i vukūf eylediğim ba‘zı ricâl-i sâhib-ihtirâmı dahi derc ve ‘ilâve 
eyledim. 

Kitâblarda terceme-i hâli görülmeyen birçok hânedân-ı be-nâm ve eşrâf-ı 
sehâvet-ittisâma da vâkıf oldum ise de, bunların kesreti hasebiyle işbu kitâbımızın 
hacmi pek büyüyeceği ve terceme-i hâlini yazacağım zâtın zamânı kadîm ise 
mutlakā az ve çok bir me’hazda irâ’e etmek usûl-i müttehazemden bulunduğu 
cihetle sâhib-i eş‘âr ve âsâr olmayan o misillü hânedân-ı kirâm isimlerinin şu 
kitâbımıza derc olunması derûn-ı memlekette câmi‘ ve mescid ve medrese ve çeşme 
gibi bir eser-i hayrı bulunmak veyâhud şu‘arâ-yı meşhûre-i memleket cânibinden 
hakkında inşâd edilmiş kasâ’id ve manzûme ve târîh gibi ba‘zı âsâr-ı müsbete ol-
mak veyâhud dîn ü devlet ve memlekete hüsn-i hizmeti tevârîh-i mu‘tebere ile 
sâbit [s. 43] bulunmak husûsunu şart-ı usûl ittihâz ve bunun içündür ki kitâbımın 
ismi müsemmâsına mutâbık olmak üzere Mir’âtü’l-Fevâ’id fî Terâcimi Meşâhîri 
Âmid tesmiye eyledim. 

Diyârbekir (Âmid) şehrinde sanâyi‘-i nefîse-i kadîmeden meselâ mozayik san‘atı 
(1)1 gibi ba‘zı sanâyi‘-i nefîsenin vaktiyle pek müterakkî [s. 44] bir hâlde olduğu 
ba‘zı âsâr-ı mevcûdesiyle istidlâl olunuyor ise de, bunlar şehrimizin pek kadîm 

1 (1) Mozayik san‘atı (san‘at-ı fusûs): Ufak ve reng-â-reng taşları yek-dîgerine ilsâk ederek sath-ı 
zemînde ve zarîf dîvârlarda güzel nakışlar ve resimler ve çiçekler ve ba‘zen insân ve tuyûr ve sâ’ire 
resimleri teşkîl eden bir san‘at-ı ma‘lûme-i nefîse olup, şehrimizde zemînler hafr olundukça câ-be-câ 
bu san‘at-ı nefîsenin âsârı zuhûr ediyor. Bu san‘at kable’l-mîlâd mülûk-i Âsûriyye ve ba‘de’l-mîlâd 
mülûk-ı Yûnâniyye zamânlarında şehrimizde terakkî etmiş idi. 

Âsûr devlet-i kadîmesinin ibtidâ-yı teşekkülünde makarr-ı hükûmetleri Diyârbekir (Âmid) şehri-
ne (…) mesâfede bulunan Râsînâ (Re’sü’l-‘ayn) nâm medîne idi. Hicretin [Müellif sehven “hicret-
ten” yazmıştır. (haz.)] iki yüz doksan senesi [902-03] mukaddeminden i‘tibâren Diyârbekir, Rûm 
hükûmetine intikāl etmiş ve her iki kavmin de bu san‘atın hâdimi olmalarına binâ’en şehrimizde 
san‘at-ı mezkûre terakkî eyledikçe eylemiş idi. Hattâ Hicret-i Nebeviyye’nin beşinci senesinde [626-
27] Diyârbekir (Âmid) melikesi Meryem Dâriye derûn-ı şehirde nâdirü’l-emsâl bir ma‘bed binâ 
ederek zemîni bu san‘at-ı nefîse ile tezyîn eylediği Kitâb-ı Vâkıdî’de ‘aynen şu ‘ibâre ile muharrerdir:

Rum diyarında benzeri görülmemiş bir mabet yaptırdı   وبـنـْت ِبــيـعة لم يُــــر ببالد الــــروم ِمــثُله

Yerlerini renkli mermerlerle ve kıymetli taşlarla döşedi   ن وفرشْت أرَضها بالفصوص والرخام الملوَّ
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sanâyi‘inden olmağla şu kitâbımızın ihtivâ eylediği müddet-i tahrîre bir gûnâ 
ta‘alluk ve münâsebeti olmayıp fakat memleketin cevâmi‘-i şerîfe ve sâ’ir ebniye-i 
nefîsesini tezyîn eden gāyet nefîs çînî ve kâşîler hâlen herkesin nazar-ı takdîr ve 
i‘câbını müstelzim olarak her parçasına ecânib tarafından pek çok mebâliğ veril-
mekte bulunmuş [s. 45] ve san‘at-ı nefîse-i mezkûre ise Diyârbekir (Âmid)’in 921 
[1515] senesinde selâtîn-i mu‘azzama-i ‘Osmâniyye tarafından vâki‘ olan feth-i 
celîlden sonra icrâ olunan teşvîk ve tergîb üzerine fevka’l-‘âde terakkî ve tekemmül 
eylemiş olduğu hâlde sonraları şu san‘at-ı nefîsenin memleketimizde zuhûru bile 
unutulmuş olmağla şu çînî ve kâşî san‘atı (1)1 ve bunun üstâdları hakkında mahal-

Duvarlarını altın yaldızlarla süsledi   وزخــرفِت الحــيـطــان بالــذهب وعـّلــقـْت

Sırmalı kumaşlardan perdeler astırdı   ـــب فـــيــــهـا ستـــــــوَر الـــديـبــاج الـمذهَّ

Bu kitâbımızın tahrîri sırasında ‘Arabtaş Çeşmesi’yle sûra civâr bir mahalde bir hâne sâhibi zîr-i 
zemîn hafr ettiği esnâda sath-ı zemînden bir iki metre aşağıda vaktiyle bir salon zemîni olmak üzere 
bu san‘at-ı nefîsenin bir nümûne-i bedî‘i zuhûr etmiş ve ahâlî-i memleket seyr ü temâşâsına şitâbân 
olmuştur. 

Gûyâ ki zemîne nukūş ve ezhâr-ı gûnâ-gûnu muhtevî pek zarîf bir kālîçe-i kıymet-dâr bast ve tefrîş 
edilmiştir. Yine bu esnâda Diyârbekir’e civâr Kudur karyesinde ve Dârâ ve Vîrânşehir kasabaları 
harâbelerinde ve daha sâ’ir mevâki‘de bu san‘at-ı nefîse âsârı câ-be-câ zuhûr eylemektedir. 

Şimdi gerek şehrimizde ve gerek bilâd-ı sâ’irede ba‘zı bâğçeler ve çiçeklikler ve havzlar etrâfını ufak 
ve reng-â-reng çakıl taşlarının tefrîşiyle tezyîn eylemek, bu san’at-ı kadîmenin bir nev‘-i dîger-i ‘âdîsi 
demektir. 

1 (1) Kâşî san‘atı: Bu san‘at, bundan üç dört ‘asır mukaddem memleketimizin en müterakkî ve 
en nefîs sanâyi‘inden idi. Bu san‘atın şehrimizde zamân-ı zuhûru pek kestirilemiyor ise de, kâşî ile 
müzeyyen ve el-ân mevcûd olan cevâmi‘-i şerîfenin en ‘atîki Parlı Câmi‘i (Câmi‘ü’s-Safâ) olup; bu 
da 880 [1475] hudûdunda binâ olunmasına ve andan mukaddem olan sâ’ir ebniyede kâşî taşları 
görülmemesine nazaran 850 [1446] hudûdlarında şehrimizde kâşî i‘mâline başlanıldığı tahmîn olu-
nabilir. Gerçi bundan daha [Buradan itibaren açıklama, müellif tarafından derkenarda yazılmaya 
başlanmıştır. (haz.)] mukaddemlerine ‘â’id ya‘nî edvâr-ı Türkmâniyye ve Artukiyye zamânlarından 
kalma ba‘zı latîf kâselerle renkleri ve bir nev‘ ma‘denî leme‘ânları kendilerine mahsûs zurûf ve evânî 
hâlen ba‘zen görülmekte ve bunlar da beldemize mahsûs sanâyi‘-i zarîfeden bulunmakta ise de, anlar 
daha kadîm olup buradaki maksadımız cüdrân-ı emâkin-i ‘âliyeyi tezyîn eden kâşîler olduğundan o 
misillü zurûf ve evânî ve kâseler (…) [Müellif bu kısmı tamamlamamış olup, derkenardaki açıklama 
da burada sona ermektedir. (haz.)]

Îrân’ın Şâh İsmâ‘îl-i Safevî tarafından herc ü merc olunması ve anı müte‘âkib Yavuz Sultân Selîm 
Hân Hazretleri tarafından 921 [1515] senesinde Diyârbekir’in feth ve teshîriyle ibtidâ vâlî ta‘yîn 
olunan Bıyıklı Mehmed Paşa merhûm bu san‘atın terakkîsi hakkında lâzım gelen teşvîkātı bi’l-
icrâ câmi‘-i şerîfi binâ eyledikte birçok mahalleri bu ahcâr-ı nefîse ile tezyîn ederek, bu vesîle ile 
Diyârbekir (Âmid)’de mükemmel kâşî san‘atı takarrür eylemişti. 
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lerinde mümkün olduğu [s. 46] kadar ba‘zı îzâhât ve ma‘lûmât verdim. 

Ve bir de; gerek işbu mukaddimede ve gerek kitâb derûnunda isimleri geçtik-
çe Diyârbekir (Âmid) şehrinin müştemilât-ı fâhiresinden olan câmi‘ler, mescid-
ler, medreseler, kütübhâneler, kasırlar, sûr ve burçlardan ve sâ’ir ebniye-i kadîme 
ve vukū‘ât-ı târîhiyyelerinden ve hangi mülûk zamânında binâ edildiklerine ve 
sanâyi‘-i mi‘mâriyyelerine dâ’ir vâkıf olabildiğim kadar îzâhât ve coğrâfiyyûnun 
gösterdikleri Diyârbekir kıt‘asının ve şimdiki Diyârbekir vilâyetinin dâhilinde bu-
lunan medâyin-i kadîme ve hâliye isimlerine tesâdüf edildikçe anlar hakkında dahi 
birer nebze ma‘lûmât i‘tâ eyledim. [s. 47] Bununla berâber kim bilir daha ne kadar 
dolâblarda gubâr-âlûde olmuş ve nâ-ehller yedinde mensî kalmış veya sâhibleri 
me’mûriyyet ve sâ’ir sûretle taşrada olduklarından sandukları derûnunda makfûl 
bulunmuş kitâblar vardır ki, bunlar içinde münderic olan zevât bu hakîre vâsıl 
olmamıştır. Meselâ Hasîb isminde bir şâ‘irin Sarı ‘Abdurrahmân Paşa Kütübhânesi 
(1)1 kapusı üstünde [s. 48] bir güzel târîhi manzûr ve Hayrî nâmında bir edîbin 

Andan yek-dîgerini müte‘âkib Hüsrev Paşa, ‘Alî Paşa, İskender Paşa, Behrâm Paşa, Melek Ahmed 
Paşa câmi‘leri binâ ve cümlesi kâşî ile tezyîn olunduklarından, bu san‘at-ı nefîse gittikçe rağbet ve 
revâc bularak Câmi‘ü’n-Nebî, Şeyh Matar, Kara Câmi‘ ve ‘Aynü’l-Minâre Câmi‘leri ve ba‘zı tür-
beler ve emâkin-i sâ’ire ve hattâ birçok hânelerin odaları bile kâşîlerle tezyîn ve etrâf ü enhâya bir-
çok kâşîler nakl ve ihrâc olunmuştur. Kâşî üzerinde ‘acîb ve garîb şekilde birçok nakışlar ve gāyet 
san‘atlı ‘ibâreler ve ba‘zı ebyât ve târîhler yazılmıştır ki, hâlen ba‘zı cevâmi‘de mevcûddur. Bunun 
müteferri‘âtından olan mürekkeb hokkaları ve gül-âb-dân ve sâ’ir daha birçok masnû‘ât-ı zarîfe i‘mâl 
olunmakta idi. Bu mühim san‘at 1040 [1630-31] târîhlerine kadar revâcını muhâfaza edebilmiş ise 
de, andan sonra metrûk ve mensî kalmıştır. 

Mardinkapusı ile Yenikapu arasında cesîm bir binâ harâbesi mevcûddur ki, bunun kâşî i‘mâlâthânesi 
idüğü ve san‘at-ı mezkûrenin mefkūdiyyeti üzerine fâtih-i sânî-i Bağdâd hazretleri tarafından bu 
binânın ba‘zı ma‘âdin içün kālhâne ittihâz olunduğu ve Diyârbekir’e yarım sâ‘at mesâfede ‘Alîpınarı 
karyesi civârında kâşî i‘mâline sâlih bir nev‘ toprak ocaklarının ‘alâyimi henûz mevcûd bulunduğu 
rivâyet olunuyor. 

Şimdi şehrimizde ba‘zı ma‘mûlât-ı rakîka-i türâbiyyeyi reng-â-reng sûrette telvîn ve tezyîn eyledikleri 
“sır” denilen san‘at, andan nümûne olarak yâdigâr kalmıştır. 

1 (1) Sarı ‘Abdurrahmân Paşa Kütübhânesi: Câmi‘-i Kebîr’in cânib-i yemîninde taş 
nerdübânlarla çıkılır yüksek bir mevki‘de müferrih ve latîf bir kütübhânedir. Diyârbekir Vâlîsi Sarı 
el-Hâc ‘Abdurrahmân Paşa merhûm 1178 [1764-65] senesinde binâ ederek derûnuna beş bin küsûr 
cild kitâb vakf eylemiş idi. Mürûr-ı zamânla kısm-ı a‘zamı zâyi‘ olup, şimdi ancak bin cild kadar 
kitâb kalmıştır. Bâb-ı kütübhânede menkūş olan Hasîb’in târîhinden başka o zamân şu‘arâsı daha 
pek çok târîhler inşâd eylemişlerdir ki; o cümleden Lebîb-i Âmidî’nin üç ‘aded târîhi vardır ki, biri 
şudur: 
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Bağdâd Pazarı’nda vâkî‘ çeşme bâlâsında bir târîhi mestûr ve Rızâ nâmında bir 
zâtın Yenikapu’da bir çeşme üzerinde 

Oldı cârî âb-ı nâb-ı Hamravât, sene 976 [1568-69] (1)1

Gûş idüp niçe tevârîh bu cây-ı birre

Niçe evsâf ile kilk-i şu‘arâdan bir bir

Geldi bir ehl-i dehâ didi bu târîhi Lebîb

Vasf-ı a‘lâ ana “fîhâ kütübün kayyime”dir

Sene 1178 [1764-65] [*Ta‘miyeli Tarih: Tarih mısrasının rakamsal değeri 1171+1=1178 olup “1” 
rakamı tarih beytinin ilk mısrasındaki “Geldi bir”den gelir. (haz.)] 

Kütübhâne yanında câmi‘in havlusuna nâzır olan küçük odayı üstâd-ı ekremimiz ve ‘amucamız 
Şa‘bân Kâmî Efendi Hazretleri geceli gündüzlü bu kütübhânede ikāmet eylediği esnâda 1250 
[1834] hudûdunda ‘ilâveten binâ etmiştir. Esnâ-yı tahrîr-i kitâbımızda nihrîr-i bî-müdânî ‘Azîz-zâde 
fazîletlü Mehmed Hasîb Efendi bu kütübhânede ikāmet buyuruyorlar. 

Bânîsi el-Hâc Sarı ‘Abdurrahmân Paşa merhûm Dârendelidir. Vüzerâ-yı ‘izâmdan olup Trablusşâm 
vâlîsi iken Emîrü’l-hac Çeteci ‘Abdullâh Paşa’nın cerde başbuğu olarak Haremeyn-i Şerîfeyn’e 
‘azîmetle müşerref olmuş ve Konya vâlîliğinde de bulunmuştur ki, oradaki vukū‘âtı tevârîhçe 
meşhûrdur. 1177 [1763-64] senesinde Diyârbekir vâlîliğine bi’t-ta‘yîn dört sene mikdârı bulunduk-
tan sonra 1180 [1766-67] senesinde serdârlık ‘ilâvesiyle Erzurûm vâlîsi olmasını müte‘âkib, sene-i 
mezkûre içinde vefât etmiştir. Nüktedân, talîku’l-lisân, ma‘ârif-âşinâ, mâ’il-i hayrât u hasenât bir zât 
olup, sadr-ı a‘zam-ı şehîr Koca Râgıb Paşa’nın manzûr ve makbûlü idi. Muhibb-i ‘ilm ve ‘ulemâ ol-
duğundan Konya vâlîliğinde Hadim müftîsi üstâdü’l-‘ulemâ Mehmed Sa‘îd Efendi Hazretleriyle de 
musâhabet eylemiş ve Diyârbekir’de iken fâzıl-ı müşârün-ileyhin gülşen-serây-ı ‘adne rıhlet eyledik-
lerini haber aldıkta Lebîb-i Âmidî’ye bir mersiye-i hüzn-âver yazdırmıştır. Teşrîflerinden mukaddem 
kal‘adan Yenikapu semtine ve oradan Meydân-ı Nasârâ diye ma‘rûf olan mahalle kadar su mecrâları 
bozulup, birkaç mahalle ahâlîsi pek muztarr kalmışlar idi. Nukūd-ı kesîre sarfıyla mezkûr mecrâları 
ta‘mîr ve münâsib mahallerde çeşmeler de ‘ilâve etmiştir. Paşanın konakçısı Mehmed Ağa da Kānûnî 
Sultân Süleymân Hân Hazretlerinin hayrâtından olup, on seneden beri suyu kesilmiş olan bir çeş-
meyi ta‘mîr ve ihyâ eylemiştir. [Açıklamanın bundan sonraki kısmı müellif tarafından derkenarda 
yazılmıştır. (haz.)] Eşkıyâdan Panuki ser-‘aşâyiri Mahmûd ve oğlu Veyso ve diğer bir şakînin gi-
riftiyle i‘dâmları paşanın muvaffakıyyâtındandır. Paşa-yı müşârün-ileyhin mahdûmu Mustafâ Fâ’ik 
Bey müderrisîn-i kirâmdan ve şu‘arâdan olup, pederiyle birlikte bulunmağla Diyârbekir (Âmid) 
şu‘arâsıyla ba‘zı müşâ‘aresi vardır. Bu da 1191 [1777-78] senesinde Der-sa‘âdet’te vefât etmiştir. 

1 (1) Âb-ı Hamravât: Cedd-i a‘zam-ı hazret-i hilâfet-penâhî, cennet-mekân Kānûnî Sultân 
Süleymân Hân ‘aleyhi’r-rahmetu ve’l-gufrân Hazretlerinin şehrimiz ahâlîsine kıyâmete kadar bir 
yâdigâr-ı kıymet-dâr ve hayrât-ı gufrân-nisâr-ı şâhâneleri olan mâ-i lezîzin ism-i mahsûsudur. Âb-ı 
Hamravât nâmını alması suyun etrâfında ve cereyân eylediği mahallerin ba‘zı aksâmında olan top-
rağının reng-i ihmirârda olmasına mebnîdir. Mâ-bihi’l-hayât-ı memleket olan bu âb-ı revân, şehri-
mizle Siverek kasabası meyânından mürûr eden ve ekser mahallerinden nehirler teşkîl edecek de-
recede kesretli ve yaz mevsiminde buz gibi soğuk sular cereyân eden letâfet-i âb ü hevâ ile meşhûr 
Karacadağ’dan gelir. 
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[s. 49] mısrâ‘ını hâvî târîhi mahkûk ve bu nâmlara ba‘zı mecmû‘alarda şi‘irler 
dahi mukayyed ise de, bu zâtların kimler idüğü bilinemedi. Kezâlik Hâmî-i Âmidî 

Sultân-ı mağfûr-ı müşârün-ileyh hazretleri dört def‘a şehrimizi kudûm-i hümâyûn-ı şâhâneleriyle 
müşerref buyurmuş ve memleketimiz ahâlîsi hakkında her nev‘ ni‘am ve eltâf-ı hümâyûnları râygân 
buyurdukları gibi; derûn-ı şehirde olan su menba‘ları şehrin ba‘zı tarafları[nı] iskā ediyor ise de, 
vasat-ı memleket bi’n-nisbe yüksek olduğundan oralarını iskā edemediğini müşâhede buyurmuşlar 
idi. Berây-ı sayd u şikâr Karacadağ semtine teşrîf-i şâhânelerinde Gözlü nâm karyenin üst tarafında 
Âb-ı Hamravât menba‘ını keşf ile lezzet ve letâfetini takdîr ve Diyârbekir (Âmid) şehrine nakl ve 
isâlesinin kābil olmasını tahmîn ve derhâl mühendisler ve me’mûrlar ta‘yîn buyurdular. Âb-ı latîf-i 
mezkûrun birbirine civâr binden mütecâviz su menba‘larından nebe‘ân eylediği anlaşılmağla, keşf 
olunan her bir mecrâ menba‘ına kadar geniş ve muhkem kârizler içine aldırılarak üzerleri kâmilen 
kapatılmış ve cümlesi bir mahall-i iltikāya ve bir mecrâya cem‘ edilmiştir. 

Îcâb eden mahallere de cesîm sedler inşâ ve birçok kayaları kal‘ ve imhâ ile Diyârbekir’e iki buçuk 
sâ‘at mesâfede bulunan mezkûr Gözlü karyesi pîşgâhından mürûr ettirip nice tepeleri şakk ve nice 
müşkil mahalleri hark ederek her sûretle icrâ-yı himmet-i mülûkâne ve sarf-ı hazâ’in-i Hüsrevâne ile 
Rûmkapusı ile Dağkapusı meyânından ve şehrin yüksek bir noktasından derûn-ı memlekete icrâ ve 
Tahtakal‘a civârında el-ân Hayrât-hâne nâmıyla ma‘rûf olan mahzen-i kebîri inşâ ile oraya isâleye 
muvaffakıyyet-i hümâyûnları husûl-pezîr olarak cevâmi‘ ve medâris ve mahallâta oradan taksîmâtı 
îfâ ve hakîkaten memleketimizi ihyâ buyurmuşlardır. Şu âb-ı nâb üç dört değirmen döndürmeğe kâfî 
ve lezzet ve letâfeti Diyârbekir’de bulunan menba‘ların kâffesine fâ’ik bir âb-ı kesîr-i hayât-bahşâ ol-
duğundan, hazret-i padişâhın ‘ulüvv-i himmeti bu suyun açık bir sûrette cereyânına da kā’il olmayıp 
mecrâ-yı medîdinin üstü tâ menba‘ına varıncaya kadar kâmilen yontulmuş büyük taşlarla kapatılmış 
ve ta‘mîrât-ı âtiyesi içün de birçok dekâkîn ve ‘akārât vakf ve teberrük buyurulmuştur. 

Sultân-ı mağfûr-ı müşârün-ileyh hazretlerinin yukarıda beyân olunan dört def‘a teşrîf-i 
hümâyûnlarının birincisi 942 [1535] ve ikincisi 955 [1548-49] ve üçüncüsü 956 [1549-50] ve 
dördüncüsü 961 [1554] senelerindedir. Birinci def‘aki teşrîf-i hümâyûnlarında sekiz gün ve ikinci-
sinde kırk beş gün ve üçüncüsünde dört buçuk mâh [ve] dördüncüsünde dokuz gün ikāmet buyur-
muşlardır. İkinci teşrîf-i hümâyûnlarında şehrin civârında Dicle kenârında Yenice Suyu Geçidi’nin 
üst tarafında vâki‘ Çevlik sahrâsında ibrâz buyurdukları ve debdebe-i ‘uzmâ ve ‘umûma hitâben îfâ 
buyurdukları nutk-ı hümâyûn tafsîlâtıyla Peçevî Târîhi’nde muharrerdir. 

Âb-ı mezkûrun derûn-ı şehre isâlesinden sonra şehrin diğer suları nûş edilmekten kalmış olmağ-
la câ-be-câ ashâb-ı hayrât ve husûsiyle Diyârbekir’e gelen vülât taraflarından şehrin her tarafın-
da daha birçok çeşmeler inşâ edilmiştir ki, vülât-ı müşârün-ileyhimden 1042 [1632-33] senesin-
de Diyârbekir vâlîliğinde bulunan sâhibü’l-hayrât Silahdâr Murtazâ Paşa merhûmun ekserîsi kıble 
cânibine olmak üzere ihyâ eylediği çeşmeler ‘adedinin kırka bâliğ idüğü rivâyet-i mesmû‘adandır. 
Âb-ı Hamravât menba‘ının ba‘zı mahallerine [Buradan itibaren müellif açıklamayı derkenarda 
yazmaya başlamıştır. (haz.)] mu’ahharan görülen lüzûm üzerine daha ba‘zı sedler ve ta‘mîrler icrâ 
olunmuştur. Kara Mustafâ Paşa ve Çeteci ‘Abdullâh Paşa sedleri bunların en meşhûrlarındandır. 
[Derkenardaki ibare burada sona ermektedir. (haz.)] Bu suyun kemâl-i nezâfeti hasebiyle selâtîn-i 
mu‘azzama-i ‘Osmâniyye’den Sultân İbrâhîm Hân Hazretleri menba‘ından aldırıp kapalı güğüm-
lerle Der-sa‘âdet’e kadar nakl ettirmiş ve Sultân Mehmed Hân-ı Râbi‘ Hazretleri de bu sudan nûş 
buyurmuşlar idi. 
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merhûm, bir eserinde 

[s. 50] 

Nevâ-sencân-ı şehr-i Âmid’in âvâzesin Hâmî 
Sarîr-i nây-i kilk-i Nâfiz-i ferhunde-dem basdı

diye Nâfiz nâmında bir zâtı senâ ve Lebîb-i Âmidî mağfûr şu

Lebîb in nev-zemînem ‘arza kün Dervîş Emîn râ hem 
Begû hâhem cevâbeş ey ‘Utârid-dem çi mî-gûyî1 

ve 

Şâhid-i nazm-ı Lebîb elbetde bir zînet bulur 
Hak bu kim âyîne-i tab‘ın Vahîdâ pâkdür 

makta‘larında Emîn ve Vahîd nâmlarında iki şâ‘ir zikr ü inbâ ve Ahmed 
Mürşidî-i Âmidî merhûm Pendnâme-i Ahmedî nâm kitâb mukaddimesinde

Mürîdî didi bir pend ibtidâdan  
Ki on sekiz hikâyet aldım andan

Görünce anı geldi bu hakîre 
Nasîb olsa buna kılsam nazîre

Diledim Hâlıkımdan itdi ihsân  
Bunun nazmını kıldı bana âsân

Vesîle oldı bu nazma ol âdem 
Anı mağfûr ide Hallâk-ı ‘âlem 

beytlerinde Mürîdî nâmında bir nâzımı beyân ve imlâ ediyor ise de, bunların 
ahvâl ve eş‘ârı ma‘lûm olmadı. 

1 Lebîb, bu yeni zemin şiirimi Derviş Emîn’e arz et ve ona benden ilet ki, cevabını bekliyorum. Ey 
Utârid söyleyişli, ne diyorsun?
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[s. 51] 

Kezâlik ‘asr-ı Mahmûd Hân-ı Sânî’de başdefterdâr (mâliye nâzırı) olan Mazhar 
Efendi’nin birâder-zâdesi, hâriciye nâzır-ı esbakı, şâ‘ir ve münşî-i meşhûr ‘Âkif 
Paşa merhûmu ‘allâme-i mudakkık, şeyhü’l-İslâm-ı muhakkık ‘Ârif Hikmet Be-
yefendi merhûm her memleketin fuzalâ ve ashâb-ı vukūfuna mürâca‘atle tahrîr 
eylediği Kitâbü’t-Terâcim’inde kendi hatt-ı nefîs-i destiyle şöylece kaydediyor: 

“Diyârbekriyyü’l-menşe’ ve Bozokıyyü’l-mavtın Mehmed Efendi nâm fâzılın 
necli hâlâ re’îsü’l-küttâb ve her fende fazl ü kemâli müsellemü’l-elbâb Mehmed 
‘Âkif Efendi’dir. ‘Ammarehullâhu Te‘âlâ.” 

Fakat müşârün-ileyhin şehrimizde hangi ‘â’ileden münşa‘ib ve kimlerden idü-
ğü bu hakîre vâsıl olmadı.1 

Diyârbekir (Âmid)’de medfûn sadr-ı a‘zam-ı şehîr Özdemiroğlu ‘Osmân 
[s. 52] Paşa merhûmun Fâtih Paşa (1)2 Câmi‘-i şerîfi havlusunda kâ’in türbesi 

1 Müellif 47. sahifede bulunan şu ifadelere 51. sahifede de aynen yer vermiş, ancak bilahare üs-
tünü çizmek suretiyle mezkur ifadeleri iptal etmiştir: “Bununla berâber kim bilir daha ne kadar 
dolâblarda gubâr-âlûde olmuş ve nâ-ehller yedinde mensî kalmış veya sâhibleri me’mûriyyet ve sâ’ir 
sûretle taşrada olduklarından sandukları derûnunda makfûl bulunmuş kitâblar vardır ki, bunlar 
içinde münderic olan zevât bu hakîre vâsıl olmamıştır.” (haz.) 

2 (1) Bıyıklı Mehmed Paşa Câmi‘-i şerîfi: Sultân Selîm Hân-ı Evvel Hazretlerinin zamân-ı 
şâhânelerinde 921 [1515] târîhinde Diyârbekir (Âmid)’in feth ve teshîrinde birinci vâlî olan Bı-
yıklı Mehmed Paşa merhûmun binâ-kerdesidir. Mehmed Paşa ve Fâtih Paşa ve Kurşunlu Câmi‘i 
isimleriyle yâd olunmaktadır. Bu câmi‘-i şerîf gāyet latîf ve müferrih ve vâsi‘ ve mürtefi‘ olup, san‘at 
ve mahârette şehrimizin birinci tabakada bulunan âsâr-ı ‘âliyesindendir. Kıble cânibinde mihrâbın 
fevkine kadar etrâfıyla berâber derûn-ı câmi‘in zemînden bir iki metre mahalline varıncaya cihât-ı 
erba‘ası ‘umûmiyetle reng-â-reng ve kâşîlerle müzeyyendir. Ve hâric kemerler dâhi dil-rübâ ve gāyet 
zarîftir. Minâresi de tarz-ı cedîd-i mi‘mârî-i ‘Osmânî üzere olup, andan evvel Diyârbekir (Âmid)’de 
bu şekilde minâre yok idi. Câmi‘-i şerîfin büyük ve küçük kubbeleri kurşunla örtülmüştür. Bundan 
mukaddem kubbesi kurşunla örttürülmüş câmi‘ olmadığı, bu câmi‘in ahâlî-i memleket arasında 
Kurşunlu Câmi‘ diye yâd olunmasıyla müsbettir ki; andan sonra şehrin ‘umûm câmi‘leri kurşunla 
mülemma‘ edildiği hâlde câmi‘-i mezkûr hâlâ bu nâmı gā’ib etmemiştir. Câmi‘-i şerîf hazîresinde 
Latîfiyye Câmi‘i nâmıyla Şâfi‘îlere mahsûs diğer bir câmi‘-i şerîf ve medrese-i latîf ve bir kütübhâne 
ve bir hânkāh mevcûd olup câmi‘in tezyînât-ı mütemmimesindendirler. Şâfi‘îler Câmi‘i de minber-
lidir. Bundan başka şehrin hîçbir Şâfi‘î câmi‘inde minber yoktur. Fakat kütübhânesinin kitâbları 
zâyi‘ edilmiştir. Havl[u] vasatındaki şadırvan ve müte‘addid çeşmelerin âb-ı revânı iç kal‘a men-
ba‘ından gelmekte ise de, câmi‘in suffe-i yemîni kurbünde Kānûnî Sultân Süleymân Hân ‘aleyhi’r-
rahmetu ve’l-gufrân Hazretlerinin hayrât-ı kıymet-dârı olan Hamravât mâ-i lezîzinden iki lüleli ve 
suyu vâsi‘ bir çeşme-i zîbâ dahi Şeyh-zâdeler tarafından vaktiyle inşâ ve ihyâ olunmuştur. Câmi‘in 



50 | METİN - Diyarbakır Ulemâ ve Eşrâfı

kapusında ve yine câmi‘-i şerîf-i mezkûrun 1225 [1810-11] senesinde vâki‘ [s. 53] 
olan ta‘mîri hakkında derûn-ı câmi‘de ve kezâlik Behrâm Paşa Câmi‘-i şerîfi (1)1 

cânib-i yesârında türbe-i mahsûsada meşhûr Sadr-ı a‘zam Özdemiroğlu ‘Osmân Paşa ve yine cihet-i 
mezkûredeki hazîrede bânî-i câmi‘-i şerîf Bıyıklı Mehmed Paşa ve vüzerâ-yı ‘izâmdan Şeyh-zâde 
İbrâhîm Paşa ve mahdûmu ‘Osmân Nûri Paşa sıra ile medfûndurlar. Cümlesinin terceme-i hâlleri 
derûn-ı kitâbımızda mündericdir. Ve yemîn ve yesârda Şeyh-zâde ‘â’ilesi erkânından daha ba‘zı 
merâkıd vardır. Ve Şeyh-zâdelerin öteden beri konakları bu câmi‘in bir kısmı havlusunda ve diğer 
aksâmı civârında olmağla, hâne-i cesîm-i mezkûrdan sekiz on kadar kıbâb ve ba‘zı ebniye-i bâkıye 
vardır. Bu câmi‘in yerinde esâsen bir kadîm ma‘bed olup, Bıyıklı Mehmed Paşa merhûm bu câmi‘-i 
latîfi o ma‘bedin mevki‘ine binâ eylediği Kitâb-ı Menâkıb-ı Gülşenî’de muharrerdir. El-hâsıl, inşâsı 
ve cesâmeti ve şekl ü hey’eti bî-nazîr ve gāyet dil-rübâ ve rûhâniyyetli bir câmi‘-i [Müellif buraya bir 
işaret koymuş ve geri kalan kısmı derkenarda yazmıştır. (haz.)] şerîftir ki; Sultân Selîm Hân-ı Evvel 
Hazretlerinin zamân-ı şâhânelerinde şehrimizde olan sanâyi‘-i mi‘mâriyyenin bir nümûne-i bedî‘ ve 
kıymet-dârıdır. 

1 (1) Behrâm Paşa Câmi‘-i şerîfi: Bu câmi‘-i şerîf dâhilen bir kubbeden ‘ibâret olduğu hâlde 
memleketin cevâmi‘-i latîfe ve cesîmesindendir. Cevânib-i erba‘asında ufak kemerlerle fevkānî ve 
tahtânî daha on iki suffe mevcûddur. Harem kapusından içeriye girince iki taraftaki kapulardan taş 
nerdübânlarla yukarıları dolaşılır. Ve oradan da kubbe-i cesîminin zîrinde olup çarh ta‘bîr olunan 
mahalle çıkılır ve hâricen dahi kubbenin etrâfı gezilir. Bu hakîr bir Ramazân’da mezkûr çarhı dolaş-
tıktan sonra büyük kubbenin muhâzîsinde bulunan bir küçük kubbenin önünde oturmuştum. Bir 
fındıkî altun buldum. Ve kubbeye de dikkatle nazar eylediğimde bir bıçak ucuyla kurşunun üstüne 

‘Ammâme ile zâhidi gördükde inanma 

Her künbedi zann itme ziyâret var içinde 

beyti kazılmış ve zîrine “sene 1126 [1714-15]” târîhi konulmuş olduğunu gördüm. Mezkûr beyti 
şimdiye kadar hîçbir mecmû‘ada göremediğim gibi, kā’ilinin de kim olduğunu bilemem. 

Derûn-ı câmi‘-i şerîf zemînden bir iki metre mikdârı yukarısına kadar dâ’iren-mâdâr zarîf nukūşu 
hâvî kıymet-dâr kâşîlerle müzeyyendir. Şimâl tarafında kâ’in iki suffesini dörde tefrîk eden iki 
ma‘kûs döşeme pek san‘atlıdır. Mihrâbın fevkinde bulunan pencere dahi hünerli ve işlemeli bir 
sûret-i nefîsededir. Câmi‘ havlusuna nâzır olan dîvâr ve kemerleri ser-â-pâ bir sıra mermer ve bir 
sıra tırâşîde seng-i siyâh ile tertîb ve tezyîn edildiğinden nazarlarda pek latîf bir manzara hâsıl eder. 
Hâricen mermer sütûnlarla müzeyyen ve merfû‘ olan beş kubbesi bulunan birinci suffe ve kemerler 
ser-â-pâ bânî-i câmi‘ Behrâm Paşa’nın olup, 1042 [1632-33] târîhinde Diyârbekir vâlîsi bulunan 
Silahdâr Murtazâ Paşa merhûm suffe-i mezkûrenin önüne ve cenâhına mermer sütûnlarla bir suffe 
daha ‘ilâve eylediğinden câmi‘in zînet ve letâfeti dü-bâlâ olmuştur. Minâresi dahi pek zarîf olup, şe-
refesinden yukarısı 1264 [1847-48] senesinde yeniden yapılmıştır. Güzel bir şekilde yapılmış ise de, 
aslında olan san‘at ve zarâfete benzetilememiş olduğunu kadîm şeklini görmüş olanlar söylüyorlar. 
Havlusunun vasatında müte‘addid lüleleri hâvî olan üstü kurşunlu havz ve şadırvanın ve gasilhâne ve 
sâ’ir mevâki‘in çeşme ve suları ‘umûmen mâ-i lezîz-i Hamravât’tandır. Câmi‘in kıble ve şimâl cihet-
lerinde bulunan dört ‘aded pencere demirleri diğer pencerelerinin demirlerine benzemeyecek sûrette 
bir şekl-i bedî‘i şâmil olmağla berâber Lâhûrî ve pek kıymet-dâr bir ma‘den olduğu rivâyet olunur. 
Câmi‘in sûret ve keyfiyyet-i inşâsında ba‘zı rivâyât ve hikâyât vardır. El-hâsıl pek zarîf ve mükemmel 
ve bî-nazîr bir binâ olup, mi‘mâr-ı bî-misâli her bir kudret ve mahâretini bu câmi‘-i şerîfte ibrâz ve 
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ikmâl eylemiştir. Hâric-i câmi‘deki eyvânın sol tarafındaki mihrâb yanındaki bir mermer üzerine 
ta‘lîk hat ile üstâdü’ş-şu‘arâ Nâbî merhûm Hâfız-ı Şîrâzî’nin; 

Der nemâzem ham-ı ebrû-yi tu bâ yâd âmed 

Hâletî reft ki mihrâb be-feryâd âmed 

(Namazda iken kaşının kavisleri geldi hatırıma / Öyle bir hal oldu ki mihrap feryada başladı.)

beytini tahrîr ederek zîrine “Ketebehu Yûsuf Nâbî er-Ruhâvî, sene 1075 [1664-65]” ketebe ve 
târîhini vaz‘ eylemiştir ki, mermer-i mezkûr üzerinde o yâdigâr-ı kıymet-dâr el-ân mevcûd ve 
pâyidârdır. Câmi‘in cânib-i yesârındaki hazîrede nâ’ibü’ş-şer‘-i esbak, re’îsü’l-‘ulemâ ve mevlânâ 
Hoca Mehmed Sâlih Efendi ve Millî ‘Aşîreti re’îsi meşhûr Eyyûb Bey ve sâhibe-i dîvân-ı belâgat-
‘unvân, şâ‘ire-i meşhûre, fahrü’l-muhadderât Hadîce ‘İffet Hanım ki; şâ‘ire-i meşhûre Râhile Sırrî 
Hanım’ın hemşîre-i ‘ismet-perveridir, medfûndurlar. Civârlarında daha ba‘zı zevât vardır. Câmi‘in 
bânîsi Behrâm Paşa Bosna’nın Sokollu Bey ya‘nî Şâhinoğlu silsile-i celîlesindendir ki, bu hânedân-ı 
celîlden Kānûnî Sultân Süleymân Hân Hazretleri ‘ahd-i ‘âlilerinden bi’l-i‘tibâr bir ‘asır müddet zar-
fında pek büyük ve zevât-ı kirâm yetişmiştir. Behrâm Paşa’nın pederi Mısır ve Yemen vâlîliklerinde 
bulunan Emîrü’l-hac Kara Şâhin Mustafâ Paşa ve birâderi Erzurûm ve Yemen Vâlîsi Emîrü’l-hac 
Rıdvân Paşa ve diğer birâderi Gazze Beyi Emîrü’l-hac Ferhâd Bey’dir. 

Sadr-ı a‘zam-ı şehîr Sokollu Mehmed Paşa ile Sadr-ı a‘zam Lala Mehmed Paşa ve mahdûmu ve vüzerâ-
yı ‘izâmdan Sokollu-zâde Hasan Paşa ve diğer mahdûmu İbrâhîm Paşa ve Budin Vâlîsi Mustafâ Paşa 
ve vezîr-i sânî-i şehriyârî Hüsrev Paşa ve birâderi Lala Kara Mustafâ Paşa, ‘amca-zâdeleri olduğu gibi 
Haleb vâlîliğinde bulunan Mehmed Paşa, Lala Kara Mustafâ Paşa’nın mahdûmu ve Budin Vâlîsi 
Ferhâd Paşa, Budin Vâlîsi Mustafâ Paşa’nın mahdûmu ve Diyârbekir ve Sûriye vâlîliğinde bulunan 
Dervîş Paşa’nın birâderidir. Kudret Bey-zâde diğer Hasan Paşa da vezîr-i sânî Hüsrev Paşa’nın 
hafîdidir. 

Müşârün-ileyh Behrâm Paşa’nın birâderi bulunan Rıdvân Paşa’nın mahdûmu Ahmed Bey de 
emîrü’l-hac ve Gazze Beyi olup, anın mahdûmu Hasan Paşa’dır. Bu Hasan Paşa’nın seksen beş evlâdı 
olduğu Hulâsatü’l-Eser’de muharrerdir. Ve Hasan Paşa’nın bir mahdûmu da Hüseyin Paşa’dır ki; 
bâlâda ta‘dâd olunan paşaların nihâyeti olup, emîrü’l-haclıkta ve Nablus ve Gazze hükûmetlerinde 
bulunarak 1073 [1662-63] senesinde vefât etmiştir. Bunun mahdûmu İbrâhîm Bey yetişerek Kudüs 
hükûmetinde bulunmuş ise de, bundan iki sene evvel vefât etmiştir. El-hâsıl; sâhib-i câmi‘-i şerîf 
olan Behrâm Paşa’nın mensûb olduğu sülâleden bir ‘asır zarfında [Müellif sehven “‘asırda zarfında” 
yazmıştır. (haz.)] cümlesi sâdık-ı devlet ve hâdim-i memleket olmak üzere iki sadr-ı a‘zam ve beş 
vezîr-i mükerrem ve on mîr-i mîrân-ı muhterem zuhûr edip, ümerâ ve elviye beyleri ise hadd ü 
ihsâdan bîrûndur. Bunların cümlesi müşârün-ileyh Behrâm Paşa’nın zükûr cihetinden akrabası olup 
inâs cihetinden birçok vüzerâ-yı ‘izâm ve meşâhîr-i be-nâma sıhriyyet ve karâbetleri vardır ki, ta‘dâdı 
pek tafsîli mûcib olur. Bu hânedân-ı ‘âlînin cümlesi erbâb-ı hayr u hasenâttan olup; pederleri Kara 
Şâhin Mustafâ Paşa’nın Gazze kasabasında bir güzel câmi‘-i şerîfi ve birâderi Rıdvân Paşa’nın kezâlik 
Gazze kasabasında diğer dil-nişîn bir câmi‘-i şerîf ve çeşme ve sebîl ve medrese ve sâ’ir ba‘zı âsâr-ı 
hayrı olduğu ve Sokollu Mehmed Paşa’nın Der-sa‘âdet’te ve sâ’ir mahallerde cevâmi‘ ve medâris ve 
sâ’ir âsâr-ı hayriyyesi meşhûr bulunduğu ve Lala Kara Mustafâ Paşa meşhûr Mi‘mâr Sinân’ı celb ile 
Erzurûm’da gāyet bî-nazîr bir câmi‘-i şerîf inşâ eylediği ve Sokollu-zâde Hasan Paşa’nın Diyârbekir 
Hân ve Kuyumcular ve Kitâbcılar Çarşularını hâvî ebniye-i cesîmi bulunduğu ve vezîr-i sânî Hüsrev 
Paşa’nın Diyârbekir ve Kulb’da cevâmi‘ ve medreseleri olduğu ve Ferhâd Paşa’nın Ban[y]aluka’da 



52 | METİN - Diyarbakır Ulemâ ve Eşrâfı

havlusundaki şadırvan ‘amûdları başlarında [s. 54] ve Kara Câmi‘ mihrâbının 
etrâfındaki kâşîlerde ve şehrin Mardinkapusı hâricinde Dicle nehri üzerinde olan 
kârgîr [s. 55] ve cesîm köprüye (1)1 kadar cânib-i yemînde bir sıra teşkîl eden 

gāyet güzel bir câmi‘-i şerîfi bulunduğu gibi, Behrâm Paşa’nın dahi şehrimizde olan câmi‘-i şerîften 
başka bir hammâm-ı latîfi ve Dağkapusı hâricinde dil-küşâ bir mevki‘de kasr-ı dil-nişîni var ise de; 
kasrı şimdi harâb olup hammâmı ma‘mûr bulunduğundan Paşa Hammâmı diye yâd olunmakta-
dır. Haleb’de dahi Behrâm Paşa nâmına mensûb gāyet güzel bir câmi‘-i şerîf mevcûd ve bu zâtın 
hayrâtından bulunduğu mervî ise de, bu zâtın olup [Müellif buraya bir işaret koymuş ve geri kalan 
kısmı derkenarda yazmıştır. (haz.)] olmadığı ‘abd-i ‘âcizce henûz mechûldur. Müşârün-ileyh Behrâm 
Paşa Hazretleri 972 [1564-65] senesinden 975 [1567-68] senesine kadar Diyârbekir vâlîliğinde bu-
lunduktan sonra Yemen vâlîliğine ta‘yîn olunarak orada yedi seneden ziyâde vâlîlik etmiş ve İmâmlar 
Muhârebesi’ni hitâma erdirmiş ve Behrâm nâmıyla bir kasaba ve cevâmi‘ ve medâris ve sâ’ir ebniye-i 
hayriyye yâdigâr bırakmıştır. Şehrimizde binâ eyledikleri şu câmi‘-i şerîfin müddet-i inşâ’iyyesi yedi 
seneden ziyâde imtidâd eylediği hakkında rivâyet mevcûd olup, vâlî-i müşârün-ileyhin 975 [1567-
68] târîhinde Diyârbekir’den infikâk etmesi ve câmi‘-i şerîfin harem kapusı üstünde olan yazıya 
nazaran 980 [1572-73] senesinde itmâm edilmiş bulunması rivâyet-i mezkûreyi te’yîd ediyor. Bu 
câmi‘-i şerîf, selâtîn-i mu‘azzama-i ‘Osmâniyye’den Sultân Selîm Hân-ı Sânî Hazretlerinin zamân-ı 
şâhânelerine ‘â’id olan şehrimiz sanâyi‘-i mi‘mâriyyesinin bir nümûne-i bedî‘ ve kıymet-dârıdır. 

1 (1) Diyârbekir (Âmid) şehri civârında vâki‘ Dicle Köprüsü: Memleketin cenûb tarafında ve 
şehrin yarım sâ‘at hâricinde on bir kemer üzerine mebnî cesîm ve müstahkem bir binâ-yı kadîmdir. 
Vasat kemerleri sâ’irlerinden daha vâsi‘ ve mürtefi‘dir. Mülûk-i Emevîyye’den hicret-i seniyyenin 
105 [724] senesinde nâ’il-i hükûmet ve 125 [743] senesinde ‘âzim-i diyâr-ı âhiret olan Hişâm bin 
‘Abdülmelik tarafından binâ olunmuştur.

Yaz mevsiminde nehrin feyezânı tenâkus ederek köprünün iki cânibinde bulunan ba‘zı kemerle-
rin zîrinde su kalmadığı gibi, ba‘zı gözlerde dahi adacıklar hâsıl olduğundan orası memleketin bir 
mesîresi hükmünü alarak şübbân-ı memleket nehr içinde şinâverlikler ederler ki, ba‘zı zâyi’âtı da 
mûceb olur. Bu hakîrin büyük ‘amcası Gümrük Emîni Mehmed Ağa’nın mahdûmu Süleymân Çele-
bi henûz on sekiz yaşında ve pek mâhir bir şinâver iken nehrin pek tuğyânlı bir zamânında edilen bir 
bahis üzerine 1220 [1805-06] senesinde burada şinâverlik ederken gark ve nâ-bûd olmuş ve kendisi 
pek zekî ve sâhib-i hüsn ü cemâl bir edîb-i lebîb olduğundan şu zıyâ‘-ı müte’essifeye ba‘zı şu‘arâ-yı 
memleket tarafından târîh ve mersiye tanzîm ve inşâd olunmuş idi. 

Cisr-i mezkûr birçok vukū‘ât-ı târîhiyyenin mahall-i cereyân ve mürûrudur. Ez-cümle 628 [1231] 
senesinde meşhûr Celâleddîn Hârezmşah Ahlat’tan ‘avdet eyledikte bu köprü yanında çadırını kurup 
ikāmet eylemiş idi. 

Köprü civârında bulunan Erdebil Kasrı’nı meşhûr Uzun Hasan, enişteleri Şeyh Cüneyd-i Erdebîlî 
içün binâ ederek 860 [1455] hudûdunda hemşîrelerini burada tezvîc etmiştir ki; bu kasır o binâ-
yı cesîmin bakāyâsından olmağla hâlen Erdebil Kasrı diye be-nâmdır. Bu köprü Dicle nehrinin 
feyezânına da bir mikyâs olup; su, kemerlerin ilk kademelerine vâsıl olur veyâhud daha yukarıları-
na çıkarsa derhâl Bağdâd’a kadar nehir havâlîsinde bulunan medâyin ve kasabâta vaktiyle mahsûs 
tatarlar çıkarılır idi. Şimdi dahi nehrin ol sûretle tuğyânı görüldükte taraf-ı hükûmetten Musul ve 
Bağdâd vilâyetlerine telgrafla ma‘lûmât verilir. Bu cisr-i ‘azîm sadr-ı İslâm’daki fenn-i mi‘mârînin 
şehrimizde vâsıl olduğu derece-i ‘âliyeye bir nümûnedir. 
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kasırlardan Bekir Paşa nâmına mensûb kasr-ı dil-ârânın sinn-i sâli bâlâsında mu-
harrer manzûme ve târîhlerde mahlas olmadığından nâzımları [s. 56] bilinemedi. 
Câmi‘-i Kebîr (1)1 havlusunda kâ’in muvakkithâne fevkinde “Cevdet” ve derûn-ı 

1 (1) Diyârbekir (Âmid) şehrinin Câmi‘-i Kebîr’i: Bu câmi‘-i şerîf elsine-i ahâlîde Beşinci 
Harem nâmıyla be-nâmdır. Ba‘zı muharrerâtta dahi öylece zikr olunduğu görülüyor. Havlû-[y]ı 
vâsi‘inin cânib-i cenûbunda gāyet tûlânî bir sûrette ve üzeri kurşunlu olarak Hanefîler Câmi‘-i şerîfi 
ve cihet-i yemîn ve yesârında Hanbelîler ve Mâlikîler Câmi‘-i şerîfleri ve şimâlinin nısfında Şâfi‘îler 
Câmi‘i ve diğer nısfında Mes‘ûdiyye Medrese-i kadîmesi mevcûddur. Hanbelî ve Mâlikî Câmi‘-i 
şerîfleri fevkānî olup fakat şehrimizde takrîben bin târîhlerinde [1591-92] şu iki mezheb ehli mün-
katı‘ olduğundan Hanbelîler Câmi‘i’nin baş tarafı kısmında Sarı ‘Abdurrahmân Paşa Kütübhânesi ve 
Mâlikîler Câmi‘i mahallinde mekteb-i rüşdî-i mülkî kā’imdir. Ve Hâmidî ‘Ömer Efendi Kütübhânesi 
de fevkānî olarak câmi‘in cihet-i şimâliyyesinde ve Mes‘ûdiyye Medresesi kurbündedir. Ve cânib-i 
yesârda bulunan kapusından havluya girildiği[nde] Sa‘dullâh Paşa Muvakkithânesi vardır. Ve daha 
birçok hucürât ve dekâkîn ve mekâtib dâ’iren-mâdâr her tarafında mevcûddur. Ve havlu vasatında 
gāyet cesîm bir havz-ı âb ile etrâfında yirmiden ziyâde muslukları hâvî diğer kubbeleri bir şadırvanı 
ve şu ikisi arasında muhtasarca bir câmi‘-i şerîf daha vardır. Bunlardan başka gāyet cesîm bir gasil 
havzı ve Şâfi‘îler içün iki ‘aded tahâret havzı olduktan mâ-‘adâ daha sâ’ir îcâb eden mahallerinde 
kesretlice su akmaktadır ki, bu suların bir kısmı Hamravât mâ-i lezîzi olup diğeri başlıca bir mecrâ ile 
‘Alîpınarı nâm karyeden gelmektedir ki, yalnız şu ikinci kısım su bir değirmen döndürmeğe kâfîdir. 
Bu câmi‘-i ‘azîmde olan âsâr-ı rûhâniyyet ve envâr-ı kudsiyyet tenvîr-sâz-ı ‘uyûn-ı mefharet olup, 
müte‘addid mahallerde mihrâbları olduğundan ayrı ayrı imâmlarla mütemâdiyen ve mütevâliyen 
edâ-yı farîza-i salât olunur. 

Ve derûn-ı haremde müte‘addid musluklar olup, yaz mevsimlerinde dâ’imî sûrette buzlarla tebrîd 
edilerek sabahtan ‘işâya kadar binlerle cemâ‘at her zamân mâ-i lezîz-i bârid nûş edip def‘-i harâret-i 
‘atş ederler. Mahsûsan huffâz, kurrâ, vu‘‘âz, muhaddis, müfessir, müderrisleri olmağla cemâ‘at ve 
talebe her vakit bu câmi‘-i şerîfte kesb-i âsâr-ı füyûz etmektedirler. Minâresi murabba‘ü’ş-şekl olup 
kadîm bir binâ-yı mübârektir. Câmi‘-i şerîfin havlusunda bir ehl-i ma‘rifet tarafından tûlânî bir 
hatt-ı müstakîm hakk olunmuş ve üzerinde on iki burca dâ’ir ba‘zı işâretler konulmuş olduğundan, 
câmi‘in heykel ta‘bîr olunan vasatındaki dîvârından güneşin zuhûruyla hatt-ı mezkûrun mevsime 
göre bir burç dâ’iresinde olan kısmına isâbetinde zuhr vakti hulûl eder. Me’mûr-ı mahsûs tarafın-
dan derhâl minârede muntazır bulunan mü’ezzine işâretle ezânı okur. Sâ’ir cevâmi‘ minârelerinin 
mü’ezzinleri de buna muntazır olduklarından ‘umûm minârelerde ol ân içinde ezânlar okunmağa 
başlar ve hatt-ı mezkûr yanında cem‘ olan cem‘-i gafîr sâ‘atlerini düzeltirler. Minârenin cihât-ı er-
ba‘ada dört kapusı olmağla öğlen ezânı okununca mezkûr kapular kapatılır ve ikindi ezânı okunduk-
tan sonra açık bulundurulur ki, memleketin cihât-ı erba‘asında mesîrelerde bulunan ahâlî minârenin 
kapularına bakarak öğlen ve ikindinin okunduğu vakitleri anlarlar. 

Câmi‘-i şerîfin “heykel” ta‘bîr olunan vasatı kable’l-İslâm binâ olunmuş olup, ba‘de’l-feth ba‘zı 
‘ilâveler icrâ edilmiş ve 256 [869-70] târîhinde teşkîl-i hükûmet eden Âli’ş-Şeyh ve 380 [990-91] se-
nesinde mü’esses olan hükûmet-i Mervâniyye taraflarından dâhilen iki cenâh-ı vâsi‘ ‘ilâve ve hâricen 
üç tabaka üzerine mermer ve mülevven sütûnlar ve mezâhib-i selâse câmi‘leri ‘ilâve ve envâ‘-i nukūş-ı 
bedî‘a ve sanâyi‘-i nefîse ile tezyîn olunmuştur ki; mülûk-i mezkûre zamânlarında şehrimizde olan 
sanâyi‘-i ‘âliye-i mi‘mâriyyenin tabaka-i bâlâsına birer nümûne-i bedî‘a-i mevcûdedir. Selâtîn-i 
mu‘azzama-i ‘Osmâniyye zamân-ı ‘âdilânelerinde dahi defa‘âtle ta‘mîrât ve tezyînat icrâ olunmuş 
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muvakkithânede be-ism-i mahlaslarıyla ebyât-ı târîhiyye mevcûd ise de, bunla-
rın nâzımları Diyârbekir ahâlîsinden olmayıp ba‘zı me’mûriyyetle ‘azîmet ve o 
târîhleri yâdigâr bırakarak ‘avdet etmiş oldukları anlaşılmıştır. [s. 57] Câmi‘ler, 
kasırlar, çeşmeler ve sâ’ir mevâki‘lere bir haylî mahlaslarla pek çok ebyât menkūş 
ve Diyârbekir’e mahsûs mecmû‘alarda âsâr-ı kesîre mestûr olup; bunların lâ-akall 
yüzde sekseninin Âmidî olmasına iştibâh yok ise de, ne çâre ki hall-i işkâl edecek 
elde hîçbir vâsıta ve me’haz yoktur. 

[s. 58]

Ezmine-i kadîmeden beri bu kitâbım gibi her ‘asır âhirinde bir kitâb te’lîf 
olunmak lâzım gelse idi, şimdiye kadar gelip geçen fuzalâ ve üdebâ ve hüner-
verânımızın mikdârını a‘dâdın pek yüksek tabakalarında göreceğimize şübhe 
edilmemelidir.

[s. 59]

Bilâd-ı sâ’irede yazılan kitâblar ise yukarıda zikri mürûr eylediği vechile 
ekseriyâ kendi dâ’irelerine münhasır bulunmuş ve ancak Der-sa‘âdet’te te’lîf olu-

ve bi’l-hâssa şadırvan ve müte‘addid çeşmelerle cereyân eden âb-ı revân Kānûnî Sultân Süleymân 
Hân Hazretlerinin hayrât-ı ‘avâtıf-gāyâtı olduğu gibi, Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis zamânında 1124 
[1712-13] târîhinde olan ta‘mîrât-ı mükemmele-i dâhiliyye dahi el-ân bâkî ve mer’îdir. Cedd-i 
emced-i hazret-i hilâfet-penâhî Sultân Mahmûd Hân-ı Sânî Hazretlerinin zamân-ı şâhânelerinde 
1242 [1826-27] senesinde dahi ta‘mîrât icrâ olunmuştur. Harem ve minâre ve havlu dîvârlarında ve 
tâk ve revâk ve mermer sütûn ve kemerlerinde ve etrâfındaki emâkinin derûn ve bîrûnunda kadîm 
zamândan kalma kûfî hatt-ı kıymet-dârı ve celî ve ta‘lîk nefîsü’l-enfes yazılarla birçok kitâbe ve 
‘ibâreler ve ebyât ve târîhler ve levhalar menkūş ve muharrer ve mu‘allaktır. 

Şehrin ‘Iyâz ibni Ganem ve Hâlid ibni Velîd Radıyallâhu ‘Anhumâ ma‘rifetleriyle fethinden on 
iki sene mukaddem Diyârbekir (Âmid) melikesi olan Meryem Dâriye’nin gāyet müzeyyen bir 
ma‘bed binâ eylediği tafsîlâtıyla Kitâb-ı Vâkıdî’de mestûr ise de, bu Câmi‘-i Kebîr’in asıl binâsı o 
ma‘bedden dahi mukaddem olmasına nazaran ma‘bed-i mezkûr bu Câmi‘-i Kebîr olmayıp; ba‘zı 
ihtiyârlarımızdan işittiğimize göre Mu‘allak Câmi‘-i şerîfinden Behrâm Paşa Câmi‘-i şerîfine doğru 
gitmekte olan câdde vaktiyle bir lüzûm üzerine hafr olundukta gāyet cesîm bir binâ eseri zuhûr etmiş 
ve oradan ba‘zı mermer sütûnlar da çıkarılmış ise de, yine hâliyle kapatılmış olduğundan o ma‘bed 
mahalli ya şurası veyâhud el-ân kısmen mevcûd olan Meryem Ana ma‘bedi veya iç kal‘ada hâlen 
her kısmı mevcûd ve yalnız kubbesi münhedim bulunmuş olan ma‘bed-i münderisten biri olmak 
muhtemeldir. 

Bu câmi‘-i şerîfin hucürât ve dekâkîn ve sâ’ir müştemilâtında ikāmet etmiş olan birçok ‘ulemâ 
ve şu‘arâ ve hattâtîn ve mücellidîn ve sâ’ir hüner-verân ve san’atkârânın esâmî ve sâ’ir ahvâlleri 
kitâbımızın birçok mahallinde gelecektir, inşâ’allâhu Te‘âlâ.
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nan bu misillü kitâblarda oldukça sarâhat görülmüş ise de, bu da devede kulak 
nisbetinde olup Diyârbekir’den zuhûr eylediği muhakkak ve müsellem olan pek 
çok zevât-ı kirâm içün kat‘an tetebbu‘ icrâ olunmayarak bir haylîsi mensî bırakıl-
mış ve ismi tahrîr olunanların bile, sâlifü’l-beyân; kimine “Âzerbaycân’dan”, kimi-
ne “Kürdistân’dan”, ba‘zısına “Türkistân’dan” ve bir kısmına “‘Acemistân’dan” ve 
birtakımına “‘Irâk havâlîsinden” ve bir fırkasına “Şark [s. 60] ahâlîsinden” demiş 
olduklarından bizce ma‘lûm olanları tefrîk olunabilmiş ise de, bir haylîsi de nâ-
bûd ve güm-nâm kalmış ve kat‘an yazılmamış olanları da dünyâya gelmemiş gibi 
‘âlem-i nâ-bûdî ve ‘ummân-ı ‘adem mechûliyyetine dalıp gitmiştir. 

Şehrimizin öteden beri dârü’l-‘ilm ve mecma‘-ı kemâlât olması hakkında 
târîhlerde meşhûdum olan ma‘lûmâtı ve bu bâbda işitilen rivâyâtı derc etmekli-
ğim lâzım gelse; işbu mukaddime, mukaddime şeklinden çıkıp mufassal bir kitâb 
vaz‘iyyetine münkalib olur. 

[s. 61] 

Bunun başlıca sebeblerinden biri de, çünki her şehrin ayrıca kal‘ası olup 
hâricden tecâvüz vukū‘ bulursa kasaba ihrâk olunur ve yalnız kal‘a muhâsara edilir 
idi. Kal‘ası alınmamış olsa bile kasabanın ihrâkı servet-i memleketin dahi itlâf ve 
inhâbını mûceb olurdu. 

Hâlbuki Diyârbekir (Âmid) şehri esvâk ve dekâkîn ve hâneleri ve ‘umûmen 
müştemilâtı gāyet cesîm bir sûr (1)1 ile muhât olarak bütün memleket yek-pâre 

1 (1) Diyârbekir (Âmid)’in sûr-ı cesîmi: Bu sûr-ı cesîm ‘umûmen Diyârbekir (Âmid) şehri-
nin etrâfını muhît olup devren beş bin metreden mütecâviz ve bundan başka memleketle iç kal‘a 
dâ’iresini fâsıl olan sûr dahi sekiz yüz metre mikdârıdır ki, cem‘an beş bin sekiz yüz metreden 
mütecâviz bir devr-i medîdi hâ’izdir. 

Sûr-ı aslînin hâric-i sûra açılır ve her ikisi yek-dîgerine mukābil Cebel, Rûm, Mardin, Yenikapu 
nâmlarıyla dört ve iç kal‘anın hâric-i sûra açılır Fetih, Oğrun nâmlarıyla ve nefs-i memlekete açılır 
diğer iki (ki cem‘an sekiz) ‘aded ebvâb-ı behişt-âsâsı vardır.

Sûrun kapuları metîn demirden ve kalın bir sûrette isâga edilmiş ve üzerine gāyet cesîm demir çiviler 
ve mıhlar yerleştirilmiş iki cenâhlıdırlar ve her bir cenâh-ı bâb pek ağır ve cesîm olduğundan her gün 
sabâh ve akşam açılıp kapanmaları bir cemm-i gafîr ile icrâ olunur. Dağ ve Kal‘a Kapuları üzerlerinde 
zamân-ı kadîmde isti‘mâl olunan ba‘zı esliha-i cesîme ve âlât-ı rasad gibi demir ve taştan masnû ‘ ve 
musanna‘ ba‘zı şeyler demirlerle rabt ve ta‘lîk edilmiştir. Sûrun her tarafında ve husûsiyle ‘azametli 
ve en mühim mahallerinde ol kadar sanâyi‘ ve nefâ’is-i âsâr-ı mi‘mârî vardır ki, bugünkü günde dahi 
hayret-efzâ-yı ‘ukūldur. Burûc-ı cesîmeden el-ân birinin ismi Keçi (Cedy) diğerinin Sevr burçları 
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olmasına nazaran sûrun hîn-i inşâ ve taksîmâtında ba‘zı işârât-ı nücûmiyye ve rumûzât-ı felekiyyeye 
işâret ettiğini işrâb ediyor. Sûr-ı mezkûrun dîvârlarının irtifâ‘ı on dokuz metre ve ba‘zen sengîn ve 
yalçın kaya üzerinde olan mahalleri on beş metre takrîbinde olup, on dokuz ve yirmi metreden yük-
sek mahalleri de vardır. İrtifâ‘ı on beş metre olan dîvârların mevki‘leri yüksek olduğundan, sûret-i 
muntazama ve müsteviyyededir. Sûrun kalınlığı iki ve iki buçuk metre ve ba‘zı mahalleri daha ziyâde 
olduğundan, üzerinde çifte ‘araba yan yana gerdiş edebilir. Sûr-ı mezkûrda dâ’iren-mâdâr doksan 
iki kule-i cesîme mevcûd olup, bunun seksen ikisi sûr-ı muhîtte ve on ‘adedi şehir ile iç kal‘ayı fâsıl 
olan sûrdadır. Bu kulelerin her birinde fevkānî ve tahtânî ikişer büyük anbâr olduğundan şu burûc-ı 
cesîmede cem‘an 184 anbâr olup şu anbârların her biri yirmi otuz bin ve daha ziyâde keyl-i İstanbûlî 
zahîre alacak derecede vâsi‘dir. Şu anbârlar kârgîr ve muhkem olmak hasebiyle rutûbetten hâlî ve 
mahrûs [Müellif sehven “mahrûz” yazmıştır. (haz.)] olduklarından vaktiyle esliha ve edevât-ı harbiy-
ye mahzenleri olduğu gibi içerisinde duran zahâyir senelerle bozulmadığından, senelerle memleketi 
idâre edecek zahîreler de iddihâr edilir idi. Şimdi de a‘şâr emanete kalırsa hükûmetin ve ihâle olursa 
mültezimlerin ve sâ’ir büyük hasatçıların zahîreleri şu anbârlarda muhâfaza olunur. Anbârları hâvî 
olan kulelerin her biri kavsen elli ve irtifâ‘en yirmi bir ve hele Yenikapu semtinde ve Ben u Sen ta-
rafında bulunan ba‘zı burçlar ise daha yüksek ve daha geniştir. Ve anbârlara girilecek ve yukarılara 
çıkılacak tarîkler vâsi‘ ve taş nerdübânlar olup sekiz on adam el ele alarak yan yana yürüyebilir. 
Sûr dîvârlarının bir burçtan diğer burca kadar olan ara yerlerine bir iki ve ba‘zen üç dört mahalde 
sûrun devâm-ı metânetine hizmet etmek içün zemînden zirvesine kadar murabba‘ü’ş-şekl ve içi dolu 
daha bir haylî burçlar da vardır. Sûr ve burûcun sutûhu büyük dişli ve seyrek tarak şeklinde ser-â-
pâ dendânelerle müzeyyen olduklarından, bu da sûrun her tarafına bir latîf menâhir ‘ilâve eyliyor. 
Sûr ve burûcun her kısmında mahfî yollar ve mazgallar ve tarassud ve müdâfa‘a mahalleri ve hârice 
ilkā-yı edevât-ı nâriyye ve sâ’ire edecek san‘atlı sûrâhlar ve sukablar mevcûddur. ‘Asırlardan beri 
göğüs gerdiği muhâsara ve muhârebelere delîl olmak üzere sûr ve burûcun birçok mahallerinde top 
ve tüfenk kurşunları ‘alâmetleri ve âsâr-ı muhribe-i sâ’ire şikâf ve rahneleri her taraftaki o sengîn ve 
cesîm dîvârlar ve taşlar üzerinde câ-be-câ nümâyândır. İç kal‘a derûnunda Vîrânkal‘a nâmıyla ma‘rûf 
ve memlekete nâzır ve ‘amûdu sath-ı zemînden elli metre irtifâ‘ında ve burc u bârûları şâmil bir kal‘a 
daha mevcûd olup, burc u bârûları müşrif-i inhidâmdır. Eyyâm-ı mübâreke ve resmiyyede toplar 
bu kal‘a üstünde atılır. Bu kal‘anın hîçbir mahal ile râbıtası olmadığı hâlde vasatında bulunan bir 
menfezden değirmen döndürecek mikdârdan ziyâde mâ-i lezîz mütemâdiyen hurûc ederek iç kal‘a 
derûnundaki cevâmi‘ ve emâkini ve oraya civâr mahalleri ve iç kal‘ada olan hükûmet dâ’iresini mü-
te‘addid çeşme ve havz ve pınarlarla iskā eyledikten sonra, mütebâkîsi o civârdaki değirmenleri idâre 
ve birçok bâğçeleri irvâ eylemektedir.

Şehri muhît olan sûr-ı cesîmin hâricinde takrîben anın nısf yüksekliğinde bir ikinci sûr daha 
mevcûddur. Fakat bunda bir gûnâ burc u bârû yoktur. Bu ikinci sûrun ba‘zı mahalleri yıkılmış ise 
de, taşlar aralarından kirec ve harc tahaccür eylediğinden beş on metrelik mahalleri yek-pâre bir 
şekilde yerlerinden sukūt eyliyor. 

Şu ikinci sûrun hâricinde bir de cesîm hendek vardır ki; ‘arzı takrîben on-on iki metre ve ‘umku dahi 
ol mikdâr olup o metîn ahcâr yek-pâre-i zemîn kırılıp, oyulup husûle getirilmiştir. Hîn-i hâcette sûr 
içinde bulunan ve her biri birçok değirmen döndürmeğe kâfî olan Balıklı ve ‘Ayn-i Zülâl suları şu 
hendeğe bırakılıp şehrin etrâfı mezkûr sulardan başka bir de nehr-i ‘Amîk ile ihâta edilir idi. 

Şehrin cevânib-i erba‘asında hâric-i sûrda olan mesîreler ve kasırlar ve bâğçelerden başka dâhil-i 
sûrda dahi Balıklı ve Veznedâr kasırları ve ba‘zı bâğçeler ve vâsi‘ ‘arsalar ve iç kal‘ada kezâlik hükûmet 
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bir kal‘a-i rasîne hâlindedir.

[s. 62]

Ol zamânlarda âlât-ı müdhişe-i nâriyye olmadığından zabtı pek müşkil idi. 

devâ’iri ve cevâmi‘ ve emâkinden başka esliha hıfzına tahsîs edilmiş kadîm bir binâ, âb-ı revânı kesîr 
ve ferah-fezâ ba‘zı bâğçeler vardır. 

Kable’l-İslâm ve ba‘de’l-İslâm hükûmet eden mülûkün her biri sûr-ı mezkûra ta‘mîrler icrâ [ve] burç-
lar ve sâ’ir san‘atlı binâlar ‘ilâve etmişlerdir. Birçok mülûk-i kadîmenin âsâr-ı kıymet-dâr-ı sınâ‘iyye-i 
mi‘mâriyyesi câ-be-câ nümâyândır. Ez-cümle sûr-ı ‘azîm-i mezkûrun mülûk-i kadîme-i Âsûriyye 
tarafından binâ edildiği, hatt-ı münhanî ile muharrer ve Dağkapusı’nın sol tarafındaki sûrun üzerin-
de dahi İstanbul bânîsinin oğlu İkinci Kostantin’in halefi Julyânus’u istihlâf eden Valentinyânus’un 
sûrları yeniden ta‘mîr eylediği Latince mahkûk ve İmparator İkinci Teodosyus zamânında da takviye 
ve tahkîm edildiği yine sûr-ı mezkûrda Rûmiyyü’l-‘ibâre menkūş ve mülûk-i Artukiyye’den Melik 
Nâsırüddîn Sâlih Mahmûd bin Melik Muhammed Nûreddîn bin Kara Arslan’ın Ben u Sen üze-
rindeki cesîm ve gāyet yüksek iki burc-ı meşhûru binâ ettirdiği, ortalarına kemer-vârî celî olarak 
‘Arabiyyü’l-‘ibâre hakk olunan ‘ibâreden müstebândır. Şu burçların derûn ve bîrûnu ve sanâyi‘-i 
‘acîbe-i mi‘mâriyyesi temâşâya şâyân olup, bunun Mardinkapusı’na civâr olan burcunda bir kara 
kuş ve anın altında bir öküz başı resmi ve mezkûr öküz başının iki tarafında bağlı iki arslan tasvîr-i 
mehîbi olup anların zîrindeki ‘ibâre de ‘aynen şudur:

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

الُملك هلل الواحد القّهار، هذا أَمر بعمله موالنا السلطاُن الملك الصالح العالم العادل المظّفر والمنصور محيي العدِل 
نصيُر الدنيا والدين، سلطان اإلسالم والمسلمين وفخر الملوك والسالطين، ملك األمراء نصر األنام وخير اإلسالم ُذْخر 
الخالفة المعظمية، َفَلك المعالي أبو الفتح محمود بن محمد بن قاره أرسالن بن داود بن سكمان بن أرتق نصير أمير 

المؤمنين أعّز اهلل نصره وضاعف اقتداره في سنة ٦٠٥ هجرية

(Mülk yalnız tek ve kahhar olan Allah’ındır. Bu büyük surun yapılmasını; efendimiz Sultan Melikü’s-
Sâlih lakaplı, âlim, âdil, her daim muzaffer ve mansur, adaleti ihya eden, dünya ve din işlerine 
yardımcı olan, İslam’ın ve müslümanların sultanı, emirlerin, hükümdarların ve sultanların medar-ı 
iftiharı, bütün insanların yardımcısı ve İslam’ın en hayırlısı, büyük hilafet merkezinin kurucusu, şe-
refli işlerin seması ve fetihlerin babası, müminlerin emirinin destekçisi ve yardımcısı olan Mahmûd 
bin Muhammed bin Kara Arslan bin Dâvûd bin Sökmen bin Artuk emretmiştir. Allah zaferlerini 
aziz kılsın ve iktidarını kat kat artırsın. Fî sene 605 hicrî [1208-09])

Sûr-ı mezkûr selâtîn-i mu‘azzama-i ‘Osmâniyye tarafından dahi defa‘âtle ta‘mîr olunmuş ve son 
ta‘mîri cedd-i emced-i hazret-i hilâfet-penâhî Sultân Mahmûd Hân-ı Sânî Hazretleri zamânında 
1230 [1814-15] senesinde Diyârbekir vâlîliğinde bulunan meşhûr Cezzâr Ahmed Paşa kethudâsı 
Vezîr Süleymân Paşa ma‘rifetiyle icrâ olunmuş idi.

Fenn-i cedîd-i harb nokta-i nazarınca andan sonra ta‘mîrâta lüzûm kalmamıştır. Ma‘a-hâzâ sûrun 
kapuları üstünde ve ebrâc ve kulel ve küngürelerinde ve sâ’ir yüzlerle mahallinde hutût-ı gûnâ-gûn 
ile menkūş ve mahkûk olan vukū‘ât-ı târîhiyye ve havâdîs-i kevniyye ve mevcûd bulunan enva‘-ı 
tasâvîr-i garîbe ve suver-i kadîme ve ‘acîbenin kâffesi hall u kırâ’at ve kayd u kitâbet olunmuş olsa bir 
büyük cild-i kıymet-dâr teşkîl eder.
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Hattâ ahâlîsi itâ‘at etmeyince hîçbir vakitte zabtı kābil olamamıştır. Bi’t-tab‘ 
kütübhâne ve medreseleri de tecâvüzden masûn kalarak bir dârü’l-‘ulûm-ı dâ’imî 
hükmünü almıştır. Nasıl ki zîrde fasl-ı mahsûsta beyân olunduğu üzere ahâlî-i 
memleket Şâh İsmâ‘îl-i Safevî’den rû-gerdân olarak Yavuz Sultân Selîm Hân 
‘aleyhi’r-rahmetu ve’l-gufrân Hazretlerinin zîr-i livâ-yı ‘adâlet-iltivâsına ilticâ-yı 
emel edilmekle hükûmet-i Safevîyye me’mûrlarını memleketten ihrâc eylemele-
ri üzerine Şâh [s. 63] İsmâ‘îl fevka’l-gāye hiddet ederek var kuvvetinin sarfıyla 
tamâm bir buçuk sene Diyârbekir (Âmid)’i muhâsara eylediği hâlde bir taşını 
bile almağa muvaffak olamamış ve dokuz yüz yirmi bir [1515] senesinde sultân-ı 
müşârün-ileyh hazretlerinin himem-i celîle-i mülûkâneleriyle şehrimiz havza-i 
‘âdile-i ‘Osmâniyye’ye dahîl olması üzerine tûl ve ‘arzî bir mâhlık mesâfeden 
mütecâviz olan ‘umûm Kürdistân kıt‘asının zabt ve teshîrini istilzâm eylemiştir 
ki, bu fütûhât-ı kirâmın tafsîlâtı İdrîs-i Bidlîsî Hazretlerinin Zeyl-i Heşt Behişt 
nâmıyla tamâm bir büyük cild târîhinin sermâye-i teşkîli olmuştur.

[s. 64]

Diyârbekir (Âmid)’de vaktiyle nâdirü’l-emsâl ve pek kıymet-dâr kütübhâneler 
de var idi. Meselâ altıncı ‘asr-ı hicrî meşâhîr-i fuzalâsından ‘Allâme ‘Abdurrahmân 
ibni İsmâ‘îl [i]bni ‘Osmân el-ma‘rûf bi-Şehâbeddîn Ebû Şâme Hazretlerinin 
Kitâbü’r-Ravzateyn fî Ahbâri’d-Devleteyn nâm te’lîf-i nefîslerinde Diyârbekir 
(Âmid) ahâlîsinin 579 [1183] senesinde Yûsuf Selâhaddîn Eyyûbî [ile] vâki‘ olan 
mutâva‘atleri esnâsında Emîr Bahâ’eddîn ibni Emîr Bîsan Yinâlî’ye me’zûniyyet 
[s. 65] vererek terfîk eylediği üç yüzden mütecâviz gulâm ile üç gün üç gece taşı-
mış olduğu cevâhir ve nevâdir-i ‘acîbe ve emvâl-i vefîre ve kütüb-i kesîrenin kābil-i 
vasf u ta‘rîf olmadığını beyân eylediği şu: 

وُضربْت له خيمٌة بظاهر آمد وجعل ينقل ما يُقدر على نقله من المال والقماش وآالت الذهب والفضة من ثالثة أيام 

بعالم عظيم وكانوا يزيدون على ثالثمئة إنسان، ولم يُنقل ُعشُر ما كان له وُسِرق من أمواله أكثُر مّما حّصله. وكان 

ابن بيسان قد حّصل بآمد أشياَء كثيرة من األسلحة واألموال والِغالل والكتب ال يمكن وصُفها. 1

1 Emir Bahâ’eddîn Âmid’in dışına çadır kurdurdu. Sayıları üç yüzü aşan kalabalık bir grup üç 
gün boyunca emirin taşınabilecek değerli mal, kumaş, altın ve gümüş eşyalarını taşıdı. Buna rağmen 
sahip olduklarının onda biri bile çadıra nakledilemedi. Nakledilenden çok daha fazlası çalındı. Bu 
zat (İbni Bîsân) o güne kadar sayısı tespit edilemeyecek miktarda değerli mal, silah, ziraat ürünü ve 
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‘ibâresine nazaran Âl-i Yinal hükûmeti zamânında şehrimizde kesreti ve 
nefâseti kābil-i vasf u ta‘rîf olmayacak derecede kütübün dahi mevcûd olduğu 
nümâyân oluyor. 

Ve kezâlik andan bir iki ‘asır sonra Diyârbekir (Âmid)’de bir silsile-i fazîlet 
teşkîl eden pîr-i tarîkat-i Gülşeniyye, kutbü’l-muhakkıkîn eş-Şeyh İbrâhîm 
Gülşenî-i Âmidî’nin vâlid-i mâcidleri âsâr-ı ceyyide mü’ellif-i ‘âlî-kadri kıdvetü’l-
‘ârifîn es-Seyyid eş-Şeyh Muhammed el-Âmidî ve anın vâlid-i kesîrü’l-mahâmidi, 
fıkıhta Fekkü’l-Muğlak ve âsâr-ı mu‘tebere-i sâ’ire musannif-i vâlâ-cenâbı, [s. 66] 
mecma‘ü’l-fezâ’il es-Seyyid eş-Şeyh Mevlânâ İbrâhîm el-Âmidî ve anın vâlid-i 
kesîrü’l-mahâmidi ‘umdetü’l-kâmilîn es-Seyyid eş-Şeyh Şehâbeddîn Âmidî 
Hazerâtının dahi kütübhânelerinde pek kesîr kitâbları bulunduğu, Kitâb-ı 
Menâkıb-ı Gülşenî’de Hazret-i Şeyh İbrâhîm Gülşenî’nin âvân-ı sabâvetine ‘â’id 
mebâhisin bir fıkrasında olan şu: “Dedesinden ve atasından mübâlağa kitâblar 
mîras değmiş.” ‘ibâresinden istifhâm olunur. 

İşte bu misillü kitâblar ve kütübhânelerden başka şehrimizin yedi ‘asır mikdârı 
mâ-bihi’l-iftihârı olmuş ve kesret-i kütüb ve nefâset-i âsâr cihetlerince de dünyâda 
bulunan kütübhânelerin birincilerinden ma‘dûd bulunmuş olan bir kütübhâne-i 
cesîm var idi ki, anın hakkında başlıca îzâhât vermeği mûcib-i fevâ’id ve şâyân-ı 
vecâ’ib gördük. 

Diyârbekir (Âmid) şehrinde bir milyon kırk bin cild kitâbı muhtevî bulu-
nan bir kütübhâne-i cesîm:

Bu kütübhâne Diyârbekir (Âmid) şehrinin hâlâ mevcûd ve ma‘rûf olan Câmi‘-i 
Kebîr’in civârında vâki‘ olup hicret-i seniyyenin altıncı ‘asrında mikdâr-ı mevcûdu 
bir milyon kırk bin cild kütüb-i nefîse ve nâdireye bâliğ olmuş idi. 

[s. 67]

Meşhûr Yûsuf Selâhaddîn Eyyûbî Hazretleri edîb-i ma‘rûf Kādî ‘Abdurrahîm 
el-Fâzıl ve ‘İmâdeddîn Kâtib el-İsfahânî ile bu kütübhâne-i cesîmi ziyâret ederek 
derûnunda mevcûd olan kütüb-i ‘acîbe ve nâdireyi i‘câb ve takdîr eylemişler idi. 

Bu mertebe kesret-i kütübün ne sûretle cem‘ ve iddihâr edildiğine gelince; 

kitap cinsinden mal varlığı elde etmişti.
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cesâmet ve ta‘rîfâtı yukarıda mürûr eden Câmi‘-i Kebîr’de ba‘zı kütüb-i dîniyye 
içün sadr-ı İslâm’da bir hizânetü’l-kütüb tehyi’e olunmuş ve andan dördüncü ‘asr-ı 
hicrîye kadar mülûk-i sâlife tarafından pey-der-pey tevsî‘ ve kütüb-i nefîsesi teksîr 
edildiği gibi, sâ’ir mü’ellifîn ve ashâb-ı hayr taraflarından dahi bir haylî kütüb-i 
mütenevvi‘a vakf edilmişti. 

Dördüncü ‘asır ibtidâsından bi’l-i‘tibâr yarım ‘asırdan mütecâviz Diyârbekir 
meliki bulunan Ebü’n-Nasr Ahmed’in vezîr-i şehîri olup 437 [1045-46] senesinde 
vefât eden a‘yân-ı hükemâ ve ser-âmedân-ı fuzalâ ve üdebâdan [s. 68] Ebü’n-Nasr 
Ahmed bin Yûsuf el-Menâzî (1)1 fazl ü kemâl ve serveti sâ’ikasıyla her taraftan 

1 (1) Ahmed bin Yûsuf el-Menâzî: Müşârün-ileyh fıtraten, ‘ilmen, siyâseten nâdirü’d-dehr ve 
u‘cûbetü’l-‘asr bir zât-ı ‘âlî-kadr olduktan başka, şu kütübhâne-i bî-nazîr husûsunda memleketimize 
pek büyük hizmeti sebkat eylemiştir. Fezâ’il-i iclâl ve mekârim-i ahlâkın tavsîfâtıyla kütüb-i edebiyye  
[ile] mâl-â-mâldır. Eş‘âr-ı ceyyide-i ‘Arabiyye inşâdında dahi nevâdir-i dünyâdan idi. [Müellif buraya 
bir işaret koymuş ve açıklamalara derkenarda devam etmiştir. (haz.)] Müşârün-ileyhin mertebe-i 
belâgatinin hâ’iz olduğu derecâtı anlamalı ki, Yûsuf Selâhaddîn Eyyûbî’nin şeyhü’l-İslâm-ı eşheri 
bulunan Mevlânâ ‘Abdurrahîm Fâzıl Hazretleri gibi bir ‘allâme-i yektâ edîb-i müşârün-ileyhin mü-
kemmel dîvânını bulmak ârzûsuna düşerek emsâr ve bilâdı arattırmış. Ve hattâ bugünkü günde dahi 
elde bulunan ba‘zı bedâyi‘-i âsârı mazhar-ı takdîr-i mümtâz olarak ba‘zı muharrirîn-i ‘Osmâniyye 
tarafından lisân-ı letâfet-resân-ı Türkî’ye terceme edilmiştir. [Derkenardaki ifadeler burada sona er-
mektedir. (haz.)] Müşârün-ileyh hazretlerine vesîle-i rahmet olmak ve hâ’iz olduğu tabaka-i mu‘ciz-
nümûn-ı belâgate bir nümûne teşkîl etmek üzere iki kıt‘a âsâr-ı kıymet-dârı tercemeleriyle berâber 
teberrüken tahrîr olunur. 

Müşârün-ileyh hazretleri ba‘zı esfârında Haleb ve Menbic arasında bulunan Buzâ‘â nâm vâdiyi gāyet 
beğendiğinden, bu ebyât-ı ‘acîbeyi inşâd buyurmuştur:

ْمضاء واٍد وقــاه مضاعُف النْبِت الـعـمـيم وقــانــا لـفحَة الــرَّ

نــزلــنـا دوحــًة فـَحـنـا علـينا ُحنُوَّ الُمرِضعات على الفـطـيـم

وأْرشـَــفـنا عـلـى ظـمـٍأ ُزالال ألـذَّ مــن الــُمـدامـــة للـــنـديــم

يــُراعي الشـمـَس أنّـى قـابلْته فــيـحـُجبها ويـأذن للــنــســيـم

يـروع َحصاه حاليَة الـَعـذارى فـتـلَمُس جانَب الِعقد الــنــظـيم

Hulâsa-i me’âli: 

1- Esnâ-yı seferde mübtelâ olduğumuz tâb-ı rûz ve lehîb-i sahârî-i cân-sûzdan bizi her sûretle 
vikāye etmek gibi bir hizmet-i mihmân-nüvâzâneyi îfâ eden bir vâdîye tesâdüf olundu ki, tevâlî ve 
tezâ‘uf-ı emtâr-ı hayât-bahşâ ile letâfette reşk-i cennet ve envâ‘-ı ezhâr ve reyâhînin hüsn-i tasvîr ve 
ibdâ‘ında gûyâ nümûnehâne-i bedâyi‘-i tabî‘at idi. 
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kütüb-i kesîre celb [s. 69] ve cem‘ine gayret ve hattâ bi’z-zât kendisi ihtiyâr-ı 
risâlet ve defa‘âtle Bağdâd ve Kostantiniyye ve Mısır câniblerine ‘azîmetle fuzalâ 
ve hükemâ ve meşâhîr-i [s. 70] mü’ellifîn ile sohbet ve oralardan dahi hikmet ve 
hey’et ve nücûm ve edebiyyâta ve sâ’ir ‘ulûm ve fünûna dâ’ir kitâblar taharrî ve 
iştirâya bezl-i nakdîne-i makderet ederek mükerrerâtını ikiye tefrîk ve mükerrer 
olmayanları dahi hatt-ı nefîs ile istinsâh ettirip gāyet mâhir mücellid ve müzehhib-
lere teclîd ve tezhîb ettirdikten sonra şu kütüb-i nefîsenin cümlesini Meyyâfârıkîn 
veya Âmid kütübhânelerine vakf eylemekle artık şu hizânetü’l-kütüb zenginleştik-
çe zenginleşmiş ve andan sonra da mülûk ve ümerâ tevsî‘ ve tezyînine ve üdebâ ve 
hükemâ ve fuzalâ dahi âsâr-ı nefîselerini bu kütübhâneye vaz‘ ve ihdâya himmet 
eylediklerinden, mikdâr-ı mevcûdu gittikçe tekessür eylemekte bulunmuş idi. 

Yûsuf Selâhaddîn Eyyûbî Hazretlerinin 579 [1183] senesinde vâki‘ olan 
Diyârbekir (Âmid) seferi esnâsında bu kütübhânenin kütüb-i mevcûdesi tamâm 

2- (…) Hudâyî yâhud bedâyi‘hâne-i İlâhî ıtlâkına bi-hakkın şâyân olan şükûfe-zârına nüzûl ve 
bast-ı bisât-ı istirâhat eylediğimiz sırada henûz etfâl-i ma‘sûmelerini emzirmekte bulunan vâlidelerin 
esnâ-yı ırzâ‘da ciğer-pârelerini bir hiss-i mâderâne ve temâyül-i müşfikāne ile der-âgûş eyledikleri bir 
vaz‘ ile uçurum ta‘bîr olunan o latîf sînesiyle bir kucaklamak istiyor gibi bir manzara-i dil-rübâ teşkîl 
ediyor idi. 

3- Meşâkk-ı sefer ve kat‘-ı merâhil-i dûzah-eserden mütehassıl teşnegî ve şiddet-i ‘atşa karşı sâfî ve 
berrâk bir mâ-i lezîzini bize işrâb eyledi ki, bunun hâ’iz olduğu lezâ’izi bâde-i ser-şâr ve mey-i hoş-
güvârda bulmak mümkün değil idi. 

4- Cirm-i şems hangi noktaya intikâl ve hutût-ı şu‘â’iyyesini üzerimize îsâl edecek olursa sînesini 
siper ittihâz etmekle güneşin veche-i harâretini def‘ ve men‘ eder ve hevâ-i nesîmiyye de istediği 
kadar vezân ve cereyân edebilmesi içün ruhsat ve me’zûniyyet-i kâmile i‘tâ eylerdi. 

5- Suyun rikkat ve letâfetiyle derûnundaki çakıl taşlarının leme‘ân ve safvetini hûbân ve benât-ı 
meh-peykerân müşâhede ettikçe gerden-i sîmînlerindeki ‘ıkdın riştesi çözülmüş de lü’lü-i manzûmesi 
suya dökülmüş endîşesiyle boyunlarındaki ‘ıkd-ı manzûmu elleriyle teftîşe mecbûr olurlar idi.

Kezâlik müşârün-ileyh hazretleri kemâl-i za‘f ve nâ-tüvânî ile berâber upuzun ve ‘akl u kiyâsetten 
bî-behre olan bir kölesini şu kıt‘a-i hakîmâneleriyle ta‘rîf eyliyor:

ولي غالم طال في دّقة كخّط أقليدس ال عرَض له 

وقد تـنـاهى عـقلـُه خّفًة فصار كالنقطة ال جزَء له

Hulâsa-i me’âli: 

Benim incelikte uzayıp gitmiş bir kölem var ki, anın lahm u şahmdan ‘ârî olduğuna bakılınca Okli-
dis hakîmin çektiği meşhûr hat gibi “‘arzı yok” denilebiliyor. Lâkin hiffet-i ‘akılda dahi vâsıl-ı hadd-i 
tenâhî olmak i‘tibârıyla kābil-i tecezzî olmayan nokta gibidir. 
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bir milyon kırk bin cilde bâliğ olarak; gerek kesret-i kütüb ve gerek nevâdir-i 
âsâr ve enâfis-i kıymet-dâr cihetleriyle dünyânın en meşhûr ve en muntazam 
kütübhânelerinin birincilerinden ma‘dûd idi. 

[s. 71]

İşte bu bâbda ya‘nî Meyyâfârıkîn (1)1 ve Âmid şehirlerinin hizânetü’l-kütübüne 
Ahmed bin Yûsuf el-Menâzî’nin kütüb-i kesîre vakf eylediğinden bahseden ‘Allâme 
İbni Hallikân [s. 72] Vefeyâtü’l-A‘yân’ında:

وجمع كتًبا كثيرة ثم وقفها على جامع2

[s. 73]

(Meyyâfârıkîn ve Âmid)3

Ve kezâlik Melik Mü’eyyedüddîn Ebü’l-Fidâ Hazretleri dahi târîh-i meşhûrunda:

[s. 74]

وجمع المنازي)1( 4 كتًبا كثيرة أوقفها على جامع ميافارقين وجامع آمد5

‘ibâreleriyle kayd ve beyân eyledikleri gibi Yûsuf Selâhaddîn Eyyûbî’nin 
Diyârbekir (Âmid) şehrini zabt ve teshîri esnâsı olan 579 [1183] senesinde bu 
kütübhânenin bir milyon kırk bin cild kitâbı muhtevî bulunduğu dahi ‘Allâme 
‘Abdurrahmân Şehâbeddîn Ebû Şâme Hazretleri yukarıda ismi mürûr eden 
Kitâbü’r-Ravzateyn fî Ahbâri’d-Devleteyn [s. 75] nâm târîh-i mu‘teberlerinde bi’z-
zât vak‘ada hâzır bulunan edîb-i şehîr ve kâtib-i bî-nazîr ‘İmâdeddîn İsfahânî’den 
ve sâhib-i Târîh-i Kebîr İbn Ebî Tayy Edîb-i Halebî’den naklen ve ‘aynen şöylece 
îzâh ve tahrîr buyuruyorlar: 

1 Müellif tarafından dipnot işareti konulmasına rağmen “Meyyâfârıkîn” sadece başlık olarak ya-
zılmış ve herhangi bir açıklama getirilmemiştir. (haz.)

2 Pek çok kitap topladı ve onları camiye vakfetti.

3 Müellif buraya bu ibareyi yazmışsa da herhangi bir açıklama yapmamıştır. (haz.)

4 Buraya müellif tarafından dipnot işareti konulmuşsa da herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 
(haz.)

5 Menâzî pek çok kitap toplayarak Meyyâfârıkîn ve Âmid camilerine vakfetmiştir.
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وكانت فيها خزانة الكتب، كان فيها ألف ألف وأربعين ألف كتاب1

‘Allâme-i müşârün-ileyh Ebû Şâme Hazretleri mikdâr-ı kütübü bu sûretle 
beyân eyledikten sonra:

[s. 76] 

فوهب السلطان الكتَب للقاضي الفاضل فانتخب منها حْمل سبعين حجازة2

‘ibâresini tahrîr buyuruyor ki; ol vakit Mısır ve Şâm ve Haleb gibi merâkiz-i 
medeniyyet olan şuhûr-ı meşhûrenin şeyhü’l-İslâm’ı bulunan bir zât-ı bî-nazîrin 
bu kütübhâneden kütüb ahzına mecbûrü’l-ihtiyâc olması, bunda mevcûd olan 
kütüb-i nâdirenin derece-i ehemmiyyetini ta‘yîn eder. Ma‘a-mâ-fîh müsâ‘ade-i 
sultân-ı müşârün-ileyh ile Cenâb-ı Kādî Fâzıl cânibinden bu kütübhâneden yet-
miş hicâze kitâb intihâb ve ihrâc eylemesine ve bir hicâze hadd-i a‘zam olmak 
üzere beş yüz cildden ziyâde kitâb alamayacağından yetmiş hicâze nihâyet otuz 
beş bin cild kitâb demek olmasına ve geride daha bir milyondan ziyâde kitâb kal-
masına ve târîh-i mezkûrdan yetmiş beş sene sonra ya‘nî 654 [1256-57] târîhinde 
Vefeyâtü’l-A‘yân’ını ikmâl eden Cenâb-ı İbni Hallikân: 

وهي إلى اآلن موجودة بخزائن الجامعين ومعروفة بكتب المنازي3 

‘ibâresini kayd etmesine nazaran mezkûr kütübhânenin yedinci ‘asr-ı hicrî 
evâsıtına kadar mevcûd idüğü anlaşılmakta olduğu gibi, müddet-i mezkûre zarfın-
da ya‘nî 579 [1183] senesinden 659 [1260-61] senesine kadar Diyârbekir (Âmid) 
şehri mülûk-i Artukiyye ve andan 665 [1266-67] senesine kadar da şu‘be-i mülûk-i 
Eyyûbiyye’ye makarr-ı hükûmet olup, bunların her iki kısmı dahi muhibb-i ‘ilm 
ve ‘ulemâ olduklarından ve hattâ mülûk-i Artukiyye’den Melik Mes‘ûd bin Melik 
(…)4 659 [1260-61]5 senesinde Câmi‘-i Kebîr hazîresine hâlâ mevcûd [s. 77] olan 

1 Orada, içinde bir milyon kırk bin kitap olan bir kütüphane bulunmaktaydı.

2 Sultan kitapları kadıya bağışladı. O da içlerinden yetmiş deve yükü seçip aldı.

3 Bu kitaplar camilerin kütüphanelerinde mevcut olup Menâzî Kütüphanesi olarak bilinmektedir.

4 Müellifin ismini vermediği Artuklu hükümdarı Melik Nûreddîn Muhammed'dir. (haz.) 

5 Müellif burada bir tarih hatası yapmıştır. Zira Artuklu Beyi Melik Mes‘ûd 1200 senesinde vefat 
etmiştir. (haz.)
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Mes‘ûdiyye (1)1 Medrese-i kebîresini ‘ilâveten binâ ve inşâ eylediğinden şu müd-

1 (1) Mes‘ûdiyye Medresesi: Medâris-i kadîme-i Âmid’dendir. Mülûk-i Artukiyye’den Sultân 
Mes‘ûd bin (…) [Yukarıdaki dipnotta belirtildiği üzere ismi yazılmayan Artuklu hükümdarı 
Nûreddîn Muhammed'dir. (haz.)] tarafından binâ edilmiştir. İkmâl-i binâsı 595 [1198-99] sene-
sinde olduğu, cidârında menkūş ve mahkûkdur. Sultân-ı müşârün-ileyh nâ’il-i hükûmet olmazdan 
mukaddem binâ etmişti. Şehrin medâris-i cesîmesinden olmağla müderrislerine ‘ale’l-ekser müftîlik 
mansıbı dahi inzimâm edilir. Medrese-i mezkûrenin müderris ve memleketin müftîsi olan Çerçin-
zâde Mevlânâ Hasan bin ‘Alî bin Hasan bin ‘Alî Hazretlerine kadar elli akçe vazîfe verilmekte idi. 
Müftî-i müşârün-ileyhin 976 [1568-69] senesinde vukū‘-ı [ve]fâtı üzerine yerine ya‘nî hem mü-
derrislik hem müftîlikle Hüsreviyye Medresesi’nde neşr-i ‘ulûm eden fâzıl-ı şehîr Muslihuddîn Lârî 
Hazretleri nakl olunarak nevbette üç mülâzım verilmek üzere mevleviyyet i‘tibâr edildi. Elf-i kâmil-i 
hicrîden [1591-92] sonra da silsile-i icâzetnâme-i ‘ulemâyı teşkîl eden ‘Allâme ‘Alî Gûrânî-i Âmidî ve 
birâderi Mevlânâ Zeynel‘âbidîn Gûrânî-i Âmidî Hazerâtı burada nâşir-i ‘ulûm-ı ‘âliye idiler. Bu med-
resede zîb-i tedrîs ve ifâde olanların biri de el-mevlâ el-fâzıl en-nihrîr el-kâmil Mevlânâ ‘Abdurrahmân 
Fâzıl-i Suhrânî-i Âmidî Hazretleridir. ‘Uşşâkî-zâde ‘Abdülbâkî Efendi Zeyl-i Şakāyık’ında der ki: 
“‘Abdurrahmân Fâzıl Hazretlerinin ‘ulûm-ı ‘âliyede olan şöhret-i hârikaları cihânın her tarafına vâsıl 
olmağla saltanat-ı seniyye tarafından taltîfi ârzû olunduğu sırada Mes‘ûdiyye Medrese-i celîlesi خير 
 olmağla bâlâ-yı kaddine ber-dûş ve mevâ‘îd-i (.İhsanın hayırlısı mevcut bulunandır) اإلحسان ما حضر
âtiye ile de mev‘ûd buyurulmuşlar idi. Müte‘âkiben hizmet-i iftâ dahi ihsân olundu.” 

Bu medrese müderrisîn-i ‘izâmından biri de el-Mevlâ Mehmed Hânevî Hazretleridir ki üstâdları 
‘Abdurrahmân Fâzıl Hazretlerinin 1066 [1655-56] senesinde vukū‘-ı vefâtı esnâsında ‘Alî Paşa Med-
resesi müderrisi iken buraya nakl olunarak Köprülü-zâde Sadr-ı a‘zam Ahmed Fâzıl Paşa’nın da‘veti 
üzerine Der-sa‘âdet’e bi’l-‘azîme sadr-ı müşârün-ileyhin erkân-ı ‘â’ileleri evlâdına üstâd-ı vâlâ-şân 
olmuş ve 1087 [1676] senesinde Köprülü-zâde’nin vefâtı hasebiyle Diyârbekir (Âmid)’e ‘avdet etmiş 
ise de, Sadr-ı a‘zam Merzifonî Kara Mustafâ Paşa tarafından tekrar da‘vet olunarak kendilerine ve 
mahdûmu Maktûl-zâde ‘Alî Paşa’ya mu‘allim ta‘yîn edilmiştir. 1097 [1685-86] [Müellif burada bir 
tarih hatası yapmıştır. Zira Merzifonlu’nun vefatı 1095 [1683] senesindedir. (haz.)] senesinde paşa-
nın vefâtı üzerine Diyârbekir’e ‘avdetini müte‘âkib vefât etmiş idi. Bu medrese-i celîlede müderris-i 
vâlâ ve memlekete müftî-i sâhib-fetvâ olanların biri de âb-rû-yı fuzalâ Hâmidî-zâde Mevlânâ ‘Ömer 
bin Hüseyin el-Âmidî Hazretleri ve bir diğeri de peder-i vâlâ-güherimizin kā’im-pederleri Şeyh 
Mustafâ Safî Hazretlerinin vâlid-i ‘âlîleri, nâ’ibü’ş-şer‘-i memleket, fâzıl-ı bî-müdânî Mevlânâ Sâlih 
Efendi Hazretleridir ki vefâtı 1236 [1820-21] senesindedir. Bu medresede müderris olanların biri 
de hâlâ müftî-i memleket ‘Abdülganî Hazretleri olup bu ‘Allâme Hâmidî merhûmun ahfâdından 
olmağla berâber Nâ’ibü’ş-şer‘ Sâlih Efendi merhûmun diğer mahdûmları Hâfız Mes‘ûd Efendi’nin 
dâmâdıdır. Bu medrese-i mübârekeden yedi ‘asırdan mütecâviz bir müddet-i medîde zarfında yetişen 
fuzalâ ve ‘ulemâ bî-hadd ü ihsâdır. Ahâlî-i memleketten başka ikāmeti büldân ve memâlikten dahi 
pek çok talebe bu medrese-i celîlede tahsîl-i ‘ulûm ederek meşâhîr-i ‘ulemâ-yı ‘izâmdan olmuştur. 
[Müellif açıklamanın bundan sonraki kısmını derkenarda yazmıştır. (haz.)] Ez-cümle Saçaklı-zâde 
‘Allâme Muhammed bin Ebûbekir el-Mar‘aşî Hazretlerinin üstâd-ı ekremleri ‘umdetü’l-fuzalâ ve 
sâhib-i tefsir Müftî-i Sivas Mevlânâ Muhammed et-Tefsîrî Hazretleri ki, silsile-i ‘ulemâ-yı Rûm’un 
ekserîsi bu zât-ı ‘âlî-kadre vâsıl olmakta bulunmuştur; Celâl üzerine olan hâşiye-i mu‘teberesini şu 
Mes‘ûdiyye Medresesi’nin müderris-i ‘âlîsi bulunan ‘allâme-i zamân Mevlânâ ‘Alî Gûrânî Hazretle-
rinden tahsîl-i ‘ulûm ve kemâlât eylediği esnâda Diyârbekir (Âmid)’de tahrîre ibtidâr ve 1066 [1655-
56] senesinde ikmâl eylediğini mukaddime-i kitâbda beyân ediyor. Bu medreseden çıkan ‘ulemâdan 



| 65Mir’âtü’l-Fevâ’id fî Terâcimi Meşâhîri Âmid

det zarfında dahi kütübhâne-i mezkûrenin mevcûd[u] tenâkus etmeyip tezâyüd 
eylemiş olduğu [s. 78] şübheden vârestedir.

Bu kütübhânenin kimler tarafından hangi senede ve ne sûretle mahv ve tahrîb 
edildiği bahsine gelince; gerçi bu bâbda tafsîlât-ı sarîha henûz meşhûdumuz ol-
mamış ise de, 672 [1273] târîhinde tevellüd ve 732 [1331] târîhinde vefât eden 
Cenâb-ı Melikü’l-Müeyyed Ebü’l-Fidâ Eyyûbî (…)1 senesine kadar yürütmüş ol-
duğu târîh-i meşhûrunda:

وهي إلى قريب كانت موجودة بخزائن الجامعين2

‘ibâresini kayd ve tahrîr etmesine göre ol esnâda zuhûr eden Tatar beliyye-i 
kübrâsında böyle altı yedi ‘asırlık ‘adîmü’l-emsâl bir kütübhânenin de mahv ve 
ifnâ edildiği istinbât olunuyor (1)3. Kütübhâne-i mezkûrun mevki‘i Câmi‘-i 
Kebîr’in cenâh-ı yemîninde ve ma‘bed-i tûlânînin müntehâsında idi. Cenâb-ı Ah-
med bin Yûsuf el-Menâzî bu kütübhâneyi [s. 79] ba‘zı fevkānî kemerlerle Câmi‘-i 
Kebîr’in o taraftaki sokağı üzerinden karşı tarafa geçirip cenûben Sipâhîler Çarşusı 
hizâsına ve yemînen Zencîriyye (1)4 Medresesi’ne kadar bir dâ’ire-i ‘azîme ve bedî‘a 

ve talebeden bir haylîsinin esâmî ve ahvâli derûn-ı kitâbda görülecektir, inşâ’allâhu Te‘âlâ. 

1 Ebü‘l-Fidâ’nın el-Muhtasar fî Ahbâri’l-Beşer adlı eseri 729 yılı sonuna [Ekim 1329] kadar olan 
hadiseleri anlatmaktadır. (haz.)

2 Yakın zamana kadar bu kitaplar cami kütüphanelerinde bulunmaktaydı.

3 (1) Şu kadîm kütübhânemiz mevcûdundan henûz hîçbir kitâb bize vâsıl olmamış ise de, 
Diyârbekir (Âmid)’in a’zam-ı fuzalâsından olup 650 [1252] hudûdunda gāyet mükemmel bir Âmid 
târîhini yazan İsmâ‘îl bin Ebî Sa‘d bin ‘Alî el-Âmidî el-kâtib el-vezîr el-ma‘rûf bi-İbni Müteytî’nin 
mahdûm-ı ‘âlî-kadri, kezâlik vüzerâ-yı Artukiyye’den ve ‘ulemâ-yı be-nâmdan Muhammed bin 
İsmâ‘îl bin Ebî Sa‘d bin ‘Alî el-Âmidî’nin 524 [1129-30] senesinde yazılmış olan bir kitâb-ı edebiy-
ye zahrında müşârün-ileyhin kendi hatt-ı nefîsiyle ‘aynen şu ‘ibâre görülmüştür; o zamânlara ‘â’id 
vukū‘ât-ı târîhiyye ve edebiyyedendir:

محمد بن إسماعيل ابن أبي سعد بن علي اآلمدي عفا اهلل عنه

ويعتصم باهلل ويتوّكل عليه

ملكه في شهور سنة سبع وستمئة ٦٧٠ بماردين حماها اهلل

(Muhammed bin İsmâ‘îl bin Ebî Sa‘d bin ‘Alî el-Âmidî’yi Allah affetsin ki o Allah’a tevekkül eder ve 
O’na sığınır. Bu kitap hicrî 670 [1271-72] senesi aylarında Mardin’de -Allah orayı korusun- onun 
mülküne dahil olmuştur.)

4 (1) Zencîriyye Medresesi: Cidârında târîhleri menkūş olan medâris-i memleketin en kadîmidir. 
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meydâna getirmiş idi. Tekālîb-i zamân bu dâ’ire-i cesîmenin enkāzını1 bile mahv 
ve nâ-bûd etmiş ise de; câmi‘-i şerîf-i mezkûrun cânib-i yemîninde şimdi mevcûd 
olan Sarı ‘Abdurrahmân Paşa Kütübhânesi civârında sokak üstünde karşı tarafa 
atılmış bir sengîn kemer ve sâ’ir ba‘zı ‘alâyim ve eser bâkîdir ki, erbâb-ı dikkatin 
nazar-ı intibâhına [s. 80] o dârü’l-kütüb-i ‘azîmin hâtırâtını getirebilir. 

Bu kütübhâneden müstefâd-ı kemâlât-ı bî-intihâ olan ‘ulemâ ve hükemâ bî-
‘add ü şümâr olup bunların beyân ve ta‘dâdı hâme-i ‘atâlet-semîrin iktidârı fev-
kindedir. Ez-cümle te’lîf-i ‘acîbi bugünkü günde dahi cihânın enzâr-ı hayret ve 
takdîrini tenvîr eden Ebü’l-‘İzz İsmâ‘îl ibn er-Rezzâz2 (1)3 Hazretleri gibi bir fâzıl-ı 

İkmâl-i binâsı 593 [1196-97] senesinde olduğu menkūş ve mahkûktur. Bu medresenin kapusında 
ve derûnundaki kemerlerde tırâşîde olan oyma ve kabartmalar ve gûnâ-gûn ve ‘acîb nakışlar pek 
san‘atlı ve nefîsü’l-enfestir. Şu binâda olan şekil ve hey’et ve taksîmât ve bedâyi‘-i nukūş ve letâfet, 
ol ‘asırda Diyârbekir’de hükûmet eden Âl-i Yinal ve Benî Artuk devirlerine ‘â’id olan şehrimiz tarz-ı 
sanâyi‘-i mi‘mâriyyesine bir nümûne-i kıymet-dârdır. Vaktiyle suyu Câmi‘-i Kebîr’den me’hûz bir 
kuyuya münhasır iken şimdi derûnundaki müte‘addid çeşmeler Âb-ı Hamravât mâ-i lezîzinden olup 
selâtîn-i mu‘azzama-i ‘Osmâniyye’den Kānûnî Sultân Süleymân Hân ‘aleyhi’r-rahmetu ve’l-gufran 
Hazretlerinin yâdigâr-ı kıymet-dârıdır. Bu medresenin ismi ba‘zı kitâblarda Mercâniyye görülüyor. 
Buradan yedi ‘asırdan mütecâviz bir müddetten beridir ki pek çok fuzalâ-yı mütebahhirîn yetişmiş-
tir. ‘Allâme-i şehîr-i bî-müdânî Mevlânâ Hüseyin Halhâlî Hazretleri 1008 [1599-1600] târîhlerinde 
Îrân ve Şirvân taraflarında hâsıl olan fetret hasebiyle Şemâhî’den Diyârbekir (Âmid)’e nakl ve rıhlet 
ederek bu medresede neşr-i ‘ulûm-ı ‘âliye eylemiştir. Kezâlik mü’ellifîn-i meşhûre-i Âmidiyyûndan 
nihrîr-i be-nâm Mevlânâ ‘Ömer bin Ahmed Çelebî-i Mâ’î Hazretleri dahi bu medrese-i ‘âliyede 
zînet-sâz-ı mevki‘-i ders ve ifâde olan zevât-ı fâzıladandır. Kıdvetü’l-‘ulemâ Mevlânâ Sa‘deddîn 
Teftâzânî ve ‘Allâme Seyyid Şerîf Cürcânî Hazerâtının dahi bir müddet bu Zencîriyye Medresesi’nde 
okudukları akvâl-i mevcûdeden ise de, bu bâbda henûz mestûr-ı sahâyif bir ma‘lûmâta dest-res 
olamadık. Bu medreseden zuhûr eden birçok fuzalâ ve ‘ulemâdan derûn-ı kitâbda bahsolunacaktır, 
inşâ’allâhu Te‘âlâ. 

1 Müellif sehven “enkāsını” yazmıştır. (haz.)

2 Müellif 80. sahifenin alt kısmına dipnot şeklinde “Ebü’l-‘İzz İsmâ‘îl bin er-Rezzâz” başlığını 
atmışsa da, bu sahifede herhangi bir açıklamada bulunmamış olup mezkur şahıs hakkında arka 
sahifede malumat vermiştir. (haz.) 

3 (1) Hakîm-i zû-fünûn İsmâ‘îl bin er-Rezzâz: Müşârün-ileyh şark ve garbda nazîrî mesbûk ol-
mayan Kitâbü’l-Câmi‘ beyne’l-‘İlmi ve’l-‘Amel li’n-Nâfi‘ fî Sınâ‘ati’l-Hiyel nâm kitâb-ı kıymet-dârın 
mü’ellif-i havârık-nümâsıdır. Diyârbekir ve Hısn-ı Keyfâ mülûk-i Artukiyyesi zamânında i‘mâlât-ı 
‘acîbe ve masnû‘ât-ı bedî‘ada re’îs-i bî-akrân ve künye-i ‘âlîleri Ebü’l-‘İzz [Müellif “Ebü’l-‘Azîz” şeklinde 
yazmıştır. (haz.)] ve lakabları Bedî‘üzzamân idi. Kitâbının derece-i kıymetini anlamalı ki, Yavuz Sultân 
Selîm Hân ‘aleyhi’r-rahmetu ve’l-gufrân Hazretleri lisân-ı letâfet-i Türkî’ye terceme ettirmiş idi. 

Kâtib Çelebi merhûm Keşfü’z-Zunûn’da bu kitâb-ı bedî‘in ismini Kitâbü’l-Âlâti’r-Rûhâniyye kayd 
ediyor ise de, ism-i sahîhi yukarıda gösterildiği vecihledir. 
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İtalya ‘ulemâsından Doros, meşâhîr-i hükemâ-yı İslâmiyye hakkında yazdığı kitâbda müşârün-
ileyhi zikrederek bu kitâbının bir kısmının metni Paris Kütübhânesi’nde olduğunu beyân ediyor. 
Biz kitâb-ı mezkûrun tekmîlini hâvî bir nüshasını ser-â-pâ mütâla‘a eyledik. Kitâb-ı mezkûr beş 
yüz küsûr büyük sahîfeyi hâvî ve sâ‘ât-ı zamâniyyeye ve su makinelerine ve evânî ve akdâh ve ebârîk 
ve havz ve fevvârelere ve derin mahallerden su çıkarmak ve nehr-i cârîden su almak gibi sanâyi‘-i 
ma‘âdini ve [bu] yolda daha sâ’ir eşkâl-i muhtelife-i gayr-i müteşâbiheyi hâvî elli ‘aded eşkâl ve 
suver-i mahsûsayı ve bunların her birinin ayrı ayrı eczâsını ve yek-dîgerine keyfiyyet-i rabt ve ilsâkı 
ta‘rîfâtla berâber daha iki yüzden mütecâviz eczâ-yı eşkâli muhtevîdir. Şekiller ve resimler ve makine-
ler ise ser-â-pâ altunla tezyîn olunmuş nefîsü’l-enfestir. Kitâbın te’lîfi 600 [1203] hudûdunda olup ol 
vakit Diyârbekir meliki bulunan Melik Nâsırüddîn Mahmûd Artukî’nin emriyle ve müşârün-ileyh 
nâmına te’lîf ettiğini şöylece beyân ediyor: 

وعند التعالى بخدمة الملك الصالح ناصر الدين أبي الفتح محمود بن محمد بن قرا أسالن بن داود بن سليمان بن 
أرتق ملك دياربكر أبقاه اهلل تعالى ما اختار البقاء. وذلك على أثر خدمتي أبيه وأخيه قّدسهما اهلل مّدة خمس وعشرين سنة

(Diyarbakır meliki, salih, fetih sahibi Mahmûd bin Muhammed bin Kara Aslan bin Dâvûd bin 
Süleymân bin Artuk’un hizmetine Allah rızası için sunulmuştur. Yüce Allah murad ettiği müddetçe 
onu baki kılsın. Bu, babasının ve kardeşinin –Allah onları mukaddes kılsın- 25 yıl süren hizmetin-
den sonradır.) 

Kitâbın te’lîfinden beş sene sonra melik-i müşârün-ileyh yukarıda Diyârbekir Sûru bahsinde mufas-
salan beyân olunduğu üzere Ben u Sen tarafında cesîm ve gāyet yüksek ve derûn ve bîrûnu sanâyi‘-i 
‘acîbe-i hendesiyye ve mi‘mâriyyeyi hâvî ve el-ân mevcûd olan burc-ı bî-nazîri pek san‘atlı bir sûrette 
binâ etmesine ve burcun vasatında bir kara kuş resmi ve anın altında bir öküz başı resmini ve öküz 
başının iki tarafında bağlı iki arslan-ı mehîb nakş edilmiş olması gibi ba‘zı tasâvîr-i râmize ve sanâyi‘-i 
bedî‘a bulunmasına nazaran, bunun da mühendis veya mürettib ve mu‘arrifi hakîm-i müşârün-ileyh 
olması muhtemeldir. 

Hakîm-i müşârün-ileyhin maskat-ı re’si Cizre kasabası olup ba‘dehu Diyârbekir (Âmid)’e nakl ve 
rıhlet ederek ‘ulûm-ı ‘âliyede vâsıl-ı kemâlât-ı evfâ olduktan sonra hikmet ve hendese ve hey’et gibi 
‘ulûm-ı âliyeye hasr-ı enfâs-ı hayât ederek Arşimidis ve Fârâbî ve İbni Sînâ gibi ‘ulemâ-yı kadîmenin 
âsârı üzerinde a‘mâk-ı fikr ü nazar eylemiş ve nazariyyâttan ‘ameliyyâta intikāl ile ecsâm ve ma‘âdin 
üzerinde birçok tecârib-i ‘amîka icrâsıyla bir derece yed-i tûlâ ve meleke-i ‘ulyâ hâsıl eylemiştir ki, 
Arşimidis’in ve sâ’ir hükemânın birçok âsârını tashîh ve îsâl ve ikmâl ve bunlardan başka birçok 
sanâyi‘-i ‘acîbe ibdâ‘ ve ihtirâ‘ eylemiştir. 572 [1176-77] senesinde Hasankeyf ’e (Hısn-ı Keyfâ) gi-
derek zâten şöhret-i şâyi‘a-i hüner ve ma‘rifeti daha evvel vâsıl olmuş olduğundan Nûreddîn Mu-
hammed ibni Fahreddîn Kara Arslan Artukî tarafından re’îsü’l-a‘mâl nasb ve ta‘yîn olunmuştur. 579 
[1183-84] senesinde sultân-ı müşârün-ileyh ile berâber tekrâr Diyârbekir (Âmid)’e ‘avdet eylemiş 
ve müşârün-ileyh Nûreddîn Muhammed 581 [1185] senesinde vefât eyledikte halefi ve mahdûmu 
Emîr Kutbüddîn Kara Arslan tarafından kemâ-kân mazhar-ı ikbâl ve ihtirâm olmuştur. 597 [1200] 
senesinde Kutbüddîn Kara Arslan’ın vefâtı üzerine ve küçük birâderi Nâsırüddîn Sâlih Mahmûd 
bin Muhammed Nûreddîn makāmına kā’im olmağla, bu da zâten muhibb-i sanâyi‘ ve ma‘ârif bir 
zât olduğundan peder ve birâderi zamânından ziyâde mazhar-ı ihtirâmât-ı fâ’ika olarak kendisine 
birçok san‘atlı ve nâfi‘ şeyler i‘mâl ettirilmiş ve kendisinden başka kimsede mevcûd olmayan böyle 
sanâyi‘-i bedî‘a mahv ü tebâh olmamak üzere işbu kitâbın te’lîfi de sultân-ı müşârün-ileyhin emr ve 
tergîbiyle husûle gelmiştir. Hakîm-i müşârün-ileyhin vefâtı tahmînen 610 [1213] hudûdunda ve 
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mütenevvi‘ü’l-kemâl ve hakîm-i zû-fünûn-ı bî-misâl, bu kütübhânenin meydâna 
getirdiği fuzalâ-yı be-nâmdandır.1

[s. 81]

İşte Cenâb-ı ‘Allâme Ebû Şâme, târîhinde bu kütübhânenin mikdâr-ı 
mevcûdunu beyân eylediği gibi; melik-i kadîm Bahâ’eddîn ibni Bîsan Yinâlî’nin 
cemâ‘at-i kesîre ile üç gün üç gece nevâdir-i emvâl taşıdığı ve şu taşıdığı mikdârdan 
ziyâdesi de o aralıkta telef ve zâyi‘ olduğu hâlde bunlardan başka olarak müşârün-
ileyh Yûsuf Selâhaddîn Eyyûbî’nin yedine geçen emvâl ve eşyâ-yı vâfireden dolayı 
dünyâ yüzünde bu mikdâr eşyâ bulunduğuna istiğrâb ve hîçbir memlekette bulu-
nabilmesini de istib‘âd ederek şu satırları târîhinde ‘aynen yazıyor: 

[s. 82] 

وُوِجد فيها من الِغالل والسالح وآالت الحصار والمناجق واللعب والزوادات أشياَء كثيرة ال يمكن أن يوَجد في 

بلد مثُلها2

şehr-i Diyârbekir (Âmid)’[de]dir. 

Meşhûdumuz olan kitâb-ı bedâyi‘-nisâbı mü’ellifin hatt-ı destiyle olan kitâb-ı nevâdir-iktinâbdan 
naklen yazılan diğer bir kitâbdan 755 [1354-55] senesinde istinsâh edilip hattı gāyet zîba ve resim-
leri müzeyyen ve müzehheb ve mücellâ bir nüsha-i nefîs ü yektâdır. Keşfü’z-Zunûn’da Kâtib Çele-
bi merhûm ba‘zı fuzalâ tarafından Yavuz Sultân Selîm Hân nâmına Türkçe’ye terceme edildiği[ni] 
beyân ediyor ise de, kitâb-ı mütercemin ismini ve mü’ellifini tasrîh etmiyor. Ma‘a-mâ-fîh beyân 
olunan terceme-i kitâb henûz meşhûdumuz olmamıştır. 

Mü’ellif-i müşârün-ileyh bu bâbdaki sa‘y ü ikdâmı ve kitâbın sebeb-i te’lîfi hakkında mukaddimede 
bir haylî ma‘lûmât-ı nâfi‘a i‘tâ eylemiş olduğu cihetle, bu husûs mü’ellifin lisân-ı ‘azbü’l-beyân-ı 
hikmet-ihtivâlarından dinlenilmek üzere mukaddime-i mezkûre teberrüken ‘aynen bu mahalle derc 
olundu:

الحمد هلل مبِدع ُصنِعه في السمائيات، الموَضع أسراُر ِحكمه في األرضيات، فهي نسخة من عالم ملكوته ودليل قاطع 
على جبروته، أحمده على ما علم وأستزيده من فواضل الِنَعم وهي مطلوباُت الِحكم، حمًدا...

 (Semaları eşi benzeri olmayan sanatlarla süsleyen ve yeryüzünü hikmetli sırlarla dolduran; yerler 
ve gökler hükümdarlık âleminin bir örneği ve kudret ve büyüklüğünün kesin delili olan Allah’a 
hamdolsun. Öğrettiklerinden dolayı O’na hamdeder, nimetlerin en faziletlisi olan hikmeti bende 
artırmasını dilerim. )

1 80. sahifede bulunan ve “Ez-cümle” ifadesiyle başlayan ibareler, 80. sahifenin hemen arkasında 
yer alan ve numarası bulunmayan sahifede aynen mevcuttur. Fakat tekrar yazılan bu kısmın müellif 
tarafından üstü çizilmiş ve bu ibareler iptal edilmiştir. (haz.) 

2 Orada erzak, silah, mancınık, savaş eğitim gereçleri, muhasara aletleri ve cephanelik cinsinden 



| 69Mir’âtü’l-Fevâ’id fî Terâcimi Meşâhîri Âmid

‘Allâme-i müşârün-ileyh bundan başka şehrin etrâfını muhât olan sûr-ı cesîmin 
burçlarından bir burçta yüz bin şem‘a ve diğer bir burcun dahi ok demirleriyle 
memlû’ olduğunu ve sâ’ir şeyleri de yazması lâzım gelse pek uzayacağını şu satır-
larında gösteriyor: 

وُوِجد فيها برج من أبراجها، فيه مئة ألف شمعة، وبرج مملوء بنصور النشاب وأشياء يطول شرحها.1

Ve kezâlik ‘allâme-i müşârün-ileyh Diyârbekir (Âmid) sûrundaki zahâ’ir-i 
müddahareye ve mevcûd bulunan hazâ’in-i kesîreye isti‘câb ederek Sultân Yûsuf 
Selâhaddîn Hazretlerinin [s. 83] Diyârbekir (Âmid) şehrini refâkatinde bulunan 
mülûk-i Artukiyye’den Hasankeyf (Hısn-ı Keyfâ) Meliki Emîr Nûreddîn Muham-
med bin Kara Arslan’a i‘tâ edeceğini evvelce va‘d eylemiş olmağla va‘dini infâz ve 
memleketi müşârün-ileyhe teslîm eyledikte, müşârün-ileyh Emîr Nûreddîn Mu-
hammed bin Kara Arslan yedi senelik idâre-i mülkiyyesine kâfî mikdârı alıkoduk-
tan sonra zahâ’ir ve hazâ’inden fazla kalanını bey‘ ü fürûht eylediğinden etrâf ü 
enhâ vü emâkin2 ve büldânın zahâ’ir ile dolduğunu şu satırlarla beyân ediyor:

ويقال أبن قارة أرسالن باع من ذخائر آمد مّما ال حاجة له بمّدة سبع سنين حتى امتألت األرض من ذخائرها. 3

Emîr Nûreddîn Muhammed bin Kara Arslan’ın fürûht eylediği zahâ’irin üç 
milyon liraya bâliğ olduğunu gören Yûsuf Selâhaddîn Eyyûbî’nin ba‘zı mahremânı, 
cenâb-ı sultân-ı müşârün-ileyhe; Arslan-zâde’ye yalnız Âmid şehrini va‘d edip 
derûn-ı memlekette müddahar ve mevcûd olan bunca emvâl ve zahâ’iri va‘d etme-
diğini ‘arz eylediklerini, ‘allâme-i müşârün-ileyh kitâbında şöylece tahrîr ediyor:

وقيل للسلطان: إنّك وعدته بآمد؛ ما وعدته بها من األموال والذخائر وفيها من ذخائرها ما يساوي ثالثة آالف ألف 

دينار.4

başka bir beldede bulunamayacak şeyler ele geçirdi.

1 Kalenin burçlarından birinde yüz bin mum vardı. Diğer bir burç da ok başlarıyla doluydu. 
Bunlardan ayrı olarak kalede daha birçok şey bulunuyordu.

2 Sahife burada bitmiş gibi görüldüğü halde bu sahifeden sonra gelen iki sahifeye numara verilme-
yerek metne devam edilmiştir. (haz.)

3 Rivayet olunur ki: İbni Kara Arslan Âmid şehrinin yedi sene müddetince ihtiyaç duymayacağı 
depolarda birikmiş hububatını sattı ve her yer Âmid hububatıyla doldu.

4 Sultana denildi ki: “Sen ona Âmid’i vadettin; içinde bulunan mal ve zahireyi değil. Zira Âmid’de 
üç milyon dinara bedel bu çeşit mal bulunmaktadır.”
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Ma‘a-mâ-fîh cenâb-ı sultân va‘dinden nükûl etmeyip Emîr Nûreddîn 
Muhammed’e teslîm ve tesellüm kā’idesini icrâ ve kendisine ba‘zı vesâyâ-yı 
mühimme îfâ eylediğini ve bu vesîle-i hasene ile ol havâlîde bulunan mülûk ve 
hükümdârânın sultân-ı müşârün-ileyhe râm ve münkād olduklarını şu sûretle 
yazıyor: 

قال العماد: ثم دخل السلطان مدينة آمد وجلس في دار اإلمارة وخّلف نور الدين بن قاره أرسالن على أنّه يظهر بها 

العدل ويقمع الجور ويكون سامًعا مطيًعا للسلطان من معاداة األعداء ومصافاة الِخاّلن في كل وقت وزمان، وإنّه متى 

استمّد من آمد ]s. 84[ لقتال الفرنج وجده لذلك يقظاَن، وعليه عطشاَن. ثم إّن رسل ملوك األطراف اجتمعت عند 

السلطان، كٌل يطلب لصاحبه األمان، وإذ يتخذه من جملة األعوان، منهم صاحب ماردين وصاحب ميافارقين، وهما 

قريبا ابن قاره أرسالن، فرّد السلطان كل رسول بسؤله وأجابه إقباله بقبوله، ثم رحل السلطان من آمد.1

İşte şehrimizin ‘ilm ve kemâl husûsundaki zenginliği ve anın tev’emi bulu-
nan sanâyi‘ ve ticâret ve zirâ‘atin emr-i terakkîsi sadr-ı İslâm’dan beri bu sûretle 
gelmekte olduğu hâlde tekālîb-i vukū‘ât-ı kâ’inât arasında yakın vakitlere değin 
şu meziyyet-i mümtâzesini muhâfaza eylediğini Şakāyık-ı Nu‘mâniyye’nin zeylü’z-
zeyli Vefeyât-ı ‘Uşşâkî-zâde ve Vakāyi‘ü’l-Fuzalâ-i Şeyhî gibi Der-sa‘âdet’te te’lîf olu-
nan kütüb-i mu‘teberede 1020 [1611-12] târîhlerine ‘a’id ba‘zı fuzalâ bahsinde şeh-
rimizin ismi yâd olundukta [s. 85] “Dârü’l-‘ilm olan medîne-i Diyârbekir” ta‘bîr-i 
mümtâzıyla tavsîf ve tahrîr edilmesi (1)2 ve 1170 [1756] hudûdunda tahsîl-i ‘ulûm 

1 ‘İmâd anlatır: “Sonra sultan Âmid şehrine girdi, valilik makamına oturdu ve oraya hakkı ayakta 
tutar, zulmü yok eder, dostlara ve düşmanlara karşı davranışlarında sultana itaat eder ve Frenklere 
karşı savaşmak için ne zaman kendisinden yardım istese onu hazır bulur ümidiyle Nûreddîn ibni 
Kara Arslan’ı halife tayin etti. Daha sonra Âmid çevresinin hükümdarları sultana birer elçi gönder-
diler, bağlılıklarını göstererek kendisinden eman dileyip ona dost olma isteklerini sundular. Sulta-
na bağlılıklarını gösteren hükümdarlar arasında, Mardin ve Meyyâfârıkîn hükümdarları da vardı. 
Bunların her ikisi de Kara Arslan’ın yakınıydı. Sultan, her bir elçinin isteğini güzellikle karşıladı ve 
hükümdarların isteklerini kabul etti. Daha sonra Âmid’den ayrıldı.” 

2 (1) Silsile-i İcâzetnâme-i ‘Ulemâ: ‘Ulemâ-i ‘izâm-ı Rûm’un yüzden mütecâviz icâzetnâmelerini 
tedkîk eylediğimizde hîçbir silsilenâme görmedik ki Diyârbekir (Âmid) esâtize-i ‘ulemâsı anda 
mevcûd olmasın. ‘Allâme Sa‘deddîn Teftâzânî ve Seyyid Şerîf Cürcânî Hazerâtına vâsıl olmak içün 
üç silsileye inhisâr ediyor.

Birincisi: Mevlânâ İsmâ‘îl el-Konevî el-Âmidî ve ‘Abdülkerîm el-Âmidî ve Receb el-Âmidî ve 
‘Abdurrahmân el-Fâzıl el-Âmidî ve ‘âlim-i Rabbânî Mollâ Çelebî-i Âmidî koludur ki, bu silsile bi-
rinci derecede kesreti hâ’izdir. 
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içün Diyârbekir (Âmid) şehrine gelen ve mu’ahharan yirmiden mütecâviz te’lîfât-ı 

İkincisi: Mevlânâ Ahmed el-Kâzâbâdî el-‘Ayntâbî ve Mevlânâ Muhammed bin Ebûbekir el-Mar‘aşî 
el-‘arîf bi-Saçaklı-zâde ve Mevlânâ Muhammed el-Kayserî el-‘Ayntâbî es-Sivâsî koludur ki, bu da 
nihrîr-i bî-nazîr Mevlânâ ‘Alî el-Gûrânî el-Âmidî ve Mevlânâ Zeynel‘âbidîn el-Gûrânî Hazerâtı 
vâsıtasıyla cenâb-ı (…) vâsıl oluyor. 

Üçüncüsü: Kitâb-ı Hey’et-i İslâmiyye mü’ellifi Mevlânâ İbrâhîm el-Karamânî el-Âmidî koludur ki; 
Mevlânâ Süleymân Şirvânî’den, o da Mîr Yahyâ-yı Tebrîzî’den ahz ederek (…) koluyla birleşip (…) 
vâsıl olur.

İşte şu ‘umûm silsilenâmelerde teşkîl-i vâsıta-i sened-i ittisâl olan zevât-ı selâse-i fâzıla, ki Mevlânâ 
Mollâ Çelebî-i Âmidî ve Mevlânâ ‘Alî el-Gûrânî el-Âmidî ve Mevlânâ İbrâhîm el-Karamânî el-Âmidî 
Hazerâtıdır; cümlesi 1030 [1620] hudûdunda Diyârbekir (Âmid) şehrinde neşr-i ‘ulûm-ı ‘âliye eden 
fuzalâdan olmağla, bunların dahi terceme-i ahvâl-i üstâdâneleri ve Cenâb-ı Habîb-i Ekrem Efendi-
miz Hazretlerine vâsıl olan silsile-i icâzetleri derûn-ı kitâbda mündericdir. 

‘Ulemâ-yı Rûm’un mevcûd olan icâzetnâmelerinin hîçbiri Şemseddîn Fenârî, Şemseddîn Hayâlî, 
Şemseddîn Gûrânî, İbni Kemâl, Ebu’s-Su‘ûd Hazerâtı gibi efâzıl-ı Rûm’a uğramaksızın mutlakā 
Diyârbekir (Âmid) esâtizesi vâsıtasıyla yürümüş olması esbâbına gelince; Kâtib Çelebi merhûmun 
Mîzânü’l-Hak fî İhtiyâri’l-Ehak nâm eserinde beyân olunduğu üzere Ebü’l-feth Sultân Mehmed Hân 
Hazretleri Der-sa‘âdet’te binâ buyurdukları Medâris-i Semâniyye’de ‘ulûm-ı hikemiyyenin okun-
masını ve hattâ Hâşiye-i Tecrîd ve Şerh-i Mevâkıf kitâblarını vakfiye-i mülûkânelerinde isimleriyle 
tasrîh ederek kayd eylemiş olduğu cihetle ‘ulûm-ı hikmet ve hey’et terakkî eylemiş ve elf-i kâmil 
[1591] hudûduna kadar bu sûretle devâm eylemiş ve hattâ ba‘zı rasadhâneler bile inşâ olunmuş ise 
de, ol esnâda ba‘zı ‘avârız ve halel târî olduğundan bu ‘ulûma heveskâr olanlar Diyârbekir havâlîsine 
giderek ‘ulûm-ı riyâziyye ve felekiyye tahsîline mecbûr olmuşlar idi. Hattâ ol esnâda tahsîl içün 
Diyârbekir’e giden talebe yalnız Rûm cihetine mahsûs olmayıp Hulâsatü’l-Eser fî A‘yâni’l-Karni’l-
Hâdî ‘Aşer nâm kitâbda وكانت تأتيه الناس من العجم وماوراء النهر (Acem diyarından ve Mâverâünnehir’den 
onun yanına gelirlerdi.) ‘ibâresiyle gösterildiği üzere Îrân ve Türkistân cihetlerinden dahi talebe akıp 
gelmekte idi. İşte bundan dolayı ol ‘asırda bulunan Diyârbekir (Âmid) ‘ulemâsı üstâd-ı küll olarak 
‘umûm silsilenâme-i ‘ulemâya dâhil oldular. 

Kâtib Çelebi kavlince ol diyâra gidip tahsîl gören talebelerin mübtedîleri bile Rûm’a gelip ‘azîm 
tafra satar oldu. Ol esnâda ya‘nî 1048 [1638-39] senesinde fâtih-i Bağdâd hazretleri en mümtâz 
‘ulemâdan olan ‘Allâme Mollâ Çelebi Hazretlerini Diyârbekir (Âmid)’den Der-sa‘âdet’e da‘vet ve 
celb ve Fâtih Sultân Mehmed Hân Hazretleri medresesine müderris ta‘yîn ederek ‘ulûm-ı hikemiyye 
ve riyâziyyeye başlattırılmış. İşte ahvâl-i mezkûreden dolayı bâlâda ismi mürûr eden Diyârbekir 
(Âmid) ‘ulemâsı ve bi’l-hâssa müşârün-ileyh Mollâ Çelebî-i Âmidî Hazretleri ser-sübha-i ‘ulemâ-yı 
müte’ahhire-i Rûm olmuştur. Ahîren müşârün-ileyhin talebesinden fâzıl-ı şehîr Receb el-Âmidî ve 
Mevlânâ Mehmed el-Hânevî el-Âmidî gibi zevât-ı fâzıla da Köprülü-zâdeler tarafından Der-sa‘âdet’e 
celb ve da‘vet olunmuştur ki, tafsîlâtı mahallerinde mezkûrdur. Müşârün-ileyh Kâtib Çelebi dahi 
1043 [1633-34] târîhinde ordu-yı hümâyûnla Diyârbekir’e giderek ol metîn şehirde ba‘zı ‘ulemâ ile 
sohbet ve istifâdeye rağbet eylediğini ve Revân’ın fethiyle 1045 [1635-36] senesinde Der-sa‘âdet’e 
‘avdet eyledikte artık ‘ulûm ve kemâlât ile meşgūl [Müellif buradan itibaren açıklamanın kalan kıs-
mını derkenarda yazmıştır. (haz.)] olduğunu beyân ediyor ise de, Diyârbekir (Âmid)’de sohbet ve 
kendilerinden istifâdeye rağbet eylediği ‘ulemâ-yı kirâmın isimlerini tasrîh etmiyor. 
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celîleye muvaffak olan Ebû ‘Abdullâh Ziyâ’eddîn Ahıshavî Revâmîzü’l-A‘yân fî 
Mezâmîri’l-‘Uhûdi ve’l-Ezmân [s. 86]1 nâm kitâb-ı celîlinde

ثم قدمُت آمد من بالد الجزيرة وترّددت من كان بها من علمائها ومشايخها وقرأت القرآن والمقدمة الجزرية على 

رئيس القراء المعروف بها بـالسبعة السيارة2

‘ibâresiyle başlayarak fâzıl-ı meşhûr-ı seb‘a-i seyyâre Mevlânâ ‘Osmân bin Mu-
hammed el-Âmidî ve Küçük Ahmed-zâde ‘Allâme Ebûbekir el-Âmidî [s. 87] ve 
Hâmidî-zâde, nihrîr-i bî-nazîr Mevlânâ ‘Ömer el-Âmidî ve hâfız el-‘âlim el-fâzıl 
‘Osmân Efendi el-Âmidî ve eş-şeyh el-kâmil el-fâzıl ‘Alî bin Sun‘ullâh el-Âmidî 
Hazerâtından sûret-i tahsîlini tafsîlen beyân eyledikten sonra meclislerine hâzır 
olup kendilerinden ahz-ı ‘ulûm ve kesb-i fevâ’id-i lâ-yuhsâ eylediği ‘ulemâ ve 
fuzalâ-yı Âmid’in cümlesini zikr etmesi lâzım gelse pek uzayacağını [s. 88] 

ال  ما  والفوائد  العلوم  من  منهم  وأفدُت  ذكرهم،  يطول  من  وفضالئها  آمد  علماء  من  غيرهم  مجلس  وحضرت 

يُحصى.3

‘ibâresiyle beyân buyurması ve târîh-i tahrîr-i kitâbımızdan bir ‘asır evvele ‘â’id 
olarak bize vâsıl olup buraya derc olunan bir iki fıkranın dahi muhteviyyâtı [s. 89] 
şu ‘ibârâtı te’yîd eder. 

Bize vâsıl olan rivâyâttandır ki 1213 [1798-99] senesinde şehrimizde vefât eden 
fâzıl-ı bî-nazîr ve müttakî-i şehîr el-Hâc ‘Ömer el-Payâsî (1)4 Hazretleri mebâdî-i 

1 Müellif silsile-i icâzetnâme hakkında vermiş olduğu bilgiyi sonlandırdıktan sonra hemen ar-
kasında bulunan sahifeye, evvelce 83. ve 84. sayfalara yazmış olduğu ve Selâhaddîn Eyyûbî’nin 
Diyârbekir şehrini Emîr Nûreddîn’e vererek ona verdiği sözü yerine getirmesini konu alan Türkçe ve 
Arapça ibareleri tekrar yazmıştır. (haz.)

2 Daha sonra Cezîre bölgesinden Âmid’e geldim. Orada bulunan âlimlerin ve şeyhlerin mec-
lislerinde bulundum. Âmid’in Seb‘a-i Seyyâre nâmıyla bilinen reisü’l-kurrasına Kur’ân ve Cezerî 
Mukaddimesi’ni dinlettim. 

3 Âmid’in isimlerini sayamayacağım diğer âlim ve fazıllarının meclislerinde bulundum. Kendile-
rinden ilmen anlatmakla bitmeyecek derecede istifade ettim. 

4 (1) Payas: Diyârbekir (Âmid) şehrine bir sâ‘at mesâfede bir karye ismidir. Fâzıl-ı müşârün-ileyh 
bu karye ahâlîsindendir. Payas ismi esmâ-i müşterekeden olup Adana vilâyeti dâhilinde dahi bu nâm 
ile bir mahal vardır ki, bizim Mevlânâ ‘Ömer el-Payâsî-i Âmidî ile mu‘âsır olan fuzalâ-yı kirâmdan 
el-Hâc Muhammed bin Muhammed el-Payâsî dahi Adana vilâyeti Payas’ına mensûb ve Amasya’da 
müderris-i şehîr idi. 
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hâlinde tahsîl-i ‘ulûm içün Diyârbekir (Âmid)’e geldikte hucürât-ı medâris[i] ol-
kadar mâl-â-mâl bulmuştur ki, altı mâh kadar hîçbir medreseye yerleşemeyip niha-
yet bir medresenin bir [s. 90]1 hücresinde mütemekkin olan dört talebeden birinin 
yeri açılmağla ol sûretle bir medrese odasında barınmağa muvaffak olabilmiştir. 

Bu da bize vâsıl olan ahbârdandır ki; 1236 [1820-21] senesinde Diyârbekir’de 
vefât eden ashâb-ı mazanne-i kirâmdan Bolevî el-Hâc Hüseyin Efendi merhûm 
bundan bir ‘asır mukaddem tahsîl-i ‘ulûm ârzûsuyla medîne-i Tokad’a gelir. 
İkmâl-i tahsîl içün [s. 91] oradan Kayseriyye’ye veyâhud Diyârbekir’e gitmek 
husûsunda mütereddid bulunur. Diyârbekir hânedânından merhûm Hâcî Veyis 
Ağa’nın berây-ı ticâret Tokad’a geldiğini haber alarak anınla istişâreye gider. Hâcî 
Veyis Ağa cevâben der ki: “Ben tâcirim, Diyârbekir’de ‘ulûm-ı ‘âliyenin ne derece 
erbâbı bulunduğunu size lâyıkıyla telkîn edecek derecede bilemem. Fakat ba‘zı 
hocalardan işittiğime göre ‘akā’id hâşiyelerinden [s. 92] Hayâlî nâm kitâb edilleleri 
şehrimizde seksen mahalde tedrîs olunurdu. Şimdi kırk mahalde tedrîs olunmağa 
tenezzül etti. Şehrimizde ‘ilme rağbet kalmadı diyorlar.” Bolevî Hoca Hüseyin 

Bu misillü esmâ-i müşterekeyi hâvî şehrimiz civârında pek çok mahaller olup cümleden şehre yarım 
sâ‘at mesâfede Dicle nehri kenârında Kıtırbıl ismiyle bir karye vardır ki, Bağdâd civârında dahi bu 
isimde bir karye olduğunu Lübbü’l-Lübâb, Suyûtî ve Mu‘cemü’l-Büldân yazıyor.

Kezâlik Diyârbekir (Âmid) civârında Kerh nâmında bir karye olup, bu isimde on mahal bulundu-
ğunu Mu‘cemü’l-Büldân tasrîh ediyor.

Kezâlik Diyârbekir’e tâbi‘ Mahall nâmında bir nâhiye vardır ki, Mısır civârında dahi bu isimde bir 
mevki‘ olduğunu coğrâfiyyûn kayd ediyor.

Kezâlik Diyârbekir (Âmid) civârında yirmi beş kadar kurâyı hâvî bir mahallin ismi Gûrân olduğu 
gibi, Herât ile Horâsân arasında dahi bu isimde bir karye bulunduğunu Ebi’l-Fidâ ve sâ’ire tahrîr 
ediyor. 

Sûrân (Savrân) (Sahrân) nâmında Diyârbekir civârında kezâlik yirmi beş kadar kurâyı hâvî bir ma-
hal daha vardır ki, Süleymâniyye sancağında dahi bu nâm ile be-nâm bir belde olup hattâ bu nâma 
mensûb bir nev’ hançer-i meşhûra dahi Sûrânî deniliyor. Binâ’en-’aleyh Payâsî, Kıtırbılî, Kerhî, 
Mahallî, Gûrânî, Sûrânî [Açıklamanın bundan sonraki kısmı müellif tarafından derkenarda yazıl-
mıştır. (haz.)] nisbetleriyle pek çok mü’ellifîn-i kirâm ve meşâyih-i ‘izâm görülüyor ki; bunlardan 
bizce ma‘lûm olanlarından başka daha pek çoğunun buralara mensûb olması tabî‘î ise de, isimleri 
muharrer olan kitâblarda tasrîh edilmediğinden hall-i eşkâl olunamayıp mechûl kalıyor. 

1 89. sahifeden hemen sonra gelen sahifede de bazı ifadeler yer almakta olduğu halde, bu sahifenin 
üstü müellif tarafından çizilmek suretiyle bu ifadeler iptal edilmiştir. Yine bu sahifenin arkasında 
bulunan ve Payas ile ilgili açıklamaların yer aldığı sahifede bazı tekrar ifadeler bulunmakta olup, 
bunlar da müellif tarafından iptal edilmiştir. (haz.)
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Efendi merhûm bunu işittikte: “Bu cevâb bana kâfîdir. Mâdâm ki bir memle-
kette el-ân kırk mahalde Hayâlî gibi bir kitâb-ı mu‘tebere okunuyor, orada ‘ilm 
henûz [s. 93] munkariz olmamıştır.” diyerek 1180 [1766] hudûdunda idi ki, ora-
dan hemân Diyârbekir (Âmid)’e ‘azîmet ve fi’l-hakîka fevka’l-‘âde tahsîl-i ‘ulûm 
ve kemâlât ederek meşâhîr-i ‘ulemâ-yı ‘izâm ve etkıyâ-yı fuzalâ-yı kirâm ‘idâdına 
dâhil olur. 

Bir şehrin ki hicretin beş yüz [1106-07] târîhlerinde hizânetü’l-kütübde bir 
milyondan mütecâviz kütüb-i nâdire bulunur ve andan altı yedi ‘asır sonraya 
[s. 94] kadar da medreselerinde seksen yerde Hayâlî gibi bir kitâb-ı celîl tedrîs 
olunur; artık oradan ne kadar meşâhîr-i fuzalâ ve e‘âzım-ı üdebâ hurûc etmiş bu-
lunduğuna fikirlerde pek kolay bir muvâzene hâsıl olabilir. 

Şu kitâbımıza tahrîr ve imlâ olunanlar ise henûz sinn-i tıflânesi ‘ukūd-ı ‘işrîne 
vâsıl olmayan ve daha memleketimizce bile görüp okumadığı [s. 95] kitâblar 
mütâla‘a eylediğinin birkaç mislinde bulunan ve terâcim-i ahvâl-i fuzalâ-yı Âmid’e 
mahsûs bir kitâb henûz meşhûdu olmayan bir ‘âcizin ma‘lûmât-ı kāsırasından 
‘ibârettir ki, ne derece nâkıs olduğu müstağnî-i ta‘rîftir.

Ma‘a-hâzâ yedinci ‘asr-ı hicrî fuzalâ ve vüzerâsından İbni Metînî lakabıyla 
ma‘rûf olan üstâdü’l-‘ulemâ Mevlânâ İsmâ‘îl bin Ebî Sa‘d bin ‘Alî el-Âmidî el-
Hanbelî nâm zâtın Âmid şehrine dâ’ir mükemmel bir târîhi olduğu ‘Allâme İbni 
Receb Hanbelî’nin Tabakātü’l-Hanâbile nâm kitâbında mestûr olup, ‘Allâme 
İbnü’l-Hatîb Nâsır el-Halebî dahi bu târîhi mütâla‘a ederek derûnunda fünûn-ı 
‘adîde ve fevâ’id-i kesîre mevcûd bir eser-i müstahsen olduğundan bahisle hakkın-
da hüsn-i senâ eyliyor. 

Kezâlik 880 [1475] hudûdunda yazılmış Kitâb-ı Diyârbekriyye ve Târîh-i 
Ahvâl-i Selâtîn-i Türkmân isminde Mevlânâ Ebûbekir Tıhrânî tarafından 
Fârs[iyyü'l]-‘ibâre yazılmış olan bir târîhten ‘Allâme Ebü’l-Fazl İsfahânî ‘Âlem-ârâ 
nâm târîhinde bahsediyor.

Ebû ‘Ömer bin Hüseyin bin Mu‘izz el-Hizânî nâm zâtın Cezîre-i beyne’n-
nehreyne mahsûs olarak Târîh-i Cezîre[te]yn nâmıyla yazdığı târîhte Âmid, 
Meyyâfârıkîn, Re’sü’l-‘ayn, Hizan, Rakka, Nusaybin, [s. 96] Mardin, Sincar, Mu-
sul gibi bilâd-ı Cezîre-i Diyârbekriyye’den yetişen ‘ulemâ ve fuzalâyı cem‘ ve beyân 
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eylediğini Ensâb-ı Sem‘ânî tahrîr ediyor. Bunlardan başka Ebü’l-Berekât Mübârek 
bin Ahmed el-Müstevfî’nin Erbil târîhi ve ‘Allâme ‘İzzülmülk Muhammed bin 
Muhtâr bin Ahmed el-Müsebbihî’nin Harrân (1)1 târîhi [ve] Mevlânâ Şeref bin 
Ebü’l-Mazhar Ensârî’nin Ahlat târîhi [ve] Mevlânâ ‘Ömer bin [İla]lmış’ın Dü-
neyser târîhi [s. 97] [ve] Mevlânâ Ebî Muhammed ‘Abdullâh bin ‘Alî’nin Tikrît 
târîhi [ve] Mevlânâ Ebî Muhammed bin Sa‘îd’in Rakka târîhi [ve] El-Mevlâ Mu-
hammed bin ‘Alî bin Muhammed el-‘Aşâyirî’nin Kınnesrîn târîhi [ve] ‘Allâme 
‘İmâdeddîn bin İsmâ‘îl’in Musul târîhi ve Takdîm isminde Mardin târîhi ve 
Meyyâfârıkîn ‘ulemâsından Mevlânâ İbni Ezrak’ın 600 [1203] hudûdunda tahrîr 
eylediği Meyyâfârıkîn târîhi gibi bu havâlîye dâ’ir vaktiyle yazılmış birçok tevârîh-i 
mu‘tebere isimleri ba‘zı tabakātta meşhûdumuz [s. 98] olmuş ise de; bu târîhlerin 
hîçbiri henûz elde edilemediği gibi, zâten zamân-ı ‘adâlet-‘unvân-ı selâtîn-i 
mu‘azzama-i ‘Osmâniyye’ye ta‘allukları olmadığından şu kitâbımıza münâsebetleri 
de yoktur. 

[s. 99]

Lehü’l-hamdu ve’l-minne kitâbımıza mübâşeretimiz esnâ[sın]da dahi şeh-
rimizde 1-Zencîriyye, 2-Mes‘ûdiyye, 3-‘Ömeriyye, 4-Hüsreviyye (1)2 [s. 100] 

1 Buraya müellif tarafından dipnot işareti konulmuşsa da herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 
(haz.)

2 (1) Hüsreviyye Medresesi: Diyârbekir vâlîliğinde bulunan Hüsrev Paşa hayrâtından ve Kānûnî 
Sultân Süleymân Hân Hazretlerinin ‘ahd-i şâhâneleri âsâr-ı mübârekesinden Diyârbekir (Âmid) şeh-
rinin medâris-i cesîmesindendir. Derûnunda bir de câmi‘-i şerîf ve ittisâlinde mevzûn bir bülend 
minâre-i zîbâsı vardır. Câmi‘-i şerîfin dîvârlarının kısm-ı a‘zamı pek nefîs kâşîlerle müzeyyendir. Bu 
medresede pek büyük ‘âlimler müderrislik etmiş ve pek çok fuzalâ yetişmiştir. Müderrislerinden biri 
Karadede şöhretiyle be-nâm olan Mevlânâ Kemâleddîn Hazretleridir. 950 [1543-44] târîhinde bura-
ya müderris ve memlekete müftî olmuştu. ‘İzzî Şerhi Sa‘deddîn üzerine hâşiyesi ve fıkıhta Manzûme’si 
ve Tabakāt-ı Nühât’ı ve fünûn-ı ‘adîdede resâ’il ve ta‘lîkātı vardır. Dede Cöngî nâmıyla beyne’l-‘ulemâ 
meşhûr olan Fihrist-i Kavâ‘id dahi bu zâtındır. Üç sene mikdârı müderrislik ve müftîlik ettikten 
sonra 952 [1545-46] târîhinde müşârün-ileyh Hüsrev Paşa’nın medîne-i Haleb’de inşâ eylediği câmi‘ 
medresesine ‘ilâve-i iftâ ile müderris oldu. Müderris olanların biri de ‘allâme-i şehîr ve sâhib-i te’lîf-i 
kesîr Muslihuddîn Lârî Hazretleridir ki, terceme-i ‘âlîleri derûn-ı kitâbda mündericdir. 

Müderrisînin biri de Seyyid Şerîf Cürcânî Hazretleri ahfâdından Mirzâ Mahdûm diye meşhûr 
olan Mu‘înüddîn Eşref Hazretleridir. Taraf-ı Mardin’den kādî-i cihân Mîr Gıyâseddîn Mansûr 
ahfâdından idi. Îrân Şâhı İsmâ‘îl-i Sânî’ye mu‘allim olduktan sonra Rûm’a gelip 986 [1578-79] 
senesinde mevleviyyet ile Âmid kādîlığı i‘tâ ve Medrese-i Hüsreviyye ile berâber mesned-i fetvâ 
dahi zamîme kılınmıştı. Bir buçuk sene sonra Bağdâd’a nakl olunmuştur. Müderrislerinden biri de 
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5-Hadım ‘Alî Paşa Câmi‘-i şerifi (1)1 ve Medresesi, 6-Şücâ‘iyye, 7-‘Azîziyye, 

meşhûr Sadreddîn Şirvânî Hazretlerinin mahdûm-ı ‘âlîleri el-mevlâ Muhammed Emîn Hazretleri-
dir. 1013 [1604-05] senesinde Şirvân’dan ‘amcaları Mevlânâ (…) ile berâber Diyârbekir’e gelerek 
ikāmet eyledi. Nasûh Paşa 10.. [Müellif buraya tam tarihi yazmamıştır. (haz.)] senesinde Diyârbekir 
vâlîsi oldukta mu‘allimi oldu. Bu vesîle ile medrese-i mezkûreye müderris olup Şâfi‘î ile tahannüf 
eyledi. Ba‘dehu pâye-i sahn i‘tibârıyla me’zûn bi’l-iftâ oldu. Vâlî-i müşârün-ileyh 10.. [Müellif bura-
ya tam tarihi yazmamıştır. (haz.)] senesinde sadr-ı a‘zam oldukta birlikte Der-sa‘âdet’e ‘azîmet fakat 
‘amcaları ‘Abdül‘azîz Efendi Diyârbekir (Âmid)’de ‘azm-i âhiret etmiştir.

‘Allâme-i şehîr Mevlânâ Mollâ Çelebi ibn el-Hâc ‘Alî el-Âmidî ve fâzıl-ı nihrîr Küçük Ahmed-zâde 
Mevlânâ Ebûbekir Hazerâtı gibi daha nice nice fuzalâ bu medresede müderrislik etmişlerdir ki, 
terceme-i hâlleri mufassalan kitâbımızda mündericdir. ‘Allâme Mollâ Çelebi ibn el-Hâc ‘Alî el-Âmidî 
Hazretlerinin 1019 [1610-11] senesinde bu medresede hatt-ı dest-i nihrîrâneleriyle ikmâl eyledi-
ği ‘ilm-i hey’etten Hâşiye-i Bercendî ile zîrinde menâzil-i kamer hakkında bir risâle-i nefîse Kāhire 
Kütübhânesi’nde el-ân zîver-i mevki‘-i ihtirâmdır.

Bu medresenin bânîsi olan Hüsrev Paşa merhûm, Bosna’nın meşhûr Şâhinoğlu silsile-i celîlesi[nden]
dir. Terceme-i hâli ve câmi‘-i şerîf hakkındaki tafsîlât âtîde ayrıca muharrerdir. 

1 (1) Hadım ‘Alî Paşa Câmi‘-i şerîfi ve Medresesi: Bu câmi‘-i şerîf dahi Kānûnî Sultân Süleymân 
Hân Hazretleri zamânında şehrimize ‘â’id sanâyi‘-i mi‘mâriyyenin nümûne-i zarâfet-ihtivâsındandır. 
Yanında bir de hammâm binâ etmiştir ki, el-ân ma‘mûr ve mevcûddur. Binâ eylediği medrese-i ‘âliye 
dahi civârındadır. Câmi‘-i şerîf-i mezkûrun harem dâ’iresi zemînden bir iki metre mikdârı yukarı 
mahalle kadar ser-â-pâ çînî ve nefîs kâşîlerle mücellâ ve müzeyyendir. İttisâlinde bir de Şâfi‘îlere 
mahsûs bir câmi‘-i şerîf olduğundan bâdâm-ı dü-mağz gibi te’yîd-i letâfet etmiştir. Bânîsi Hadım ‘Alî 
Paşa 944 [1537-38]’ten 947 [1540-41] senesine kadar Diyârbekir vâlîliğinde bulunmuş ve ba‘dehu 
birkaç vilâyet vâlîliğinde isbât-ı rü’yet eyledikten sonra 966 senesi Receb’inde [9 Nisan-8 Mayıs 
1559] Mısır vâlîliğine tahvîl-i me’mûriyyet ve 967 Zilhicce’sinde [23 Ağustos-21 Eylül 1560] orada 
vefât ederek Karâfe’de defîn-i hâk-i gufrândır. ‘Adâlet ve insâfı kesîr ve ‘ilm ü sehâsı vefîr, müşfik ve 
merhametli bir zât idi. ‘Adâlet ve insâfta ekser hükkâmın nâmlarını unutturduğu ve vefâtı zamânında 
hazînesinde topu 64 altun bulunup ile’l-ân ‘ilm ve ‘adâlette ‘alem olarak her ne zamân nâmı yâd 
olunsa hayr ve rahmetle zikr olunmakta bulunduğu, Kāhire târîhlerinde dahi muharrerdir. 

Postalar, vapurlar olmadığı zamânlarda Diyârbekir hâcîları Şâm’a ‘avdet ve muvâsalat ettiklerinde 
bir sâ‘î-i mahsûs var idi ki; yevm-i mahsûsunda gelir, bu câmi‘-i şerîfin eyvânına nâzır sağ tarafın-
daki demir pencere içine girer ve Hicâz-ı mağfiret-tırâzda âdemleri olan zevât da oraya cem‘ olarak 
bu sûretle herkesin mektûbunu sâhibine i‘tâ ve îsâl eylerdi. İçlerinde vefât edenler var ise âdemleri 
mektûbu istedikte ellerini yukarıya kaldırıp “Fâtiha” der ve ‘umûm cemâ‘at de birer Fâtiha okur ve 
sâhibleri ağlayarak ‘avdet ederdi. Fakat elli altmış seneden beri sürücü ve posta ve andan sonra da 
telgraf îcâd ve her tarafa temdîd edildiğinden bu ‘âdet metrûk ve mensî oldu. 

Bu zâtın medresesi dahi otuz kadar kârgîr hucürâtı câmi‘ bir dâ’ire-i kebîre-i ‘ilmiyye olmağla bu 
medreseden dahi pek çok fuzalâ yetişmiştir. Buradan yetişenlerin birisi meşhûr Hanili Mehmed 
Efendi’dir ki, tahsîl-i ‘ulûm ve kemâlât eyledikten sonra medrese-i mezkûreye müderris olmuş ve 
şöhret-i şâyi‘ası etrâf-ı ‘âleme münteşir olarak pek çok talebe-i kirâm bu medreseye rağbet eylemişti. 

Üstâd-ı müşârün-ileyhin sît-i kemâlâtı Köprülü Sadr-ı a‘zam Fâzıl Ahmed Paşa’nın mesmû‘u olmağla 
Der-sa‘âdet’e da‘vet ve hakkında izhâr-ı kemâl-i hürmet ederek birâderi Fâzıl Mustafâ ve ‘amuca-
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8-Latîfiyye, 9-Kadriyye, 10-Râgıbiyye [s. 101] 11-Dilâveriyye (1)1 Medreseleri 
gibi daha nice nice medâris mevcûd ve fuzalâ ve üdebâ ve hattâtîn ve mücev-
vid ve kurrâ ve müzehhib ve hüner-mendân-ı sâ’ire kesîr olup; ez-cümle ‘allâme-i 
şehîr Hâmidî ‘Ömer Efendi hafîdi müftî-i belde ‘Abdülganî Efendi ve fuzalâ-yı 
kirâm ve muhaddisîn-i bî-akrândan ‘Arab-zâde Mehmed Hasîb Efendi ve fuzalâ-
yı [s. 102] ‘ulemâ-yı enâmdan Câmi‘-i Kebîr hatîb-i ‘âlî-kadri Kara Hâfız-zâde 
‘Abdurrahmân Efendi ve birâder-i vâlâ-güheri Hoca Sâlih Efendi ve Buzcu-zâde 
Dervîş Efendi Hazerâtı gibi nice nice ‘ulemâ-yı ‘izâm ve bunlardan başka esâmî ve 

zâdesi ‘Amca Hüseyin Paşalar bu zâttan tahsîl-i kemâlât-ı evfâ eyledikten sonra ikisi de makām-ı celîl-i 
sadâreti ihrâz eylemişlerdir. Andan Diyârbekir’e gelerek bir müddet de Mes‘ûdiyye Medresesi’nde 
neşr-i ‘ulûm eylemiş ise de, Sadr-ı a‘zam Merzifonî Mustafâ Paşa be-tekrâr Der-sa‘âdet’e da‘vet ede-
rek kendisine ve mahdûmu ‘Alî Paşa’ya mu‘allim-i zi’l-ihtirâm nasb ve ta‘yîn etmiş idi. Bu medrese 
müderrislerinden biri de fakîh-i meşhûr Kara Vâ‘iz Efendi Hazretleri ve biri de 1180 [1766-67] 
senesinde genç iken vefât eden el-‘âlim el-‘âmil [Müellif sehven “el-‘âlim el-‘âlim” şeklinde yazmıştır. 
(haz.)] el-fâzıl ‘Alî Paşalı Hâfız Mustafâ Efendi’dir ki, her biri birer âyet-i kübrâ idi. Buradan yetişen 
sâ’ir fuzalâ ve müderrisîn-i kirâmdan bir haylîsinin esâmî ve ahvâli derûn-ı kitâbımızda gelecektir, 
inşâ’allâhu Te‘âlâ. 

1 (1) Dilâveriyye Medresesi: 1025 [1616-17] ve 1028 [1618-19] târîhlerinde iki def‘a Diyârbekir 
vâlîsi ve ba‘dehu sadr-ı a‘zam olup 1031 [1621-22] senesinde vefât eden Hırvatiyyü’l-asl Dilâver Paşa 
merhûmun âsâr-ı hayriyyesindendir. Melek Ahmed Paşa Câmi‘-i şerîfi mukābilindedir. Ve câmi‘-i 
şerîfin câmi‘ yemîninde bir de cesîm hânı vardır ki, bu medresenin evkāfından idi. Medresenin ba‘zı 
mahalleri ve hânın kapusı pek zarîf oymalar ve nakışlarla müzeyyen ve ‘uyûn-ârâdır. 

Târîh-i binâsından bi’l-i‘tibâr bu medresede Süleymân Şirvânî ve İbrâhîm el-Karamânî el-Âmidî 
ve Mevlânâ Tavîl Receb el-Âmidî ve nihrîr-i şehîr Kasîr Receb el-Âmidî gibi ‘allâmeler müderris 
olarak neşr-i ‘ulûm-ı ‘âliye eylediklerinden yetmiş senelik bir müddet zarfında haylîce ‘ulemâ ve 
fuzalâ yetişmekle 1099 [1687-88] senesinde medâris-i resmiyye ‘idâdına bi’l-idhâl müderrislerine 
ibtidâ-i hâric ve dâhil ve mûsıle-i Sahn i‘tibârları verildi. Fuzalâ-yı meşhûreden sâbıkan emîn-i fetvâ 
Hısn-ı Mansûrî-zâde Ahmed Efendi merhûm müftîlikle berâber 1093 [1682] senesinden 1120 
[1708-09] senesine kadar otuz sene mikdârı bu medresede müderris bulunduğu ve sene-i mezkûrede 
Bağdâd’da meşhûr Mercâniyye Medresesi’ne nakl olunduğu hâlde kabûl eylemediği Zeylü’z-Zeyl-i 
Şeyhî’de muharrerdir. Bu medresenin müderrisîn-i müte’ahhiresinden biri de ‘Allâme Küçük 
Ebûbekir Efendi-zâde Hâcî Râgıb Bey merhûmdur. Sâhib-i medrese Dilâver Paşa merhûmun Dirik 
kazâsı güzergâhında Diyârbekir (Âmid)’e üç sâ‘at mesâfede bir de müstahkem bir köprüsü vardır. 
Müşârün-ileyh Hâcî Râgıb Beyefendi merhûm tarafından bu köprü 1250 [1834-35] hudûdunda 
mükemmel bir ta‘mîr görmüştür. Üstâd-ı müşârün-ileyh köprünün ta‘mîriyle meşgūl bulunduğu 
esnâda mahdûmları Sıbgatullâh Efendi kendilerine vişne gönderilmekle; 

Vişne tab‘-ı peder-i pîre letâfet verdi

mısrâ‘ını hâvî manzûme-i cevâbiyyesini orada inşâd eylemiştir. 

Medrese-i mezkûrenin sâ’ir müderrisîn-i kirâmından birçoğu derûn-ı kitâbımızda mündericdir. 
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ahvâlleri derûn-ı kitâbımızda münderic daha bir haylî fuhûl-ı ‘ulemâ-yı a‘lâm ve 
nühûl-ı üdebâ-yı be-nâm, zînet-sâz-ı medâris ve mahâfil-i memlekettirler. 

كثّرهم اهلل أعدادهم إلى يوم القيامة.1 

Nigîn-i edvâr-ı cihânın fass-ı gevher-i ‘adâleti olan selâtîn-i mu‘azzama-i 
‘Osmâniyye zamân-ı ‘adâlet-‘unvânında feth ve teshîr şerefini ihrâz edeliden beri 
nâmıyla yâd olunan bir vilâyet-i celîleye merkez ittihâz edilmiş olan Diyârbekir 
(Âmid) şehrinden şu müddet-i ‘adâlet-iktirân zarfında zuhûr eden erbâb-ı kemâl 
ve hünere mahsûs olarak tahrîrine teşebbüs eylediğim işbu kitâbın Cenâb-ı 
Erhamü’r-Râhimîn eğer hüsn-i ikmâlini müyesser ederse, bu ‘abd-i hakîr içün pek 
büyük âsâr-ı bahtiyârîdir. 

Çünki Diyârbekir (Âmid) şehrinin merkez olduğu Diyârbekir vilâyeti dahi 
târîhçe pek mühim olup şimdi de mevcûd olan bir haylî kasabât ve bilâdı hâvîdir 
ki, buraları hâdim-i ‘ulûm [s. 103] ve ma‘ârif ve sanâyi‘ ve medeniyyet pek çok 
‘ulemâ ve fuzalâ ve ma‘ârif-mendân-ı cihânın mehd-i zuhûrudur. Erzen (1)2 

1 Allah kıyamet gününe kadar onların sayılarını artırsın.

2 (1) Erzen şehri: Bilâd-ı Diyârbekriyye’dendir. [Müellif buradan itibaren açıklamayı derkenar-
da yazmaya başlamıştır. (haz.)] Şehrin bulunduğu mahal el-ân Garzan diye meşhûr olan bir kazâ 
dâhilindedir ki; bu Garzan, Erzen’den galat olarak kalmıştır. [Derkenardaki ifade burada sona er-
mektedir. (haz.)] Diyârbekir (Âmid) şehrine otuz sâ‘at mesâfede Hob Nehri kenârında vâki‘ ve sûr ile 
muhât bir şehr-i cesîm ve müstahkem idi. Asya tavâ’if-i mülûkünden ba‘zılarına makarr-ı hükûmet 
olmuş ve bu cümleden Ebü’l-Mu‘izz Mûsâ bin Zürâre hicretin 250 [864] hudûdundan i‘tibâren bura-
da icrâ-yı hükûmet eylemişti. 480 [1087-88] târîhlerinde Beytü’l-Ahad ‘unvânıyla ma‘rûf hânedâna 
intikāl ederek 626 [1228-29] senesinde mülûk-i Eyyûbiyye’den Melikü’l-Muzaffer ibn el-Melikü’l-
‘Âdil, Erzen’i zabt eyledikte Beytü’l-Ahad hânedânından hâkimi bulunan Emîr Hüsâmeddîn’e Hani 
kasabasını verdi. 

Erzen şehri 658 [1259-60] senesine kadar mülûk-i Eyyûbiyye yedinde olduğu hâlde sene-i mezkûrede 
Yaşmut Hân bin Hülâgû’nun şiddetli bir muhâsara ve istilâsıyla harâb u yebâb olup otuz seneden 
beridir ki o şehr-i şehîrin nâmı bile dünyâ yüzünden kalkmıştır. Mürûr-ı zamân ile âsâr-ı ebniye 
külliyen harâb ve şehrin etrâfını muhît olan sûr-ı cesîmi dahi külliyen hâk ile yeksân olmuştur. Yalnız 
sûrun cebhe tarafında cesîm bir kapusı ve kapu civârında cesîm ve yek-pâre taşlarla mebnî bir iki 
burcu el-ân mevcûd olup, cesâmet-i sûrun birer nümûne-i bâkıyesidir. Derûn-ı şehirde dahi cevâmi‘ 
ve medâris gibi ebniye-i kadîmeden eser kalmayıp ebniye-i cesîmesinin cümlesi birer taş yığıntısı 
şeklini almış ve ancak vasat-ı şehirde gāyet cesîm ve yek-pâre taştan ibdâ‘ edilen bir dîvâr-ı ‘acîb el-
ân mevcûd bulunmuştur. Bu hacer-i cesîm-i tûlânînin üzerinde ba‘zı nukūş-dîde ile at yemliklerine 
müşâbih ba‘zı pencereler mevcûddur ki, o havâlî ahâlîsi Hazret-i ‘Alî Kerremallâhu Vechehu Efen-
dimizin Düldül-i mübârekinin yemliği olması zehâbıyla ziyâret ve temâşâ ederler. Şehr-i mezkûrun 
hareket-i arzdan harâb olması hakkında bir rivâyet var ise [de], sahîhi bâlâda beyân olunduğu üzere 
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[s. 104]1 şehri gibi el-ân harâbesi mevcûd ve Tanze (1)2 şehri gibi merkez vilâyete 

Tatar beliyyesiyle bu hâle gelmiştir. Ahâlî-i mütecâvire burada pek çok meskûkât bulmakta oldukları 
gibi; hafriyyât icrâ edilse pek çok ebniye-i nefîsenin ve nukūd-ı medfûnenin zuhûr edeceği, Tatarlar 
tarafından [Müellif buraya bir işaret koyarak açıklamanın kalan kısmını derkenarda yazmıştır. (haz.)] 
şehrin birden bire imhâ edilmesiyle müstedilldir. Muhaddisîn-i kirâmdan Ebû Gassân ‘Abbâs bin 
İbrâhîm el-Erzenî ve Ebû Muhammed Yahyâ bin Muhammed bin ‘Abdullâh el-Erzenî ve Ebü’l-
Kāsım ‘Abdülvâris bin Mûsâ el-Erzenî (…) [Müellif bu kısmı boş bırakmıştır. (haz.)] 

1 103. sahifenin hemen arkasında bulunan ve Erzen şehri hakkında malumat verilen numarasız 
sahifede, 103. sahifede yer alan “…ve ma‘ârif-mendân-ı cihânın mehd-i zuhûrudur. Erzen (1)…” 
ifadesi tekrar edilmiştir. Mezkur numarasız sahifenin hemen arkasında üzerinde numara bulunma-
yan bir sahife daha olup, bu sahifede de 102. sahifede yer alan birçok cümle aynen yer almaktadır. 
Bu sahifedeki ifadeler müellif tarafından üstleri çizilmek suretiyle iptal edilmiştir. (haz.)

2 (1) Tanze kasabası: Bu kasaba[nın] Diyârbekir (Âmid) şehrine civâr olan Beşîrî kazâsı dâhilinde 
olduğu muhakkak ise de, kazânın şimdiki merkezi olup Diyârbekir’e (...) mesâfede bulunan el-
Medîn karyesi mi ve kazâ-i mezkûrda daha üç dört kasaba ve kal‘a harâbeleri olduğundan yâhud 
anların birisi midir, kestirilemiyor. 

İbni Hallikân bu kasabanın ta‘rîfinde: 

الجزيرة  بدياربكر فوق  بُليدة صغيرة  الزاي، في آخرها هاء ساكنة، وهي  النون وفتح  المهملة وسكون  الطاء  بفتح 
العمرية

(Noktasız tâ, sakin nûn ve fethalı zâ harfi iledir, sonunda sakin hâ harfi vardır. Cizre’nin yukarı 
kısmında, Diyârbekir’de yer alan küçük bir kasabadır.) 

ve İmâm Ebû Sa‘d ‘Abdülkerîm Sem‘ânî: 

وهي قرية من دياربكر الجزيرة من نواحي ميافارقين

(Meyyâfârıkîn bölgesinde, Cizre’nin Diyârbekir kısmında yer alan bir köydür.)

diyorlar. Bu kasabadan pek çok fuzalâ ve ‘ulemâ sâhâ-ârâ-yı zuhûr olmuştur. Cümleden Mu‘înüddîn 
lakabı ve hatîb şöhretiyle be-nâm olan Ebü’l-Fazl Yahyâ bin Selâme bin el-Hüseyin bin Muham-
med et-Tanzî nâm zât-ı zî-şân buraya mensûbdur. ‘Allâme Ebü’l-Ferec Kâtib el-İsfahânî [Müellif 
burada “Ebü’l-Ferec Kâtib el-İsfahânî” diyerek hataya düşmüştür. Zira Ebü’l-Ferec lakabı Kâtib 
el-İsfahânî’ye ait değildir. Müellif, Kitâbü’l-Egānî sahibi Ebü’l-Ferec el-İsfahânî ile, Selâhaddîn 
Eyyûbî’nin sır katibi olan ve Harîdetü’l-Kasr ve Cerîdetü’l-‘Asr sahibi ‘İmâdeddîn Kâtib el-İsfahânî’yi 
birbirine karıştırmıştır. Metinde aslında kastedilen ise ikinci zattır. (haz.)] Kitâb-ı Harîde’sinde ‘ilm-
de ‘allâme-i zamân ve hitâbette hatîb-i cihân ve nazm ve nesr ve tarsî‘-i bedî‘ ve tecnîs-i nefîste ferîd-i 
‘asr ü âvân olduğunu ve üstâd-ı müşârün-ileyhin sohbetinden pek çok istifâde eylediğini beyân [ile] 
birçok eş‘âr ve âsâr-ı ceyyidesinden bahisler ediyor.

Ve ‘Allâme ‘Abdülkerîm Sem‘ânî dahi bu zât ‘asrında Diyârbekir kıt‘asının müftî-i yegânesi olduğunu 
ve kendisinden üstâd-ı fâzıl ‘Asker bin Üsâme en-Necîbî el-Bağdâdî vâsıtasıyla ahz-ı icâzet eylediğini 
ve Belh ‘ulemâsından Hızır bin Şirvân Tiflisî ve Ebü’l-‘Abbâs el-Fârıkî ve Nişâbûr’dan Sâ‘id bin 
Fezâ’il el-Menbîcî ve Rakka’dan ‘Alî bin Mes‘ûd el-Is‘irdî ve Ca‘ber’den Selâme bin Kayser es-Sincârî 
gibi birçok ‘ulemâ-yı cihân üstâd-ı müşârün-ileyhten ahz-ı kemâlât eden zevât-ı ‘âliye olduklarını 
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mülhak Beşîrî kazasında olduğu ma‘lûm ise de; mevki‘i mechûl1 [s. 105] ve Şâtân 
(1)2 Kal‘ası gibi şimdi mevki‘i bile bilinmeyen daha birçok kasabât-ı kadîme 

yazıyor. 

İbni Hallikân ve sâ’ir fuzalâ-yı cihân eserlerinde müşârün-ileyhin kemâlâtından ve eş‘âr ve âsârından 
mufassalan bahsetmektedirler. Müşârün-ileyh 460 [1067-68] senesinde Tanze kasabasında tevellüd 
ederek bir müddet Hısn-ı Keyfâ ve ba‘dehu Meyyâfârıkîn’de ikāmet ve nihâyet-i ‘ömrüne kadar 
re’îsü’l-‘ulemâ olduğu hâlde imrâr-ı vakt ü sâ‘at ederek 551 [1156-57] senesinde şehr-i mezkûrda 
vefât eylemiştir. Tanze kasabasından zuhûr eden fuzalânın biri de Ebû ‘Abdullâh Mervân bin ‘Alî 
bin Selâme bin Mervân et-Tanzî nâm zâttır ki, fıkıh ve hadîs ve sâ’ir ‘ulûmda [Müellif açıklamaların 
bundan sonrasını derkenarda yazmıştır. (haz.)] tebahhur ettikten sonra Diyârbekir dâhilinde Fenek 
Kal‘ası’nda sâkin olmuştu. ‘Allâme ‘Abdülkerîm Sem‘ânî der ki: “Bu zât ile ictimâ‘ müyesser olma-
dıysa da rüfekā ve ashâbımızdan Ebi’l-Kāsım ‘Alî bin Hasan bin Hîbetullah el-Hâfız ed-Dımaşkî ve 
Ebi’l-Hasan Sa‘dullâh bin Muhammed bin ‘Alî er-Rekāk el-Bağdâdî gibi birçok zevât ma‘rifetiyle 
üstâd-ı müşârün-ileyhten ahz ve rivâyet-i hadîs eyledim.” Vefâtı beş yüz [1106] hudûdundadır. 

Bu kasabadan zuhûr eden fuzalâ ve üdebâ-yı meşhûreden biri de edîb-i şehîr İbrâhîm bin ‘Abdullâh 
bin İbrâhîm et-Tanzî’dir. Bu zâtı dahi ‘Allâme ‘İmâdeddîn İsfahânî Kitâbü’l- Harîde’sinde senâ ederek 
ba‘zı âsârını tahrîr eylemiştir. 568 Ramazân’ında [16 Nisan-15 Mayıs 1173] ber-hayât olduğunu 
gösteriyor. 

Tanze esmâ-i müşterekeden olup, Bağdâd’da bir mahallenin dahi ismi olduğunu Sem‘ânî Ensâb’ında 
yazıyor.

1 104. sahifenin hemen arkasında bulunan ve Tanze şehri hakkında bilgi veren numarasız sahife-
nin başında 104. sahifede bulunan ifadeler aynen tekrar edilmiştir. (haz.) 

2 (1) Şâtân beldesi: ‘Allâme İbni Hallikân Vefeyâtü’l-A‘yân’ında: 

)شاتان( بفتح الشين المعجمة وبعد األلف تاء مثناة من فوقها، وبعد األلف الثانية نون، وهي بلدة بنواحي دياربكر

(Şâtân: Noktalı şîn, elif, sonra tâ, sonra tekrar elif, sonra nûn ile. Diyârbekir etrafında bir kasaba.)

ve İmâm Suyûtî Lübbü’l-Lübâb’ında bir kal‘a olmak üzere (…) ise de Diyârbekir nevâhîsinde bu 
nâmda ne bir belde ve ne de bir kal‘a henûz ma‘lûmumuz olmadığından mürûr-ı zamân ile münderis 
ve nâmının dahi güm-nâm olduğu anlaşılıyor. Ma‘a-mâ-fîh bu belde veyâhud kal‘adan da ba‘zı fuzalâ 
zuhûr etmiştir. Ez-cümle ‘Alemüddîn lakabıyla ma‘rûf fâzıl ve şâ‘ir-i belîğ Ebû ‘Alî el-Hasan bin Sa‘îd 
bin ‘Abdullâh bin Bezâr bin İbrâhîm eş-Şâtânî buradandır ki, bu zâtı Ebü’l-Fereceddîn İsfahânî [Mü-
ellif evvelki hatasını burada da tekrar etmiş ve ‘İmâdeddîn Kâtib el-İsfahânî’ye “Ebü’l-Fereceddîn” 
demiştir. (haz.)] Harîde nâm kitâbında ve İbni Hallikân Vefeyât’ında zikrediyor. 

Edîb-i müşârün-ileyh 510 [1116-17] senesinde bu Şâtân beldesinde tevellüd ederek tahsîl-i kemâlât 
eylemiş ve eş‘âr-ı ceyyid[e] inşâdında pek ziyâde iştihâr ederek beldesinden Musul’a ve ba‘dehu 
Bağdâd’a ‘azîmet eylemiş, Bağdâd Halîfesi’nin vezîr-i kebîri Ebü’l-Muzaffer bin Hübeyre tarafından 
pek büyük ikrâm ve ihtirâma mazhar olmuştur. Meşhûr Eyyûb Selâhaddîn dahi manzûr ve mültefiti 
olmağla melik-i müşârün-ileyhin hakkında dahi birçok kasâ’id tanzîm ve medâyih icrâ eylemiştir. 
Seksen dokuz yaşında olduğu hâlde 599 [1202-03] senesinde Musul’da vefât eylemiş idi. Bu zâtı 
İbnü’d-Dünbîlî dahi Kitâbü’d-Dünbîlî’sinde pek senâ ediyor. 
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ve münderise vardır ki, bunlardan dahi pek çok efâzıl-ı rûzigâr yetişmiştir.1 
[s. 106] Şu medâyin-i cesîmeden yetişenler şöyle dursun, ‘aşâyir hâlinde bulunan 
akvâmından dahi mûcib-i iftihâr-ı kâ’inât olacak birçok e‘âzım yetişmiştir. Meselâ 
el-ân dâhil-i vilâyette mevcûd bulunan Tay (1)2 ‘Aşîreti’ni nazar-ı tedkîke alır-
sak; [s. 107] kerem ve sehâda vahîd-i aktâr olarak teşehhür eden Hâtem-i Tâ’î ve 
tâcü’l-muhakkıkîn, ‘allâme-i eşher ve Şeyhü’l-Ekber Mevlânâ Muhyiddîn el-‘Arabî 
et-Tâ’î ve şâ‘ireyn-i fâzıleyn-i bî-nazîreyn Buhtürî et-Tâ’î ve Ebû Temmâm et-Tâ’î 
[s. 108] gibi ve kezâlik vaktiyle bu vilâyet dâhilinde bir ‘aşîret olup şimdi nâ-
bûd olan Benî Şeybân ‘Aşîreti’ni göz önüne getirsek; e’imme-i celîle-i mezâhib-i 
erba‘adan fahrü’l-muvahhidîn Cenâb-ı İmâm Ahmed el-Hanbelî eş-Şeybânî ve 
kıdvetü’l-müslimîn,3 [s. 109] imâm-ı eşher ve bedr-i ekmel-i cihân Mevlânâ İmâm 
Muhammed eş-Şeybânî ve kerem ve sehâda ma‘dûmü’l-akrân, vüzerâ-yı ‘izâm-ı 
Hulefâ-yı ‘Abbâsiyye’den Mu‘izz ibni Zâ’idetü’ş-Şeybânî gibi hemân cihân-ı me-
deniyyet ve İslâmiyyet’in her tarafında zuhûr etmiş olan ve nâm ü şânları sahâyif-i 
kütüb-i [s. 110] aktâr-ı rûzigârı leb-rîz eden binlerle e’imme ve eshıyâ ve ‘ulemâ 
ve ‘urefânın revâbıt-ı silsile-i kadîmeleri bu ‘aşîretlere müntemî olduğu görülüyor. 

Ve hattâ bundan da ilerileri göz önüne getirilecek olursa; Hazret-i Nûh 
‘Aleyhi’s-selâmın ba‘de’t-tûfân sefîne-i mu‘ciz-nümâ-yı nübüvvet-penâhîlerinin 
istivâ eylediği Cûdî cebel-i mübâreki vilâyetimiz dâhilinde olmasına ve cebel-i 
mezkûrun dâmeninde olup nüzûl-i sefîne mahall-i mübârekine bir sâ‘at mesâfede 

1 105. sahifenin hemen arkasında bulunan ve Şâtân beldesine dair açıklamaların yer aldığı numa-
rasız sahifenin başında, 105. sahifede bulunan ifadeler aynen tekrar edilmiştir. (haz.)

2 Buraya müellif tarafından dipnot işareti konulmuşsa da herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 
(haz.)

3 Müellif bu sahifeye Şeybânîler ile ilgili bazı notlar karalamış ise de derli toplu bilgi vermemiştir. 
(haz.)
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bulunan Semânîn (1)1 [s. 111]2 nâmıyla yâd olunan karye-i kadîme dahi kâffe-i 
coğrâfiyyûn ve ashâb-ı tevârîh kavlince kürre-i arz üzerinde en evvel binâ olunan 
karye olmasına nazaran, vilâyetimizin merkez-i evvel-i intişâr-ı Benî Âdem olmak 
kadar bir kıdemi i‘tibârıyla hemân bütün akvâm-ı mevcûdât ve üdebâ-yı kâ’inât ile 
bir silsile-i revâbıtı hâ’iz olduğu tasavvur olunabilir. 

İşte kıt‘a-i mübâreke-i kadîmenin merkezi bulunan bir memlekette zuhûr 
eden ‘ulemâ ve fuzalâ ve ashâb-ı âsârın terâcim-i ahvâlini tahrîre devâm ile berâber 
kitâbı hüsn-i itmâm eylemek gibi tevfîkāt-ı Cenâb-ı Samedâniyye’ye mazhariy-
yetle [s. 112] be-kâm olmak, elbette büyük âsâr-ı bahtiyârîden olduğu müstağnî-i 
tafsîl ü delâ’ildir. 

‘Urefâ-yı memleket ve üdebâ-yı sâhib-fazîletin ma‘lûmlarıdır ki, bu kitâbın 
tahrîrine işbu teşebbüs-i kemterânem sırasında sinn-i nâçîzânem on yedi 
râddesinde olmağla elbette kitâbımda pek çok nevâkıs u zelel ve habt ü hatâ vü ha-
lel bulunacağı bî-şekktir. Husûsiyle mütâla‘a buyuruldukça birtakım elfâz-ı rekîke 
ve mükerrereye ve ‘ibârât-ı mu‘akkadeye tesâdüf edileceği ma‘lûmdur.

1 (1) Semânîn karyesi: Bu karye el-ân mevcûd ve bağlı ve bâğçeli ve oldukça ma‘mûrdur. Fakat 
şimdi Semânîn’den ziyâde Cemâ‘î nâmıyla meşhûrdur ki, bu da cemâ‘at-i beşeriyyenin ilk mahall-i 
ictimâ‘ı olmasına işârettir. İmâm Safedî Hazretleri Nektü’l-Himyân kitâbında:

ثمانين قرية، وقيل بليدة بجزيرة ابن عمر، نزلها ثمانون الذين كانوا في سفينة نوح عليه السالم. وهي أّول بلدة بُنيت 
بعد الطوفان.

(Semânîn Cezîre-i ibni ‘Ömer’de bulunan bir köydür, bir rivayete göre ise de burada bulunan bir 
beldedir. Hazret-i Nûh’un gemisinde olan seksen kişi bu köye inmiştir. Bu köy tufandan sonra 
imar edilen ilk beldedir.)

‘ibâresini kayd ve ‘umûm coğrâfya ve ensâb kitâbları da bunu tasrîh ediyor. Buradan epeyce fuzalâ-yı 
kirâm zuhûr etmiştir. Ez-cümle meşahîr-i nahviyyûndan olup nahve ve edebiyyât-ı ‘Arabiyye’ye dâ’ir 
Kitâbü’l-Mukayyed, Kitâbu Şerhi’l-Mülemma‘, Şerhu Tasrîfi’l-Mülûkî gibi birçok te’lîfât-ı makbûle 
yâdigâr bırakarak hicret-i seniyyenin 442 [1050-51] târîhinde vefât eden el-imâm el-fâzıl el-kâmil 
el-edîb el-‘allâme Ebü’l-Kāsım ‘Ömer bin Sabit ed-Darîr Semânînî ve meşâhîr-i muhaddisîn-i 
‘izâmdan Mevlânâ Ebû Hafs ‘Ömer bin Hızır Semânînî gibi zevât-ı ‘âliye buradan zuhûr eylemişler-
dir. Hazret-i Nûh ‘Aleyhi’s-selâmın re’s-i cebelde müstakarr-ı sefîne olan mahal ve oradaki makâm-ı 
‘âlileri hâlen ziyâretgâh-ı enâm olup anda bir câmi‘-i şerîf dahi vardır. Diyârbekir vilâyetine dâ’ir 
yazmak efkârında olduğumuz diğer bir eserde bu bâbda tafsîlât-ı mukteziyye verilecektir, inşâ’allâhu 
Te‘âlâ. 

2 Semânîn karyesine dair açıklamaların yer aldığı sahifeden sonra gelen numarasız sahifede, 109. 
ve 110. sahifelerde bulunan bazı ibarelerin tekrarı bulunmaktadır. (haz.)
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Mücerred bidâ‘asızlığımdan münba‘is olduğu taht-ı i‘tirâfımda bulunan 
bu makūle kusûrumun nev-hevesliğime bağışlanmasını temennî eder ve bir de 
terceme-i ahvâl-i ‘âlîleri münderic bulunan mu‘âsır-ı ‘âcizî fuzalâ ve şu‘arâsının 
intihâb eylediğim âsâr-ı ‘ulyâlarının isâbetsizliğinden ve terceme-i ahvâl-i 
vâlâlarının nâkıs yazılmasından dolayı vâki‘ olan gaflet ve nisyânımın makrûn-ı 
‘afv-ı cemîl buyurulmasını istirhâm eylerim. 

[s. 113] 

Bu kitâbın hüsn-i itmâmın nasîb itsün Hudâ 
Bin iki yüz doksan üç sâlinde itdim ibtidâ

Hâm bir mahsûlidür çünki civânlık vaktimin  
Eylerim ‘afvın ricâ var bunda bin sehv ü hatâ 

Böyledir ‘âdet cihânda herkesin ma‘lûmudur 
Hâm olur bir meyve mevsimsiz olursa rû-nümâ

Gerçi her mevcûdı ma‘dûm eylemek mümkin degil 
Hikmet-i Hallâk-ı ‘âlem böyle itmiş iktizâ

Bir nişân lâzım fakat isbât-ı mevcûdiyyete  
Tâ ola ahlâf içinde bâ‘is-i hayr-ı du‘â

‘Âlem-i imkânda zâhirdir müselsel muttasıl 
Bu ‘ayândır kim fakat her şey’e var bir intihâ

Eyle hüsn-i intihâ kısmet Emîrî ‘abdine 
Ey Hudâ-yı kün fe-kân ey Kibriyâ-yı mâ-sivâ1

1 Bu şiirin hemen altına müellif tarafından “ahîren ‘ilâveler icrâ olunmuştur” yazılmıştır. (haz.)



SÖZLÜK

A
âb: (f.i.) su
âb-ı nâb: saf su; şarap
âb-ı revân: akarsu
âb-rû: (f.b.i.) yüzsuyu, haysiyet, şeref
‘abd: (a.i.) kul, köle
a‘dâd: (a.i.) adetler, sayılar
a‘del: (a.s.) çok adaletli 
‘adem: (a.i.) yokluk
‘adîd: (a.s.) çok, birçok 
‘adîm: (a.s.) yok olan, mevcut 

olmayan
‘adîmü’l-emsâl: (a.b.s.) emsali, benzeri 

olmayan
‘adîmü’l-imkân: (a.b.s.) imkansız
‘adn: (a.i.) cennet
âferîde: (f.s.) yaratılmış, mahluk
âgîn: (f.s.) dolu, doldurulmuş
agreb: (a.s.) daha garip, en garip
âgûş: (f.i.) kucak 
ağyâr: (a.i.) başkaları, gayrılar, 

yabancılar
ahcâr: (a.i.) taşlar
‘ahd: (a.i.) devir, zaman
ahfâd: (a.i.) torunlar
ahibbâ: (a.i.) dostlar, ahbablar
ahîren: (a.zf.) sonradan
ahlâf: (a.i.) birinin yerine geçenler, 

sonradan gelenler, halefler
ahvâl: (a.i.) haller
ahz: (a.i.) alma, kabul etme 

‘akā’id: (a.i.) dinin özünde bulunup 
iman edilmesi mucib olan kaideler 
ve bu kaideleri öğreten ilim

‘akārât: (a.i.) tesis edilmiş vakfın hayır 
şartlarını yerine getirebilmesi için 
tahsis edilen dükkan, tarla, bostan 
gibi para getirici mülkler 

akdâh: (a.i.) kadehler, bardaklar
akdem: (a.s.) daha eski
aksâm: (a.i.) kısımlar
aktâr: (a.i.) taraflar, yanlar
akvâl: (a.i.) sözler, lakırdılar
akvâm: (a.i.) kavimler
a‘lâm: (a.i.) bayraklar, sancaklar; 

reisler, önce gelenler
‘alâyim: (a.i.) nişanlar, işaretler, 

alametler
âlât-ı nâriyye: ateşli silahlar
âlât-ı rasad: astronomi ve 

meteorolojide kullanılan aletler
‘ale’l-ekser: (a.b.zf.) genellikle
‘âlem-ârâ: (a.f.b.s.) âlemi süsleyen
‘âlî: (a.s.) yüce, ulu
‘âlî-kadr: (a.b.s.) yüksek kıymette 

olan, çok saygıdeğer
‘âlî-tebâr: (a.f.b.s.) asil ve yüksek soylu 
‘allâme: (a.s.) çok bilgili
‘allâmü’l-guyûb: (a.b.s.) gaybı bilen 

Cenab-ı Allah 
âlûde: (f.s.) bulaşmış, bulaşık
a‘mâk: (a.i.) derinlikler
‘ameliyye: (a.s.) işleme suretiyle, 

pratik
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‘amîk: (a.i.) derin
‘ammâme: (a.i.) sarık
‘amûd: (a.i.) sütun
‘amûdî: (a.s.) dikey olarak, yukarıdan 

aşağı
‘an-asl: (a.b.zf.) asıl itibarıyla, aslından
ârâmiş: (f.i.) dinleniş, rahat, huzur
ârâyîş: (f.i.) süs, ziynet; süsleyiş
ârâyiş-bahşâ: (f.b.s.) süs dağıtan, 

süsleyen 
a‘rec: (a.s.) topal, aksak
a‘sâb: (a.i.) sinirler
âsâr: (a.i.) izler, nişanlar, alametler 
a‘sâr: (a.i.) asırlar
asdâf: (a.i.) sedefler
asdikā: (a.i.) samimi dostlar
âsumân: (f.i.) gökyüzü
a‘şâr: (a.i.) mahsullerden onda bir 

oranında alınan vergi
‘aşâyir: (a.i.) aşiretler, oymaklar
‘atâlet-semîr: (a.b.s.) tembelliğe 

arkadaşlık eden, tembel
‘atîk: (a.s.) eski, kadim
‘atş: (a.i.) susuzluk, susama 
‘avâm: (a.i.) halk, cahil ayak takımı
a‘vâm: (a.i.) seneler
âvân: (a.i.) vakitler, zamanlar
‘avârız: (a.i.) arızalar, engeller, kazalar, 

belalar
‘avâtıf: (a.i.) karşılık beklemeden 

gösterilen sevgiler, iyilikseverlikler
âvâz: (f.i.) ses, seda
âvâze: (f.i.) yüksek ses; nam, şöhret

‘avdet: (a.i.) dönme, dönüş
‘avn: (a.i.) yardım
‘avn-ı İlâhî: Allah’ın yardımı ve 

inayeti
‘ayân: (a.s.) belli, aşikar, ortada
a‘yân: (a.i.) bir memleketin ileri 

gelenleri
a‘zam: (a.s.) en yüce
‘azîmet: (a.i.) gitme, gidiş

B
bâdâm-ı dü-mağz: iki içli badem 
bâde: (f.i.) içki 
ba‘dehu: (a.e.) ondan sonra
ba‘de-zâ: (a.b.e.) ondan sonra
bâğ-bân: (f.b.i) bahçıvan, bağcı
bâğçevânî: (f.b.i.) bahçıvanlık
bâ‘is: (a.s.) sebep olan, icab ettiren
bakāyâ: (a.i.) geriye kalanlar, kalıntılar
bâkıye: (a.s.) geriye kalan
bâkî: (a.s.) kalıcı, devam eden, 

bitmeyen, ölmeyen 
bâlâ: (f.s.) yukarı, yüksek, yüce
bâliğ: (a.s.) ulaşmış, ulaşan
bânî: (a.s.) bina eden, inşa eden
bârân: (f.i.) yağmur 
bârid: (a.s.) soğuk
bârika: (a.i) şimşek, yıldırım parıltısı
bârû: (f.i.) kale duvarı, hisar burcu, 

sur
basît-i gabrâ: yeryüzü 
bast: (a.i.) yayma, serme
bast-ı bisât: halı, kilim, örtü gibi 

şeyleri sermek
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bâzû: (f.i.) güç, kuvvet, istidad 
bed’: (a.i.) başlama, başlayış
bedâyi‘: (a.i.) eşi benzeri olmayan 

mükemmel şeyler 
bedî‘: (a.s.) eşi benzeri olmayan
bedî‘a: (a.i.) beğenilen ve takdir edilen 

pek yeni şey
bedr: (a.i.) ayın on dördü, dolunay
bedr-i ekmel: ayın on dördü
behemehâl: (f.a.b.zf.) herhalde, 

elbette, ne olursa olsun, mutlaka
behişt-âsâ: (f.b.s.) cennet gibi
be-kâm: (f.b.s) maksat ve meramına 

ulaşmış kimse
belâgāt: (a.i.) iyi, güzel söz söyleme
belîğ: (a.s.) fasîh, düzgün söz söyleyen
beliyye: (a.i.) belalar 
be-nâm: (f.b.s.) namlı, ünlü, meşhur
benât: (a.i.) kızlar
berây: (f.e.) için, maksadıyla
ber-dûş: (f.b.s.) omuz üzerinde, 

omuzda
ber-endâz: (f.b.s.) kaldıran, atan, yok 

eden
ber-taraf: (f.a.b.s.) bir kenara atılan
besmele-keş: (a.f.b.s.) besmele çeken
be-tahsîs: (f.a.b.zf.) özellikle, hele
bevvâb: (a.i.) kapıcı, hademe
bey‘: (a.i.) satma, satış
beyza: (a.i.) yumurta; nadir, ender 
beyzâ: (a.i.) beyaz
bezl: (a.i.) esirgemeden bol bol verme, 

sarfetme

bezl-i nakdîne: esirgemeksizin bol bol 
mal dağıtmak

bezmgâh: (f.b.i.) eğlence yeri
bî-‘add ü şümâr: sayılamayacak kadar 

çok
bî-adîl: (f.a.b.s.) benzersiz
bî-behre: (f.b.s.) nasipsiz, 

nasiplenmemiş, mahrum
bî-hadd ü ihsâ: sonsuz, sayılamaz
bî-intihâ: (f.a.b.s.) sonsuz, nihayetsiz
bî-müdânî: (f.a.b.s.) benzersiz, 

emsalsiz
bî-nazîr: (f.a.b.s.) benzeri olmayan, 

görülmemiş, benzersiz
bî-pervâ: (f.b.s.) pervasız, sakınmayan, 

korkusuz 
bîrûn: (f.i.) dış, dışarı, haricî
bî-şekk: (f.a.b.s.) şeksiz, şüphesiz
bidâ‘a: (a.i.) sermaye, birikim; 

edinilmiş bilgi
bi’l-icrâ: (a.b.zf.) icra ederek, yaparak
bilâd: (a.i.) şehirler
billûr: (a.i.) parlak ve saydam bir çeşit 

taş
binâberîn: (f.e.) bundan dolayı, 

bunun üzerine
binâ-kerde: (a.f.b.s.) bina edilmiş
bi’t-tab‘: (a.b.zf.) gereği gibi, doğal 

olarak
burûc: (a.i.) hisarlar, kuleler; güneşin 

ayrıldığı on iki kısımdan her biri
büldân: (a.i.) şehirler, memleketler
bülend: (f.s.) yüksek, yüce
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bünyân-ı mersûs: sağlam yapı
bürûdet: (a.i.) soğukluk

C-Ç
câ-be-câ: (f.b.zf.) yer yer
câmi‘: (a.s.) cem eden, toplayan
cân-berâber: (f.b.s.) çok yakın, 

canından bir parça gibi
cânib-i yemîn: sağ taraf
cân-sûz: (f.b.s.) can yakan, sıkıntı 

veren 
cebel: (a.i.) dağ
cedy: (a.i.) oğlak 
celâl: (a.i.) büyüklük, ululuk
celb: (a.i.) çekme, kendine çekme, yazı 

ile çağırma
celî: (a.s.) hat sanatında kalın ve 

okunaklı bir yazı türü
cem‘: (a.i.) toplama, yığma
cemm-i gafîr: insan kalabalığı 

(Metinde “cem‘-i gafîr” şeklinde de 
geçmektedir.)

cenûb: (a.i.) güney 
cerde: (f.i.) Mekke’de hacılara eşlik 

eden atlı muhafız
cesâmet: (a.i.) büyüklük, irilik
cesîm: (a.s.) iri, büyük
cevânib: (a.i.) taraflar, yanlar
cevânib-i erba‘a: dört taraf 
cevâz: (a.i.) caiz olma, izin, müsaade
ceyyid: (a.s.) iyi, hoş, güzel
cibâl: (a.i.) dağlar
cidâr: (a.i.) duvar

cihân: (f.i.) dünya, âlem
cihân-tâb: (f.b.i) cihana ışık saçan
cihât-ı erba‘a: dört yön
cirm: (a.i.) cisim, hacim
coğrâfiyyûn: (a.i.) coğrafyacılar
cüdrân: (a.i.) duvarlar
cündî: (a.s.) asker, süvari, sipahi
cüz’: (a.i.) kısım, parça
çârümîn: (f.b.s.) dördüncü 
çerâğ: (f.i.) fitil, mum
çîre: (f.s.) maharetli, becerikli
çîre-dest: (f.b.s) eli işe yakışan, 

becerikli

D
dâfi‘: (a.s.) def eden, savan
dâhil: (a.i.s.) iç, içeri, içinde, içeri 

girmiş
dâ’iren-mâdâr: (a.zf.) çepeçevre
dakîk: (a.s.) titiz 
dârü’l-‘ilm: (a.b.i.) ilim yeri, ilmin 

tahsil edildiği ev
dârü’l-kütüb: (a.b.i.) kitabevi 
debdebe: (f.i.) haşmet, ululuk, 

gösteriş; gürültü, tantana
dehr: (a.i.) dünya, zaman, devir
dekâkîn: (a.i.) dükkanlar, alışveriş 

yapılan mekanlar
delâ’il: (a.i.) deliller, delalet eden 

şeyler
dendâne: (f.i.) diş tanesi, tarak dişleri
der-âgûş: (f.b.i.) kucaklama, sarma
derc: (a.i.) sokma, arasına sıkıştırma 
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derûn: (f.i.) iç, dahil
deryâ: (f.i.) deniz
dest: (f.i.) el
dest-res: (f.b.s.) el yetiştirici, eli uzun, 

istediğine ulaşan
deşt: (f.i.) çöl, ova
devlet-i ebed-müddet: ömrü uzun ve 

devamlı olan Osmanlı Devleti
dil-ârâ: (f.b.s.) gönül alan, gönül 

okşayan
dil-küşâ: (f.b.s.) gönül açan 
dil-nişîn: (f.b.s.) gönülde yer tutan, 

hoş, latif
dil-rübâ: (f.b.s.) gönül kapan, gönül 

alan
dîn-i mübîn: apaçık din olan İslam 

dini
dirîg: (f.i.) esirgeme, men etme, 

önleme
dûçâr: (f.s.) tutulmuş, uğramış, 

yakalanmış
dûzah: (f.i.) cehennem
dü-bâlâ: (f.b.s.) iki kat
dü-serâ: (f.b.i.) iki âlem 
dür-dâne: (f.b.i.) inci tanesi
dürûd: (f.i.) övgü, selam
E
e‘âzım: (a.s.) pek yüce olanlar
ebârîk: (a.i.) ibrikler
ebnâ-yı ‘amm: amcaoğulları
ebniye: (a.i.) binalar
ebrâc: (a.i.) kuleler, kale burçları
ebvâb: (a.i.) kapılar

ebyât: (a.i.) beyitler
ecânib: (a.i.) yabancılar, başka 

memleketlere mensup olanlar
ecdâd: (a.i.) cedler, atalar
ecell: (a.s.) daha celil, çok büyük
ecrâm: (a.i.) cansız olan cisimler
ecsâm: (a.i.) cisimler 
eczâ: (a.i.) kısımlar, parçalar
edâ: (a.i.) yerine getirme, ödeme
edille: (a.i.) işaretler, kılavuzlar, deliller
efâzıl-ı rûzigâr: zamanın en faziletli 

insanları
efrûz: (f.s.) aydınlatan, parlatan
e’imme: (a.i.) imamlar
ekâbir: (a.s.) büyükler
ekmel: (a.s.) daha kamil, mükemmel 

ve kusursuz olan, eksiksiz
ekrâd: (a.i.) Kürtler
elbâb: (a.i.) akıllar; akıllı kimseler
elfâz: (a.i.) lafızlar, kelimeler, sözler
elsine: (a.i.) lisanlar, diller
eltâf: (a.i.) lütuflar
elviye: (a.i.) sancaklar, kaza ile vilayet 

arasındaki idarî mevkiler
emâkin: (a.i.) mekanlar, yerler
emâre: (a.i.) belirti, iz, nişan
emced: (a.s.) çok şerefli 
emrâz: (a.i.) hastalıklar
emsâr: (a.i.) büyük şehirler, 

memleketler
emtâr: (a.i.) yağmurlar
enâfis: (a.i.) daha, en kıymetli olan 

şeyler



| 89Mir’âtü’l-Fevâ’id fî Terâcimi Meşâhîri Âmid

enâm: (a.i.) yaratılmışlar, halk, 
insanlar

encümen: (f.i.) cemiyet, meclis, şura
encümen-i şebâne: gece toplantısı, 

gece meclisi
encümen-tırâz: (f.b.s.) meclisleri 

süsleyen
endâz: (f.s.) atıcı, atan
enfâs: (a.i.) nefesler
enhâ: (a.i.) taraflar, yanlar, cihetler
envâ‘: (a.i.) çeşitler
envâr: (a.i.) nurlar, aydınlıklar
enzâr: (a.i.) bakışlar, nazarlar
erba‘a: (a.s.) dört
erbâb: (a.i.) ehil, muktedir, becerikli, 

layık
erham: (a.s.) daha merhametli, en 

merhametli
Erhamü’r-Râhimîn: merhamet 

edenlerin en merhametlisi olan 
Cenab-ı Allah

esâmî: (a.i.) isimler
esâtize: (a.i.) üstatlar, hocalar
esbâb: (a.i.) sebepler, nedenler
esbak: (a.s.) daha eski, daha önceki; 

öncekinden daha önceki, 
geçmişten önceki

esfâr: (a.i.) yolculuklar, seferler
eshıyâ: (a.s.) cömertler, eli açık olanlar 
eslâf: (a.i.) öncekiler, selefler
esliha: (a.i.) silahlar
esmâ: (a.i.) isimler 
esvâk: (a.i.) alışveriş yerleri, çarşılar

eş‘âr: (a.i.) şiirler
eşcâr: (a.i.) ağaçlar
eşfak: (a.s.) en şefkatli, en merhametli
eşher: (a.s.) en şöhretli, pek meşhur
eşkâl: (a.i.) biçimler, suretler, tarzlar
etfâl: (a.i.) küçük çocuklar
etkıyâ: (a.s.) Allah korkusuyla günah 

işlemekten çekinenler
etrâf-ı erba‘a: dört taraf 
evânî: (a.i.) tencere ve kaplar
evfâ: (a.s.) en çok, pek, tamam, yetkin
evsâf: (a.i.) vasıflar
eyvân: (a.i.) büyük sofa, divanhane
eyyâm: (a.i.) günler 
eyyâm-ı müsteraka: Celalî takvime 

göre senenin sonuna ilave edilen 
beş gün 

ez-cümle: (f.a.b.zf.) başlıca, özellikle 
ezhâr: (a.i.) çiçekler
ezkâr: (a.i.) zikirler
ezmine: (a.i.) zamanlar, çağlar

F
fâhir: (a.s.) onurlu, şanlı, şerefli; 

mükemmel, kıymetli
fahr: (a.i.) kıvanç, şeref, onur
fâ’ik: (a.s.) üstün
fâriğ: (a.s.) boş, el çekme
farîza: (a.i.) Allah’ın emri, farz, 

yapılması muhakkak lâzım olan 
vazife

fâsıl: (a.s.) ayıran, bölen
fass: (a.i.) yüzük taşı
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fekk: (a.i.) bozma, koparma, kesme
felekiyyât: (a.i.) gök ve hey’et ilmine 

ait şeyler
felekiyye: (a.s.) feleğe, gök bilgisine 

mensup, astronomi
ferah-fezâ: (a.f.b.s.) iç açıcı, ferah ve 

sevinci artıran
ferâmûş: (f.i.) unutma, hatırdan 

çıkma
ferhunde-dem: (f.b.i.) uğurlu vakit, 

mübarek mevsim
ferîd: (a.s.) tek, benzeri olmayan
ferîd-i ‘asr: zamanın tek kişisi
fevâ’id: (a.i.) faydalar, menfaatler, 

kazançlar
fevk: (a.i.) üst, üst taraf, yukarı
fevka’l-‘âde: (a.b.zf.) sıradanın 

üstünde, duyulmadık, görülmedik, 
olağanüstü

fevka’l-gāye: (a.b.zf.) son derecede
fevkānî: (a.s.) üstte olan, yukarıda 

bulunan
fevvâre: (a.i.) içinden su fışkıran şey, 

fıskıye
feyezân: (a.i.) suyun taşması
feyz-nâk: (a.f.b.s.) feyizli, bereketli
fezâ’il: (a.i.) faziletler, güzel vasıflar, 

erdemler
fıkıh: (a.i.) şeriat ilmi 
fındıkî: (a.i.) III. Ahmed zamanında 

basılan altın para
fi’l-hakîka: (a.b.zf.) hakikatte, 

hakikaten, gerçekten, doğrusu

fuhûl: (a.i.) akıllı ve zeki adamlar
fusûs: (a.i.) yüzük taşları
fuzalâ: (a.i.) fazıllar, faziletliler, 

erdemli kimseler
fünûn-ı hikemiyye: eşyanın 

hakikatini ve ahlakı konu alan 
ilimler

Fürs: (a.i.) Farslar, İran halkı
fürûğ: (f.i.) nur, ziya, parlaklık
fürûht: (f.i.) satma, satış
fütûhât: (a.i.) fetihler

G
gā’ib: (a.s.) görünmeyen, yok olan, 

kayıp
galebe: (a.i.) üstünlük, galibiyet
garâbet: (a.i.) gariplik, tuhaflık
gark: (a.i.) boğulma
gars: (a.i.) ağaç dikme, dikilme
gaybiyye: (a.s.) göze görünmeyen 

şeylere ait, gayp âlemine mensup
gehvâre: (f.i.) beşik
gehvâre-pîrâ: (f.b.s.) beşiği süsleyen, 

yeni doğmuş
gehvâre-zîb: (f.a.b.s.) beşiğe süs 

olmuş, yeni doğmuş
gerden: (f.i.) gerdan, boyun
gerdiş: (f.i.) dönüş, dönme, dolaşma
geşt ü güzâr: gezme, gezip tozma
girîbân: (f.i.) elbise yakası, yaka
girift: (f.i.) tutma, yakalama
gubâr: (a.i.) toz
gufrân: (a.i.) affetme, merhamet etme
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gufrân-nisâr: (a.f.b.s.) merhamet 
saçan

gulâm: (a.s.) genç erkek köle, esir, 
kölemen

gûnâ: (f.i.) gidiş, yol, tarz
gûnâ-gûn: (f.zf.) renk renk, türlü 

türlü
gunûde: (f.s.) uyumuş, uyuklamış
güftâr: (f.i.) söz 
güher: (f.i.) cevher, zümrüt, elmas
gül-âb-dân: (f.b.i.) içine gül suyu 

konulan mahfaza kabı
gülşen-serây: (f.b.i.) gül bahçesi 

içindeki saray
güm-nâm: (f.b.s.) kaybolmuş, 

unutulmuş; adı sanı belirsiz
gürûh: (f.i.) cemaat, topluluk 
güsiste: (f.s.) kırılmış, kopmuş
güzâr: (f.i.) geçme, geçiş
güzîn: (f.s.) seçilmiş, seçkin

H
hâbgâh: (f.b.i.) uyunacak yer
habt ü hatâ: yanlış, düzensizlik
hacer: (a.i.) taş
hadâset-i sinn: gençlik, yaş küçüklüğü
hâdim-i ‘ulûm: ilim hizmetinde 

bulunan
hadîsü’s-sinn: genç, delikanlı
hafîd: (a.i.) torun
hafr: (a.i.) kazma, kazılma
hâ’iz: (a.s.) sahip, malik, taşıyan
hâk: (f.i.) toprak

hâk ile yeksân: yerle bir, yıkık
hakîm: (a.s.) tabiatı inceleyen, 

felsefeci 
hakîr: (a.s.) itibarsız, değersiz, aşağı, 

adi, bayağı
hâlât: (a.i.) haller, suretler, keyfiyetler, 

nitelikler
halecân: (a.i.) çarpıntı, titreme
halel: (a.i.) bozukluk, eksiklik
hâlet: (a.i.) hal, suret, keyfiyet, nitelik
halîfe: (a.i.) birinin yerine geçen 

kimse, Hz. Peygamber’in 
vefatından sonra ümmet idaresinin 
başına geçen kimse

hall: (a.i.) çözme, halletme
Hallâk: (a.i.) yaratıcı, yoktan var 

eden, çok yaratan Cenab-ı Allah
hâm: (f.s.) boş, beyhude; işlenmemiş, 

pişmemiş
hâme: (f.i.) kalem 
hâmî: (a.s.) koruyan, himaye eden
hâmûş: (f.s.) sessiz
hân-kāh: (a.b.i.) bir şeyhin idaresinde 

olarak dervişlerin ikamet, ibadet ve 
zikir mekanı; tekke

har: (f.i.) eşek
harîf: (a.i.) meslekdaş, dost; sonbahar, 

güz 
hark: (a.i.) yakma
hasâfet: (a.i.) hükümde sağlamlık, 

görüş sağlamlığı; kuvvet ve 
olgunluk

hasbî: (a.s.) karşılıksız, parasız, bedava
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hâşiye: (a.i.) kitabın sahifeleri 
kenarına yazılan yazı, bir eserin 
metnini şerh ve izah eden kitap

Hâtem-i Tâ’î: Arabistan’daki Tay 
kabilesinin cömertliğiyle meşhur 
reisi

hattâtîn: (a.i.) hattatlar, yazı yazanlar 
havâdis-i kevniyye: kozmik olaylar
havâlî: (a.i.) etraf, civar
havârık: (a.i.) harikalar, imkan ve 

yaradılışın üstünde olan, insanda 
hayranlık uyandıran şeyler

havârık-nümâ: (a.f.b.s.) harikalar 
gösteren

havf: (a.i.) korku, korkma
hâvî: (a.s.) kapsayan, içeren
havl: (a.i.) etraf, çevre; güç, kuvvet, 

takat
havz: (a.i.) havuz, etrafı çevrili su
hayât-bahşâ: (a.f.b.s.) hayat veren
hayfâ: (a.e.) yazık ki, heyhat, vah vah
hayret-efzâ: (a.f.b.s.) hayret veren, 

şaşırtan
hazâ’in: (a.i.) hazineler
hazîre: (a.i.) etrafında duvar bulunan 

ve bir cami yahut tekkenin 
müştemilatına dahil olan mezarlık 

hejdeh-hezâr: (f.b.s.) on sekiz bin
hemîşe: (f.zf.) daima, sürekli
hem-nâm: (f.b.i.) adaş
hem-ser: (f.b.i.) arkadaş, kafadar
hemşîre: (f.i.) kızkardeş
herc ü merc: altüst, karmakarışık

her dü serâ: her iki âlem
hey’et: (a.i.) şekil, suret, görünüş; 

kurul; astronomi
hicâze: (a.i.) beş yüz cilt kitap, bir 

Hicaz devesinin taşıyabildiği kitap 
yükü

hicret-i seniyye: Hz. Peygamber’in 
Mekke’den Medine’ye hicret etmesi 

hidâyet-peyvest: (a.f.b.s.) hidayete 
ulaşmış 

hiffet: (a.i.) hafiflik
hilâfet-penâhî: (a.f.b.s.) hilafetin 

sığınağı ve dayanağı
himem: (a.i.) gayretler, emekler, 

çalışmalar; lütuflar
himmet: (a.i.) gayret, emek, çabalama; 

lütuf, güzel muamele
hîn: (a.i.) vakit, an
hîre-sâz: (f.b.s.) göz kamaştırıcı
hitâm: (a.i.) nihayet, son
hizânetü’l-kütüb: (a.b.i.) kitap 

hazinesi, kütüphane
hoş-güvâr: (f.b.s.) lezzetli
hûbân: (f.i.) güzeller
hucürât: (a.i.) gözler, odacıklar
hufre: (a.i.) kazılmış çukur, oyuk, 

delik
hulâsa: (a.i.) bir şeyin kısası, özü
hulûl: (a.i.) gelip çatma
hûrşîd: (f.i.) güneş
hurûc: (a.i.) çıkma, çıkış
husûf: (a.i.) Ay tutulması
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husûl: (a.i.) hasıl olma, türeme, çıkma
husûl-pezîr: (a.f.b.s.) hasıl olmuş, 

husule gelmiş
hutût: (a.i.) çizgiler, yazılar
hükemâ: (a.i.) hakîmler, bilginler; 

felsefeciler
hüner-mendân: (f.b.s.) hünerliler, 

marifetliler
hüner-verân: (f.b.s.) hünerli, marifetli 

kimseler, sanatçılar
hüsn-i senâ: güzel övgü, bir kimse 

hakkında güzel ve övgülü ifadeler 
kullanma

hüzn-âver: (a.f.b.s.) hüzün getiren, 
hüzün veren

I-İ
‘ıkd: (a.i.) gerdanlık
ırzâ‘: (a.i.) emzirme
ıtlâk: (a.i.) salıverme
‘ıtr-âgîn: (a.f.b.s.) güzel koku dolmuş 
‘ibârât: (a.i.) cümleler, paragraflar, 

ifadeler
‘ibâre: (a.i.) cümle, paragraf, bir 

metinden çıkarılmış birkaç satır
ibdâ‘: (a.i.) icad etme, güzel bir eser 

ortaya koyma
‘iber: (a.i.) ibretler
ib‘idâd: (a.i.) uzaklaşma
ibrâz: (a.i.) meydana çıkarma, 

gösterme
ibtidâ: (a.i.) başlama, başlangıç
ibtidâr: (a.i.) bir işe süratle başlama 

i‘câb: (a.i.) taaccübe düşürme, 
şaşırtma, hayran bırakma; beğenme

icâzetnâme: (a.f.b.i.) icazet kağıdı, 
diploma

i‘câz-kâr: (a.f.b.s.) herkesin 
yapamayacağı şekilde iş gören, söz 
söyleyen

iclâl: (a.i.) yüceltme, saygı gösterme, 
ikram

icmâlî: (a.s.) tafsilsiz, kısa, toplu
‘idâd: (a.i.) sayı, hesap
iddihâr: (a.i.) biriktirme, toplayıp 

saklama, kıtlıkta yüksek fiyatla 
satmak üzere zahire toplayıp 
saklama

idhâl: (a.i.) dahil etme
îfâ: (a.i.) ödeme, yerine getirme
ifnâ: (a.i.) yok etme, tüketme
iftâ: (a.i.) fetva verme
ihdâ: (a.i.) hediye etme
ihfâ: (a.i.) gizleme, saklama
ihmirâr: (a.i.) kızarma, kızıllık
ihrâc: (a.i.) çıkarma, çıkarılma
ihrâk: (a.i.) yakma, ateşe verme
ihrâz: (a.i.) alma, kazanma, elde etme, 

erişme
ihtilâfât: (a.i.) ayrılıklar, uymayışlar, 

anlaşmazlıklar, aykırılıklar
ihtimâm: (a.i.) özen gösterme
ihtirâ‘: (a.i.) benzeri görülmemiş bir 

şey icat etme, vücuda getirme
ihtirâm: (a.i.) saygı, hürmet
ihtiyâr: (a.i.) seçme, seçilme
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ihyâ: (a.i.) diriltme, canlandırma
ikbâl: (a.i.) kader, baht, işlerin 

yolunda gitmesi; mutlu olma 
ikdâm: (a.i.) gayret ve sebatla çalışma, 

devam çalışma
ikmâl: (a.i.) tamamlama, kemale 

erdirme
iktihâm: (a.i.) göğüs germe, karşı 

durma, güçlüğü yenme
iktirân: (a.i.) yakına varma, yanına 

gelme, yaklaşma
iktizâ: (a.i.) lâzım gelme, gerekme
ilgā: (a.i.) lağvetme, kaldırma, iptal 

etme
ilkā: (a.i.) bırakma; ilham etme
ilkā-yı vâhime: kalbe vehim ve 

vesvese sokma
‘ilm-i hey’et: astronomi
ilsâk: (a.i.) bitiştirme, bitiştirilme
ilticâ: (a.i.) sığınma, barınma
iltikā: (a.i.) karşılaşma, buluşma, 

kavuşma
iltivâ: (a.i.) dalgalanma
imrâr: (a.i.) geçirme, geçirilme
imtidâd: (a.i.) uzama, uzun sürme
inâs: (a.i.) kızlar, kadınlar
‘inâyet: (a.i.) ihsan, iyilik
inbâ: (a.i.) haber verme
infikâk: (a.i.) fekk olma, bir şeyin 

veya kimsenin yerinden ayrılması
infirâd: (a.i.) yalnız olma, yanında 

kimse bulunmama
inhâb: (a.i.) yağma

inhimâk: (a.i.) bir şeyin üzerine fazla 
düşmek, ziyade düşkünlük 

inhisâr: (a.i.) bir şeyi başkası 
yapmamak üzere tek bir kişiye veya 
zümreye verme

in‘ikâs: (a.i.) yansıma, aksetme
inşâd: (a.i.) şiir okuma, şiir söyleme
intibâh: (a.i.) uyanma, uyanıklık
intihâ: (a.i.) son, bitiş
intihâb: (a.i.) seçme seçilme, seçim
intişâr: (a.i.) yayılma; üreme
inzimâm: (a.i.) zam olunma, katılma
irâ’e: (a.i.) gösterme
İrem: (a.i.) Hz. Hûd’un kavmi olan 

Âd kavmi zamanında Şeddâd’ın 
cennete benzetmek üzere yaptırdığı 
bahçenin ismi

İrem-nazîr: (a.b.s.) İrem bahçesi gibi
irsâl: (a.i.) gönderme, gönderilme, 

yollama
irtifâ‘: (a.i.) yükseklik
irtikā: (a.i.) yükselme, yüksek 

dereceye ulaşma
irvâ: (a.i.) suya kandırma
isâga: (a.i.) kalıba dökme, kolaylıkla 

yutulma
îsâl: (a.i.) vusul buldurma, ulaştırma
isâle: (a.i.) akıtma
iskā: (a.i.) sulama, su verme
‘ismet-perver: (a.f.b.s.) ismeti 

koruyan, ismetli, temiz, masum
istî‘âb: (a.i.) içine alma, kaplama
isti‘âne: (a.i.) yardım isteme 
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istib‘âd: (a.i.) uzaksama, uzak görme, 
ihtimal vermeme

isti‘câb: (a.i.) taaccüp etme, hayrette 
kalma, şaşma

istidlâl: (a.i.) bir delile dayanarak bir 
şeyden bir netice çıkarma

istifhâm: (a.i.) anlama
istiğrâb: (a.i.) garip bulma, şaşma
istihâle: (a.i.) imkansızlık, mümkün 

olmama
istihkār: (a.i.) hakir görme, hor görme
istihlâf: (a.i.) birinin yerine geçme
istihrâc: (a.i.) çıkarma, çıkarılma, 

netice çıkarma, mana çıkarma, 
ileriyi görme

istilzâm: (a.i.) gerekme, gerektirme
isti‘mâl: (a.i.) kullanma
istimdâd: (a.i.) medet, imdat, yardım 

isteme 
istinbât: (a.i.) bir sözden gizli bir 

mana çıkarma
istinsâh: (a.i.) nüshasını çıkarma, bir 

suretini çıkarma, bir kitabı elle 
çoğaltma 

istivâ: (a.i.) ortada ve tam bir derecede 
bulunma

‘işâ: (a.i.) akşam vakti; akşam veya 
yatsı namazı vakitleri

işkâl: (a.i.) zorluk, güçlük
işrâb: (a.i.) sulama, su verme; bir 

maksadı kapalı olarak anlatma
iştibâh: (a.i.) şüphe etme, şüphelenme

iştihâr: (a.i.) şöhret bulma, meşhur 
olma

iştirâ: (a.i.) satın alma
i‘tâ: (a.i.) verme, verilme
i‘tibâr: (a.i.) saygı gösterme, 

ehemmiyet verme; şeref, haysiyet
itlâf: (a.i.) telef etme, mahvetme, 

öldürme, lüzumsuz yere harcama
itmâm: (a.i.) tamamlama
ittihâz: (a.i.) edinme, kabul etme
ittisâl: (a.i.) birleşme, bitişme, 

kavuşma, ulaşma
ittisâm: (a.i.) damga vurma, nişan 

vurma, dağlama, süsleme
îzâh: (a.i.) açıklama, apaçık anlatma
izhâr: (a.i.) gösterme, meydana 

çıkarma

K
kābil: (a.s.) olabilir, mümkün
kabîl: (a.i.) soy, nevi, sınıf, tür
kabl: (a.zf.) önce, önceki
kadd: (a.i.) boy, endam
kadîm: (a.s.) eski, öncesi bilinmeyen 

şey, başlangıcı olmayan
kadr-dân: (a.f.b.s.) kadir bilen, kadir 

bilici
kâffe: (a.i.) hep, bütün, cümle
kā’il: (a.s.) söyleyen; razı olmuş
kā’im: (a.s.) birinin yerini tutan, 

birinin yerine geçen
kâ’in: (a.i.) mevcut olan, bulunan, var 

olan
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kal‘: (a.i.) koparma, yerinden sökme
kālhâne: altın, gümüş vb. madenlerin, 

sırmaların eritilip külçe haline 
getirildiği yer, dökümhane

kālîçe: (f.i.) küçük halı
kamer: (a.i.) Ay
kân-ı kerem: kerem ve bağış kaynağı
karâbet: (a.i.) akrabalık, yakınlık
karîb: (a.s.) yakın 
karîn: (a.s.) yakın; bir şeye nail olan
kâriz: (f.i.) keriz, yer altı lağımı
karn: (a.i.) zaman, devir, çağ
karye: (a.i.) köy
kasâ’id: (a.i.) kasideler
kāsıra: (a.s.) kısa, yetersiz
kasr: (a.i.) köşk, saray
kâşî: (f.i.) İran’ın Kâşân şehrinde 

yapılan bir çeşit çini
kaviyye: (a.s.) güçlü, kuvvetli
kavs: (a.i.) yay, keman
kayyime: (a.s.) kıymetli
kebîse: (a.i.) Şubat ayı yirmi dokuz 

çeken yıl, bir gün fazlası olan yıl
kehkeşân: (f.b.i.) samanyolu
kemâl: (a.i.) olgunluk, yetkinlik, 

eksiksizlik
kemterâne: (f.zf.) aciz ve hakir olana 

yaraşır surette
kerâmet-âyât: (a.b.s.) kendisinde 

kerametler görülen
kerîme: (a.i.) kız evlat 
kesân: (f.i.) şahıslar, kimseler, insanlar
kesb: (a.i.) kazanma, elde etme

kesb-i iştihâr: şöhret kazanma
kesb-i vukūf: bilgi kazanma, 

yetkinleşme
kesîr: (a.s.) çok, bol
kesret: (a.i.) çokluk, bolluk
kevâkib: (a.i.) yıldızlar
keyfiyyet: (a.i.) nitelik, bir şeyin iyi 

veya kötü olması ciheti
keyl: (a.i.) ölçme, hububat ölçüsü, 

ölçek
kezâlik: (a.e.) keza, aynı şekilde
kıbâb: (a.i.) tepesi yarım küre şeklinde 

olan bina damları
kıdve: (a.i.) kendisine uyup ardından 

gidilecek kimse; bir sınıfın veya 
topluluğun başında olan kimse

kırân: (a.i.) iki gezegenin bir burçta 
birleşmesi

kıymet-şiken: (a.f.b.s.) değerini 
düşüren, değerini kıran 

kilk: (f.i.) kamış kalem
kiyâset: (a.i.) uyanıklık, anlayışlılık
kudûm: (a.i.) uzak bir yoldan gelme; 

ayak basma
kûfî: (a.i.) Kur’an ve kitabe yazımında 

ve süslemede kullanılan kadim bir 
Arabî hat olup Hz. Ali’nin bunu 
geliştirdiği bilinir

kulel: (a.i.) doruklar, kuleler
kulûb: (a.i.) kalpler, gönüller
kurrâ: (a.i.) Kur’an’ı yedi kıraat ve 

on rivayet dahilinde okuyan üstat 
hafızlar
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kutb: (a.i.) bir tarikatin büyüğü 
(Gavs’ten sonra gelir), bir mevzuda 
geniş bilgisi ve salahiyeti olan 
kimse, bir kavmin başı

kuzât: (a.i.) kadılar
kün fe-kân: “ol” [dedi], oluverdi 

(Cenab-ı Hakk’ın kainattaki her 
şeyi “ol” emriyle yaratmasına 
işareten kullanılır.) 

küngüre: (f.i.) kubbenin tepesi
küre-i şems: güneş
küsûf: (a.i.) güneş tutulması
kütüb: (a.i.) kitaplar

L
lâ-akall: (a.b.s.) en azından, daha 

aşağı olmaz
lâ-havl-künân: (a.f.b.zf.) ekseriyetle 

sıkıntı zamanında sabretme için 
söylenen “lâ havle velâ kuvvete 
illâ billâhi’l-‘aliyyi’l-‘azîm” duasını 
okuyarak

lahm: (a.i.) et
Lâhûrî: (f.i.) Hindistan’ın Lâhur 

şehrinde dokunan bir çeşit şal
lâle-zâr: (f.b.i.) lalelik, lale yetişen yer, 

lale bahçesi
Latîf: (a.s.i.) yumuşak, hoş, 

güzel, nazik; Cenab-ı Allah’ın 
isimlerinden

lâ-yuhsâ: (a.b.s.) sayılamayacak kadar 
fazla, hesaplanamayacak kadar çok

le’âlî: (a.i.) inciler

lebîb: (a.s.) akıllı
leb-rîz: (f.b.s.) taşıcı, ağzına kadar 

dolmuş
lehîb: (a.i.) ateş, ateşin sıcaklığı
lem‘a: (a.i.) parıltı, parlayış
lem‘a-nisâr: (a.f.b.s.) parıltı saçan
lem‘a-pâş: (a.f.b.s.) parıldayan
leme‘ân: (a.i.) parlama, parıldama
letâfet: (a.i.) latiflik, hoşluk 
levâzım: (a.i.) bir iş için gerekli olan 

nesneler
lezâ’iz: (a.i.) lezzetler
livâ: (a.i.) sancak
lü’lü’: (a.i.) inci
lübb: (a.i.) iç, öz
lübbü’l-lübb: (a.b.i.) özlerin özü, saf 

ve halis olan

M
mâ-‘adâ: (a.b.e.) başka, gayrı, fazla
ma‘âdin: (a.i.) madenler
ma‘a-hâzâ: (a.b.e.) bununla beraber
ma‘a-mâ-fîh: (a.b.e.) bununla beraber, 

böyle ise de 
ma‘ânî: (a.i.) manalar
mâ-ba‘d: (a.b.i.) sonu, sonrası, 

sonraki, alttaki
ma‘bed: (a.i.) ibadet edilen yer
mâcid: (a.s.) şan ve şeref sahibi
mâder: (f.i.) anne
mâderâne: (f.b.zf.) anneye yakışır 

surette
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ma‘dûd: (a.s.) sayılı, sayılmış, 
muayyen, belli

ma‘dûm: (a.s.) mevcut olmayan, 
bulunmayan

ma‘dûmü’l-akrân: (a.b.s.) dengi 
olmayan

mağfiret-tırâz: (a.f.b.s.) bağışlanma ile 
süsleyen

mağfûr: (a.s.) Allah tarafından 
günahlarının affedilmesi için dua 
edilen kimse, ölmüş, bağışlanmış 
kimse 

mâh: (f.i.) ay, senenin on ikide biri
mahâfil: (a.i.) oturulacak, görüşülecek 

yerler, büyük camilerde 
hükümdarlara veya müezzinlere 
ayrılmış yerler

mahâmid: (a.i.) medihler, senalar, 
övgüler

mâ-hazâr: (a.b.i.) daha önceden hazır 
olan, hazır bulunan şey

mahdûm: (a.i.) oğul, evlat
mahfî: (a.s.) gizli, saklı
mahfûz: (a.s.) korunmuş, korunmakta 

olan 
mahfûzât: (a.i.) ezberlenmiş şeyler, 

hafızada bulunan ilmi birikim
mahkûk: (a.s.) sert bir cisim üzerine 

kazınmış
mahlas: (a.i.) bir kimsenin ikinci 

adı, eskiden şairlerin şiirlerinde 
kullandıkları ad

mahlûl: (a.s.) hallolmuş, çözülmüş, 
dağılmış; sahipsiz

mahmûl: (a.s.) dolu, yüklü; yüklenmiş
mahrûs: (a.s.) korunan, gözetilen
mahûf: (a.s.) korkunç, tehlikeli
mâ’il: (a.s.) meyilli 
mâ-kabl: (a.b.i.) önce, önceki
makarr: (a.i.) karar edilen, durulan 

yer
makbere: (a.i.) mezar, mezarlık 
makderet: (a.i.) güç, kuvvet, iktidar
makfûl: (a.s.) kilitli, kapalı
makrûn: (a.s.) yakınlaşmış, ulaşmış, 

kavuşmuş
makūle: (a.i.) çeşit, soy
ma‘kûs: (a.s.) aks olunmuş, tersine 

çevrilmiş, baş aşağı olmuş
mâl-â-mâl: (a.b.zf.) ağzına kadar dolu, 

dopdolu
ma‘mûr: (a.s.) imar edilmiş
manzûm: (a.s.) nazım olarak tertip 

edilmiş; dizilmiş, sıralanmış
manzûr: (a.s.) nazar olunan, bakılan; 

beğenilen
ma‘rûf: (a.s.) herkesçe bilinen, 

tanınmış, meşhur, ünlü
maskat-ı re’s: insanın doğduğu yer
masnû‘: (a.s.) sanatlı, sanatla yapılmış
masnû‘ât: (a.i.) sanatla yapılmış şeyler
masûn: (a.s.) saklanmış, korunmuş, 

salim, sağlam
matlab: (a.s.) talep olunan, istenilen, 

maksat
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mavtın: (a.i.) vatan, yurt edinilen yer
mazâmîn: (a.i.) mazmunlar
mazanne-i kirâm: ermiş sanılanlar, 

halkın veli kabul ettiği kimseler
mazbût: (a.s.) zabt olunmuş, 

yazılmış, kaydedilmiş; muhafazalı, 
korunmuş

maznûn: (a.s.) zannolunmuş, 
zannolunan

me‘âbid: (a.i.) mabedler
mebâdî : (a.i.) evveller, başlangıçlar
mebâhis: (a.i.) bahisler, münakaşa 

mevzuları
mebâliğ: (a.i.) meblağlar, paralar
mebnî: (a.s.) bina edilmiş
mechûl: (a.s.) bilinmeyen, meçhul 
mecma‘: (a.i.) toplanacak yer
mecrâ: (a.i.) suyun cereyan ettiği 

yatak, suyolu
medâris: (a.i.) medreseler
medâyih: (a.i.) övgüler
medâyin: (a.i.) şehirler
medfûn: (a.s.) defnolunmuş, 

gömülmüş
medîd: (a.s.) uzun, uzun süren
medîne : (a.i.) şehir
mefhar: (a.i.) övünmeyi gerektiren, 

övgü kaynağı
mefharet: (a.i.) iftihar, övünme
mefkūdiyyet: (a.i.) yokluk, 

bulunmama 
mehâsin: (a.i.) güzellikler

me’haz: (a.i.) bir şeyin alındığı yer, 
kaynak

mehd: (a.i.) beşik
mehd-ârâ: (a.f.b.s.) beşik süsleyen
mehîb: (a.s.) heybetli, azametli, 

korkunç
meh-peykerân: (f.b.s.) yüzleri ay gibi 

güzel olanlar
mekârim: (a.i.) keremler, cömertlikler
mekâtib: (a.i.) mektepler
mekrûh: (a.s.) kötü görülen, 

beğenilmeyen, hoş karşılanmayan
mekrümet: (a.i.) kerem, cömertlik; 

izzet, şeref
meleke: (a.i.) bir şeyin tekrar ile 

yapılmasının neticesinde ortaya 
çıkan alışkanlık, yatkınlık, yordam 

melekût: (a.i.) ruhlar ve melekler 
âlemi 

memlû: (a.s.) dolu
me’mûl: (a.s.) emel edinilen, ümit 

olunan, umulan, beklenilen
memzûc: (a.s.) karışık, karıştırılmış
menâhir: (a.i.) delik, burun deliği 
menâkıbât: (a.i.) menkıbeler
menâzil-i kamer: Ay’ın üzerinde 

hareket ettiği farz olunan mahrek 
üstünde varsayılan noktalardan her 
biri

menba‘: (a.i.) suyun çıktığı yer, 
kaynak

menkūş: (a.s.) nakşolunmuş, işlenmiş 
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mensî, mensiyye: (a.s.) unutulmuş, 
terk edilmiş

menşe’: (a.i.) köken
menşûr-ı hilâfet: hilafet makamının 

makamları tevcih ettiğinde yazılan 
ve o makamların tevcihini ihtiva 
eden ferman

merâhil: (a.i.) konaklar, mesafeler, 
menziller

merâkib: (a.i.) binilecek şeyler, binek
merâkiz: (a.i.) merkezler
merbût: (a.s.) raptolunmuş, bağlanmış
merfû‘: (a.s.) kaldırılmış, yükseltilmiş
mer’î: (a.s.) gözle görülen
merkad: (a.i.) mezar, kabir, yatacak, 

uyuyacak yer
mervî: (a.s.) rivayet edilen
mesâcid: (a.i.) mescidler
mesâha: (a.i.) ölçme
mesbûk: (a.s.) geçmiş 
meserret: (a.i.) sevinç, şenlik
meskûkât: (a.i.) sikkeler, eski metal 

paralar
mesmû‘: (a.s.) işitilmiş, duyulmuş, 

haber alınmış
mesned: (a.i.) rütbe, derece
mesrûriyyet: (a.i.) sevinme
mestûr: (a.s.) yazılmış, satıra 

dökülmüş
meşâhîr: (a.i.) namlı, ünlü, meşhur 

kimseler
meşâkk: (a.i.) zahmetler, sıkıntılar
meşhûd: (a.s.) gözle görülmüş

metânet: (a.i.) metinlik, sağlamlık
metbû‘: (a.s.) kendisine tabi olunan
metrûk: (a.s.) terkedilmiş
metrûkât: (a.i.) miraslar, vefat eden 

bir şahsın arkasında bıraktığı emtia
mevâ‘îd: (a.i.) vaatler, söz vermeler
mevâki‘: (a.i.) mevkiler, yerler
mevâlî: (a.i.) mevleviyet payesine 

ulaşmış olan sarıklı âlimler
mevlânâ: (a.i.) efendimiz manasında, 

hazret manasında kullanılan bir 
hitap

mevleviyyet: (a.i.) mollalık, 
müderrislikten sonraki ilmiye 
payesi

mevsûkan: (a.zf.) mevsuk olarak, 
inanılır ve güvenilir şekilde

mev‘ûd: (a.s.) söz verilmiş
mevzûn: (a.s.) vezinli, tartılı; vezinle 

yazılmış olan
meyâmin: (a.i.) uğurlar, bereketler
meyân: (f.i.) ara, arası, orta
mezâhim: (a.i.) eziyetler, sıkıntılar
mezkûr: (a.s.) zikrolunmuş, adı 

geçmiş
mihmân-nüvâzâne: (f.b.zf.) 

misafirpervere yakışacak surette
mikyâs: (a.i.) ölçme aleti
mîr-i mîrân: beylerbeyi 
mu‘âdil: (a.s.) müsavi, denk, eş değer
mu‘akkad: (a.s.) düğümlenmiş, 

kapalı, kolay mana çıkmayan 
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mu‘allak: (a.s.) asılı, asılmış; havada ve 
boşta duran

mu‘arrif: (a.s.) bildiren, tarif eden
mu‘âsır: (a.s.) çağdaş
mu‘âvenet: (a.i.) yardım etme
mûceb: (a.s.) lâzım gelmiş, gereken; 

netice
mûcib: (a.s.) icab eden, gerektiren; 

sebep, vesile
mu‘ciz-nümûn: (a.f.b.s.) mucize 

gösteren, mucize derecesinde bir iş 
yapan

mudakkık: (a.s.) tetkik eden, inceden 
inceye araştıran

mufahham: (a.s.) saygı, büyüklük ve 
kerem sahibi

mufassal: (a.s.) tafsilatlı, uzun 
muğlak: (a.s.) kapalı, kilitli; 

anlaşılmaz
muhâbere: (a.i.) haberleşme, 

mektuplaşma
muhâceret: (a.i.) muhacirlik, göç 

etme
muhakkık: (a.s.) tahkik eden, hakikatı 

arayıp meydana çıkaran
muharrer: (a.s.) yazılmış
muharrerât: (a.i.) yazılmış şeyler, 

evraklar, kağıtlar, yazılı metinler
muhâsara: (a.i.) kuşatma, etrafını 

çevirme
muhât: (a.s.) ihata olunmuş, etrafı 

çevrilmiş, kuşatılmış

muhayyelât: (a.i.) hayali şeyler, hayal 
edilenler

muhâzî: (a.s.) karşılıklı, aynı hizada 
bulunan

muhibb: (a.s.) seven, muhabbet eden
muhît: (a.s.) ihata eden, çevreleyen
muhrib: (a.s.) yıkan, harap eden
muhrik: (a.s.) yakıcı
muhtasar: (a.s.) ihtisar edilmiş, 

kısaltılmış
muhtelif : (a.s.) ihtilaf eden, birbirine 

uymayan, zıt
muhtevî: (a.s.) içeren, ihtiva eden
muhteviyyât: (a.i.) içindekiler
mukaddem: (a.s.) önce, önce gelen, 

önceki 
mukaddime: (a.i.) giriş, önsöz
mukarnas: (a.i.) merdiven şeklinde 

dereceleri olan ve petek biçimi bir 
görüntü ile yarım kubbelerin içini 
dolgulayan üç boyutlu İslam sanatı 
öğesi

mukayyed: (a.s.) kaydedilmiş
muktedir: (a.s.) iktidarlı, gücü yeten, 

becerebilen
mukteziyye: (a.s.) iktiza eden, lâzım 

gelen, gerektiren
munkariz: (a.s.) inkiraz bulan, biten, 

arkası gelmeyen
muntazır: (a.s.) bekleyen
murabba‘ü’ş-şekl: (a.b.s.) dört köşe 

şeklinde, dörtgen
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murassa‘: (a.s.) kıymetli taşlarla 
bezenmiş

musâhabet: (a.i.) sohbet etme, 
konuşma

musanna‘: (a.s.) sanat eseri olarak 
ortaya konmuş, usta elinden çıkmış

musannif: (a.s.) kitap yazan, müellif, 
düzenleyici

musavver: (a.s.) tasvirli, resimli
mûsıle-i Sahn: müderrislikte beşinci 

derece olan ve Sahn-ı Semân’dan 
önce gelen rütbe 

mutâbık: (a.s.) uyan, uygun
mu‘tâd: (a.s.) âdet olunmuş, alışılmış
mutâva‘at: (a.i.) itaat etme, baş eğme
mu‘teber: (a.s.) itibar edilir, güvenilir
muttasıl: (a.s.) bitişik, yapışık
muvâfakat: (a.i.) uygunluk, uyma, 

uzlaşma
muvahhid: (a.s.) tevhid eden, Allah’ın 

birliğine inanan
muvakkithâne: (a.f.b.i.) büyük 

camilerin bitişiğinde bulunup 
namaz vakitlerini tayin eden 
aletlerin ve bu aletlerin ayarından 
sorumlu olan muvazzafın 
bulunduğu oda

muvâsalat: (a.i.) varma, vasıl olma, 
ulaşma

muvâzene: (a.i.) kıyas etme
muzırr: (a.s.) zararlı, zarar veren, 

zarara sokan

muztarr: (a.s.) çaresiz kalmış, zorunda 
kalmış

mübâdele: (a.i.) bir şeyin başka bir 
şeyle değiştirilmesi

mübâhase: (a.i.) bir iş hakkında iki 
veya daha çok kimse arasında 
edilen söz, konuşma; bahse girişme

mübâşeret: (a.i.) bir işe başlama
mübâyin: (a.s.) başka türlü, ayrı, zıt
müberrâ: (a.s.) ari, temiz, temiz 

bırakılmış
mübhem: (a.s.) belirsiz
mübtedî: (a.s.) bir şeyi öğrenmeye 

yeni başlayan, acemi
mücellâ: (a.s.) parlak, cilalı
mücellid: (a.s.) kitap ciltleyen, ciltci
mücerred: (a.s.) tecrid edilmiş, tek, 

yalnız
mücevvid: (a.s.) Kur’an’ı tecvit 

usulüne göre okuyan, tecvidi iyi 
bilen

mücmel: (a.s.) öz, kısa ve az sözle 
anlatılmış

müdânî: (a.s.) yakın, eş, benzer
müddahar: (a.s.) toplanmış, 

biriktirilmiş, depolanmış
müdebbir: (a.s.) tedbirli, düşünce ile 

hareket eden 
müdîr: (a.s.) idare eden 
mü’ellif: (a.s.) telif eden, kitap yazan, 

eser sahibi
mü’esses: (a.s.) tesis edilmiş, kurulmuş
müferrih: (a.s.) ferahlık veren, iç açıcı
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müflik: (a.s.) birinci sınıf [şair]
müflis: (a.s.) iflas etmiş
mükerrem: (a.s.) muhterem, aziz, 

sayın, saygı değer
mükerrer: (a.i.) tekrar edilmiş, 

tekrarlanmış
mükerrerât: (a.i.) tekrarlanmış şeyler
mülâhık: (a.s.) bitişik, yapışık
mülemma‘: (a.s.) aydınlatılmış, parlak
mülevven: (a.s.) renkli, renk renk, 

türlü türlü
mültefit: (a.s.) iltifat eden
mültezim: (a.i.) devletin, öşür ve ağnam 

gibi vergilerin yahut mîrî veya hususi 
toprakların varidatının toplanması 
işini belli bir bedel karşılığında 
devrettiği kişiye verilen ad

mülûk: (a.i.) hükümdarlar, melikler
mümâna‘at: (a.i.) men etme, engel 

olma
mümtâz: (a.s.) imtiyazlı, ayrı 

tutulmuş, üstün tutulmuş
mümtedd: (a.s.) uzun, sürekli
münba‘is: (a.s.) ileri gelen, doğan
münderic: (a.s.) içinde bulunan, yer 

almış, içinde
münderis: (a.s.) eseri, izi kalmamış
münevver: (a.s.) nurlandırılmış, 

aydınlatılmış, nurlu
münevver-sâz: (a.f.b.s.) aydınlatan
münhanî: (a.s.) eğri, kamburlu, 

kemerli

münhasır: (a.s.) sınırlanmış, yalnız 
bir şeye veya bir kimseye mahsus 
kılınmış

münhedim: (a.s.) yıkılmış, harap 
olmuş

münkād: (a.s.) boyun eğen
münkalib: (a.s.) değişen, başka kalıba 

giren
münkatı‘: (a.s.) kesilen, kesilmiş, kesik
münşa‘ib: (a.s.) dallanan, çatallanan, 

kollara ayrılan
münşakk: (a.s.) yarılan, yarılmış
münşî: (a.s.) nesirde mahareti olan, iyi 

katip
müntehâ: (a.s.) nihayet bulmuş, bir 

şeyin varabildiği en uzak yer
müntemî: (a.s.) intima eden, yakınlık 

ve ilgi peyda eden
münteşir: (a.s.) intişar etmiş, yayılmış
mürettebât: (a.i.) tahsis ve tertip 

olunmuş edevat
mürettib: (a.s.) düzenleyen, tertip 

eden
mürşid: (a.s.) irşad eden, terbiye eden, 

şeyh, önder
mürtefi‘: (a.s.) yüksek
mürûr: (a.i.) geçme, geçiş
müsâdeme: (a.i.) çarpışma
müsbet: (a.s.) tespit edilmiş
müsebbib: (a.s.) sebep olan
müsellem: (a.s.) teslim edilmiş, 

verilmiş, doğruluğu ve gerçekliği 
herkesçe kabul edilmiş olan
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müselles-nümâ: (a.f.b.s.) üç, üçlü 
gösteren, üçgen

müselsel: (a.s.) birbiri ardınca gelen
müsmire: (a.s.) meyveli
müstağnî: (a.s.) gerekli bulmayan, 

ihtiyacı bulunmayan
müstağrak: (a.s.) batmış, boğulmuş
müstahkem: (a.s.) istihkam edilmiş, 

sağlamlaştırılmış
müstahsen: (a.s.) beğenilmiş, hoşa 

giden
müsta‘idd: (a.s.) kabiliyetli, akıllı, 

anlayışlı
müstakarr: (a.s.) istikrar bulunan, 

yerleşilen, durulan yer
müstakîm: (a.s.) düz, doğru, doğru 

yolda
müstebân: (a.s.) meydanda, ortada, 

aşikar
müstedill: (a.s.) delil ile ispat edilmiş
müstefâd: (a.s.) kazanılmış, kâr 

edilmiş, anlaşılmış
müstelzim: (a.s.) gerektiren, gereken
müstesnâ: (a.s.) istisna edilen, kural 

dışı bırakılan, ayrı tutulan
müsteviyye: (a.s.) düz, her tarafı bir
müşâ‘are: (a.i.) karşılıklı şiir söyleme
müşâbih: (a.s.) benzeyen, benzer
müşâhede: (a.i.) bir şeyi gözle görme
müşârün-bi’l-benân: (a.b.s.) 

parmakla gösterilen
müşârün-ileyh: (a.b.s.) kendisine 

işaret edilen, adı geçen 

müşerref: (a.s.) şereflenmiş
müşkil-ber: (a.f.b.s.) zorluk getiren, 

zorlaştırıcı
müşrif-i inhidâm: yıkılmak üzere, 

yıkılmaya yüz tutmuş
müştemilât: (a.i.) eklentiler, bir şeyin 

içinde bulunduğu ona bağlı olan 
şeyler

müşterek: (a.s.) iştirak eden, ortak, 
ortaklaşa

mütâla‘a: (a.i.) okuma, tetkik etme
müte‘addid: (a.s.) birkaç, birçok 
müte’ahhir: (a.s.) sonraya kalan, 

geciken
müte‘âkiben: (a.zf.) hemen akabinde, 

hemen sonrasında
müte‘allik: (a.s.) alakalı, ilişiği olan
mütebahhir: (a.s.) bilgisi deniz gibi 

çok olan
mütebâkî: (a.s.) baki kalan, artan
mütecâvir: (a.s.) civarda olan, komşu
mütecâviz: (a.s.) tecavüz eden, geçen, 

aşan
müte’essif: (a.s.) teessüf eden, 

eseflenen, kederlenen
müte’essir: (a.s.) hüzünlü, kederli, 

üzüntülü
müteferri'ât: (a.i.) teferruat
mütehassıl: (a.s.) meydana gelen
mütemekkin: (a.s.) yerleşen, 

yerleşmiş, bir yeri mekan tutan
mütemmim: (a.s.) tamamlayıcı



| 105Mir’âtü’l-Fevâ’id fî Terâcimi Meşâhîri Âmid

mütenevvi‘: (a.s.) nevilenen, türlü, 
çeşitli, çeşit çeşit, değişik

müterakkî: (a.s.) ilerleyen, ilerlemiş, 
yükselmiş

mütereddid: (a.s.) tereddütte kalmış
müteselsil: (a.s.) zincir gibi birbirine 

bağlı olan, zincirleme
mütevâliyen: (a.zf.) art arda, aralıksız
müttakî: (a.s.) ittika eden, sakınan, 

Allah’tan korkan
müttehaz: (a.s.) ittihaz edilmiş, 

edinilmiş, kabul edilen
müverrih: (a.s.) tarih yazan, tarihçi
müyesser: (a.s.) kolay gelen, 

kolaylaştırılmış; nasip olan
müzehheb: (a.s.) tezhip edilmiş
müzehhib: (a.s.) tezhip eden, altın 

suyuna batıran, yaldıza batıran, 
tezhipçi

müzeyyen: (a.s.) süslü

N
nâb: (f.s.) saf, arı, katıksız, berrak
nâ-berdevâm: (f.b.s.) devam etmeyen
nâ-bûd: (f.b.s.) yok olan, bulunmayan
nâçîzâne: (f.zf.) değersiz ve 

ehemmiyetsiz olana yaraşır surette
nâdirü’l-emsâl: (a.b.s.) eşi benzeri az 

bulunan
nâ-ehl: (f.a.b.s.) ehil olmayan, 

ehliyetsiz
nâfi‘: (a.s.) faydalı, yararlı

nahviyyûn: (a.i.) gramerciler, gramer 
üstatları

nâ’ibü’ş-şer‘: (a.b.i.) mahkeme kadısı, 
hüküm veren hakim

nakdîne: (f.i.) hazır para, değerli mal
nâkıs: (a.s.) noksan, eksik
nakîbû’l-eşrâf: (a.b.i.) Hz. 

Peygamber’in soyundan olanların 
işlerini görmek üzere içlerinden 
hükümetçe tayin olunan memur

nakkāş: (a.i.) nakış yapan usta, nakış 
işleyen

na‘leyn: (a.i.) bir çift ayakkabı
nâm: (f.i.) isim, ad, lakap
nâşir: (a.s.) neşreden, yayan
nâ-tüvânî: (f.b.i.) zayıflık, kuvvetsizlik
nazar: (a.i.) bakma, göz atma
nazîr: (a.s.) benzer, eş
nebe‘ân: (a.i.) suyunun yerden 

kaynaması
necîb: (a.s.) soyu temiz
necl: (a.s.) oğul, evlat
nefâset: (a.i.) nefislik, nefis olma hali, 

kıymetlilik
nesîm: (a.i.) hafif ve latif esen rüzgar
neşr: (a.i.) yayma, dağıtma, saçma
nevâ: (f.i.) ses, sada, makam, ahenk
nevâdir: (a.i.) nadir olan, az bulunan 

şeyler
nevâkıs: (a.i.) noksanlar, eksikler
nevâ-senc: (f.b.s.) üst perdeden güzel 

sözler söyleyen
nev-âyîn: (f.b.i.) yeni üslup, yeni tarz
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nev-heves: (f.b.s.) bir işe yeni ve 
büyük bir hevesle başlayan

nezâfet: (a.i.) temizlik, temiz olma
nısf: (a.i.) yarım, yarı
nısfü‘n-nehâr: (a.b.i.) meridyen 

dairesi
ni‘am: (a.i.) nimetler
nigîn: (f.i.) yüzük, mühür
nihrîr: (a.s.) bilgili, tecrübeli, âlim, 

fazıl ve mahir 
nisâb: (a.i.) asıl, esas
nisyân: (a.i.) unutma, unutulma
niyâbet: (a.i.) naiblik, vekalet
niyâyiş: (f.i.) tazarru, istirham, hamd 

ü sena
nukūd: (a.i.) para
nûş: (f.s.) içen, içici; içki, işret 
nübüvvet: (a.i.) nebilik, peygamberlik
nücûm: (a.i.) yıldızlar
nücûmiyye: (a.s.) yıldızlarla ilgili
nühûl: (a.i.) öz; bir topluluğun 

seçkinleri ve ileri gelenleri
nükûl: (a.i.) vazgeçme, geri dönme 
nümâ : (f.s.) gösteren, bildiren
nümâyân: (f.b.s.) görünen, meydanda
nümûne: (f.i.) örnek
nüzûl: (a.i.) aşağı inme

P
pâyidâr: (f.b.s.) muhkem, sağlam, 

devamlı, sürekli
peder: (f.i.) baba
penâhî: (f.i.) sığınma

pend: (f.i.) nasihat, öğüt
pertev-nisâr: (f.b.s.) ışık saçan
perver: (f.s.) besleyen, büyüten, 

terbiye eden, yetiştiren, koruyan
pey-der-pey: (f.b.zf.) ardı sıra, yavaş 

yavaş
pey-rev: (f.b.s.) izinden giden, uyan
pezîr: (f.s.) kabul eden, edici, kabul 

edilebilir 
pîr: (f.s.) yaşlı, ihtiyar
pîrân: (f.s.) ihtiyarlar, yaşlılar, ulu 

erenler
pîşgâh: (f.b.i.) ön

R
râbıta: (a.i.) bağ, irtibat
rabt: (a.i.) bitiştirme, iliştirme
râdde: (a.i.) mertebe, derece
rahne: (f.i.) gedik, yarık, yırtık ve 

bozuk yer
rakîk: (a.s.) ince
râm: (f.s.) itaat eden, boyun eğen
râmiz: (a.i.) remzeden, işaretle 

gösteren
rasad: (a.i.) gözleme, gözlem yapma; 

belli aletler kullanarak gök 
cisimlerinin durumlarını inceleme

rasîn: (a.s.) sağlam, dayanıklı
rassâd: (a.s.) gözlem yapan, yıldızların 

ve gezegenlerin durumlarını 
inceleyen

râygân: (f.b.s.) bedava, parasız; çok, 
pek çok
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ref‘: (a.i.) kaldırma
rekîk: (a.s.) kekeme, tutuk, kusurlu 
renc ü âlâm: meşakkat ve elemler
re’s: (a.i.) baş, tepe
resîde: (f.s.) erişmiş, yetişmiş 
reşehât: (a.i.) bulut damlaları
reşk: (f.i.) kıskanma
reşk-i cennet: cenneti kıskandıran
revâbıt: (a.i.) rabıtalar, bağlar, ilgiler
revâc: (a.i.) kıymet, değer
revâk: (a.i.) üstü örtülü önü açık yer
reyâhîn: (a.i.) fesleğenler
rıhlet: (a.i.) göç, göçme; vefat etme
ricâl: (a.i.) adamlar, erkekler
rikkat: (a.i.) incelik
risâlet-penâhî: (a.f.b.s.) 

peygamberliğin sığınağı olan Hz. 
Peygamber 

rişte: (f.i.) iplik, bağ 
riyâz: (a.i.) bahçeler
riyâziyye: (a.s.) hesaplama, 

matematikle ilgili
riyâziyyûn: (a.i.) matematik âlimleri 
rû-gerdân: (f.b.s.) yüz çeviren
Rûmiyye: (a.s.) Rum ülkesine, 

Anadolu’ya ait
rumûzât: (a.i.) remizler, işaretler
rû-nümâ: (f.b.s.) yüz gösteren
rûzigâr: (f.i.) zaman, devir; dünya, 

âlem
rüfekā: (a.i.) refikler, dostlar
rü’yet: (a.i.) görme, bakma, görülme

S
sabâvet: (a.i.) sabilik, çocukluk
sâbık: (a.s.) geçmiş, eski
sabûh: (a.i.) sabah vakti içilen şarap
sadef-pâre: (a.f.b.i.) inci parçası
sadr: (a.i.) ön, baş, başlangıç
safahât: (a.i.) safhalar
saffet: (a.i.) saflık, halislik, temizlik
sahârî: (a.i.) sahralar, çöller
sâhib-sühan: (a.f.b.s.) şair, söz sahibi 
sahîha: (a.s.) gerçek, doğru
sâ‘î: (a.s.) çalışan; haber getiren, 

haberci
sâ’ik, sâ’ika: (a.s.) sevk eden, 

sürükleyen, hal, sebeb
sâ‘ika: (a.i.) yıldırım
sâl: (f.i.) yıl
sâlif: (a.s.) geçen, geçmiş
sâlifü’l-beyân: (a.b.s.) beyanı geçmiş, 

bildirilmiş
sâlih: (a.s.) yarar, elverişli; Allah’ın 

emirlerine uygun harekette 
bulunan 

sâmî: (a.s.) yüksek, yüce
sarâhat: (a.i.) açıklık 
sarîr: (a.i.) cızırtı, gıcırtı
sath: (a.i.) yüzey, dış yüz
sa‘y: (a.i.) çalışma
sayd u şikâr: avlanma
seb‘a-i seyyâre: yedi gezegen; Utârid 

(Merkür), Zühre (Venüs), Mirrih 
(Mars), Müşteri (Jüpiter), Zühal 
(Satürn), Neptün, Plüton
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sebkat: (a.i.) geçme, ilerleme
sefâ’in: (a.i.) gemiler
sefîne: (a.i.) gemi 
sehâ: (a.i.) cömertlik, el açıklığı
sehâb: (a.i.) bulut
selâtîn: (a.i.) sultanlar
selsebîl: (a.i.) içimi çok hoş ve hafif su
semâviyye: (a.s.) semaya mensup
semend: (f.i.) çevik ve cins at
seng: (f.i.) taş
sengîn: (f.s.) taştan, taştan yapılmış
ser-âmedân: (f.b.s.) başta bulunanlar, 

ileri gelenler
ser-â-pâ: (f.b.zf.) baştan ayağa kadar
ser-firâz: (f.b.s.) itibar makamında 

bulunan, yüksek mevkiye ulaşmış 
olan, başı yüksekte

serîr: (a.i.) taht
ser-levha: (f.a.b.i.) başlık 
ser-sübha: (f.a.b.i.) tespih tanelerinin 

başı, imame
ser-şâr: (f.b.s.) ağzına kadar dolu, taşkın
ser-zede: (f.b.s.) baş göstermiş 
sıhriyyet: (a.i.) evlenmek yoluyla olan 

akrabalık
sır: nesnelere parlaklık verme yahut 

onları dış etkilerden korumak için 
icra edilen sanat, vernikleme sanatı

sigār ü kibâr: küçük büyük herkes
sihr-kârî: (a.f.b.i.) sihir yapma
silk: (a.i.) sıra, dizi
sîme: (a.i.) nişan, iz, damga

sîmîn: (f.s.) gümüşten, gümüş gibi, 
gümüşe benzer

sinn: (a.i.) yaş, ömrün derecesi
sît: (a.i.) ses, ün, iyi şöhret
sitâyiş: (f.i.) övme
sudûr-ı ‘izâm: büyük zatlar, önde 

gelenler
suffe: (a.i.) sofa
sukab: (a.i.) delikler
sukūt: (a.i.) düşme, aşağı inme, 

sarkma
sûrâh: (f.i.) delik, gedik
sutûh: (a.i.) yüzeyler, damlar
suver: (a.i.) suretler, resimler
sühan: (f.i.) söz
sühan-dân: (f.b.s.) söz bilen, güzel söz 

söyleyen
sühan-perver: (f.b.s.) güzel söz 

söylemeyi bilen
sühan-sâr: (f.b.s.) söyleyecek sözü 

olan, güzel söz söyleyen
sühan-serâ: (f.b.s.) ahenkli söz 

söyleyen
sühan-şinâs: (f.b.s.) söz bilir, sözün 

kıymetini takdir eden
sükût: (a.i.) susma 
sürûr: (a.i.) sevinç

Ş
şahm: (a.i.) iç yağ, etlerin içinde 

bulunan yağ
şakk: (a.i.) yarma, yarılma
şâmil: (a.s.) içine alan, kapsayan
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şârih: (a.s.) şerh eden
şâyân: (f.s.) yakışır, yaraşır, değer
şâyi‘: (a.s.) yayılmış, duyulmuş, 

meşhur olmuş
şecâ‘at: (a.i.) yiğitlik, yüreklilik, 

cesaret
şecer: (a.i.) ağaç
şehîr: (a.s.) namlı, ünlü
şehriyâr: (f.b.i.) padişah, hükümdar
şem‘a: (a.i.) mum, balmumu
şems: (a.i.) güneş 
şeref-me’âb: (a.b.s.) şeref sahibi, şerefli 
şikâf: (f.s.) yarık, yırtık, çatlak
şikest: (f.i.) kırma, kırılma
şimâl: (a.i.) sol, sol taraf; kuzey
şîme: (a.i.) huy, tabiat
şinâs: (f.s.) anlayan, tanıyan, bilen
şinâver: (f.s.) yüzen, yüzücü
şitâ: (a.i.) kış
şitâbân: (f.s.) acele eden, çabuk olan, 

koşan
şu‘arâ: (a.i.) şairler
şu‘be: (a.i.) bölük, kısım
şuhûr: (a.i.) aylar
şübbân: (a.i.) gençler
şühûd: (a.i.) varlık, var olma, 

görünme 
şükûfe-zâr: (f.b.i.) çiçek bahçesi

T
ta‘accüb: (a.i.) şaşırma
ta‘alluk: (a.i.) ilgisi olma, ait olma
ta‘allukāt: (a.i.) hısımlar, akrabalar

ta‘ammuk: (a.i.) derinleşme
tab‘: (a.i.) basma, basılma; tabiat, huy, 

yaradılış
tâb-ı rûz: gündüzün harareti
ta‘cîl: (a.i.) çabuklaştırma, acele ettirme
ta‘dâd: (a.i.) sayma, sayıp dökme
tafsîl: (a.i.) etraflı olarak bildirme, 

uzun uzadıya anlatma
tahaccür: (a.i.) taşlaşma, taş olma
tahannüf: (a.i.) Hanefî mezhebine 

girme, Hanefî olma
taharrî: (a.i.) araştırma, inceleme, 

soruşturma
tahayyül: (a.i.) hayale getirme, 

hayalde canlandırma
tahkîk: (a.i.) doğru olup olmadığını 

meydana çıkarma
tahliye: (a.i.) süsleme, bezeme, 

donatma
tahmîd: (a.i.) hamdetme, şükretme 
tahrîr: (a.i.) yazma, yazılma
tahsîn: (a.i.) güzel bulma, takdir etme
tahtânî: (a.s.) altta olan, alttaki 
tâk: (a.i.) bina kemeri, yarım daire 

şeklindeki pencere veya kapı üstü 
takarrüb: (a.i.) yaklaşma, yanaşma
takarrür: (a.i.) karar bulma, yerleşme
ta‘lîk: (a.i.) asma, asılma; bütün 

harfleri devirli olan İran yazısı
ta‘lîkāt: (a.i.) bir kitabın kenarına o 

kitabın açıklaması olarak yahut 
müstakil bir eser olarak yazılan 
notlar
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talîku’l-lisân: (a.b.s.) düzgün ve fasih 
konuşan

tama‘: (a.i.) açgözlülük, hırs 
tanîn: (a.i.) tınlama, çınlama, vızlama, 

vızıltı
tanîn-endâz: (a.f.b.s.) ses çıkaran
tanzîm: (a.i.) düzenleme, tertip etme
tarassud: (a.i.) gözleme, gözetleme, 

dikkatle bakma
târî: (a.s.) ansızın çıkan, birdenbire 

görünen 
tarîk: (a.i.) yol
tarsî‘: (a.i.) iki fıkranın kelimelerini 

vezin ve kafiyece denk getirme; 
mücevherler kakarak süsleme, 
oymacılık

tasâvîr: (a.i.) tasvirler 
tasavvur: (a.i.) zihinde şekillendirme, 

kurma, göz önüne getirme
tasrîh: (a.i.) açık bir hale getirme, 

açıkça belirtme
tastîr: (a.i.) satır dizme, yazı yazma
tasvîr: (a.i.) resmini yapma, suretini 

çizme
tavattun: (a.i.) yerleşme, yurt tutma
tavsîf: (a.i.) vasıflandırma, niteleme
tavzîh: (a.i.) açıklama, açık hale 

getirme
tebâh: (f.s.) bozuk, yıkılmış, harap 

olmuş 
tebahhur: (a.i.) bir ilimde derinlik ve 

vukufiyet kazanma
tebe‘a: (a.i.) tabi olanlar

teberrük: (a.i.) mübarek sayma, uğur 
sayma

tebrîd: (a.i.) soğutma
tebşîr: (a.i.) müjde verme, müjdeleme
tebyîn: (a.i.) meydana çıkarma, belli 

etme
tecârib: (a.i.) tecrübeler
tecezzî: (a.i.) bölünme, parçalanma, 

kısımlara ayrılma 
teclîd: (a.i.) ciltleme
tecnîs: (a.i.) cinas yapma, iki manalı 

söz söyleme
tecvîd: (a.i.) Kur’an-ı Kerim’i 

usulünce okuma ilmi
tedkîk: (a.i.) tetkik, inceden inceye 

araştırma
tedrîs: (a.i.) ders verme, okutma
te’essür: (a.i.) etkilenme, kederli ve 

üzüntülü olarak hislenme
tefahhus: (a.i.) inceden inceye 

araştırma
tefennün: (a.i.) birçok fenni öğrenme
tefrîk: (a.i.) ayırma, seçme, ayırt etme
tefrîş: (a.i.) döşeme, döşenme
tehyi’e : (a.i.) hazırlama, hazırlanma
tekālîb: (a.i.) çevirmeler, döndürmeler
tekemmül: (a.i.) kemal bulma, 

olgunlaşma
tekessür: (a.i.) çoğalma
tekmîl: (a.i.) tamamlama; bir şeyin 

tamamı, bütünü
teksîr: (a.i.) çoğaltma
telaffuz: (a.i.) söyleyiş, söyleniş
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telaffuz-güftâr: (a.f.b.s.) konuşan, 
telaffuz eden

te’lîfat: (a.i.) telif etmeler, yazılmış 
kitaplar, eserler

telkîn: (a.i.) fikir aşılama
telvîn: (a.i.) renk verme, boyama
temâşâ: (a.i.) seyretme, bakma; gezme
temdîd: (a.i.) uzatma, çekme
temyîz: (a.i.) ayırma, ayrılma, seçme
tenâhî: (a.i.) bitme, tükenme, sona 

erme
tenâkus: (a.i.) azalma, eksilme 
tenezzül: (a.i.) kendine aykırı düşen 

bir işi veya durumu kabul etme, 
alçalma

tenkîş: (a.i.) nakşetme, işleme, resim 
yapma

tenvîr: (a.i.) ışıklandırma, aydınlatma
tenvîr-sâz: (a.f.b.s.) tenvir eden, 

aydınlatan
terakkî: (a.i.) yükselme, ilerleme
terceme-i hâl: biyografi, hal tercümesi
terfîk: (a.i.) arkadaş etme, birinin 

yanına katma
tergîb: (a.i.) arzu ettirme, istek verme, 

isteklendirme
terkîm: (a.i.) yazma
tersîm: (a.i.) resmini çizme
tesellüm: (a.i.) teslim edilen bir şeyi 

teslim alma
teshîlât : (a.i.) kolaylıklar
teshîr: (a.i.) fethetme, ele geçirme

tesmiye: (a.i.) isim koyma, isim 
verme, besmele çekme

tesurru’n-nâzırîn: (a.b.s.) bakanların 
içini açan (Bakara suresi 69. 
ayetten muktebes ibaredir.)

teşehhür: (a.i.) meşhur olma
teşmîr: (a.i.) sıvama, sıvanma
teşmîr-i sâ‘id: kolları sıvama, bir işe 

adamakıllı girişme
teşnegî: (f.i.) susama
teşrîf: (a.i.) şereflendirme, şeref verme
teşvîk: (a.i.) şevke ve gayrete getirme, 

isteklendirme
tetebbu‘: (a.i.) bir şeyi tetkik etme, 

derinlemesine inceleme
tevaggulât: (a.i.) devamlı uğraşmalar
tevâlî: (a.i) birbiri arkasına gelme, 

kesintisiz devam etme
tevârîh: (a.i.) tarihler
tevcîh: (a.i.) makam ve rütbe verme
tevellüd: (a.i.) doğma, doğum
tev’em: (a.i.) ikiz, eş, benzer
tevsî‘: (a.i.) genişletme
te’yîd: (a.i.) kuvvetlendirme, 

sağlamlaştırma
tezâhür: (a.i.) meydana çıkma, 

belirme
tezâkir: (a.i.) tezkireler
tezâ‘uf: (a.i.) iki kat olma, iki misli 

olma
tezâyüd: (a.i.) artma, ziyadeleşme
tezevvüc: (a.i.) evlenme, eş edinme
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tezkire: (a.i.) bir mesleğe mensup 
kimseler için yazılan biyografi 
kitabı

tezvîc: (a.i.) evlendirme
tezyîn: (a.i.) zinetlendirme, süsleme 
tırâşîde: (f.s.) tıraş edilmiş, yontulmuş
tırâz: (f.s.) donatan, süsleyen
tilmîz: (a.i.) talebe, öğrenci, çırak
tufûliyyet: (a.i.) çocukluk, küçüklük
tuğrâ: (t.i.) tura, padişah imzası
tuğyân: (a.i.) taşma, taşkınlık, 

coşkunluk
tûl: (a.i.) uzunluk, boy
tûlânî: (a.s.) boyuna, uzunluğuna
tuyûr: (a.i.) kuşlar

U-Ü
u‘cûbe: (a.i.) pek acayip şey, şaşılacak 

şey
‘ukūl: (a.i.) akıllar, zihinler
‘ulemâ’: (a.i.) âlimler
ulü’l-elbâb: (a.b.i.) akıllı kimseler 
‘ulüvv: (a.i.) yükseklik, büyüklük, 

yücelik
‘ulyâ: (a.s.) yüce, yüksek
‘umde: (a.i.) dayanılacak ve 

güvenilecek kimse, herkesin 
güvendiği kişi

‘umk: (a.i.) derinlik
‘ummân-ı ‘adem: yokluk denizi
‘umûm: (a.i.) hep, bütün, cümle, 

herkes, her şey
umûr: (a.i.) işler 

‘urefâ: (a.i.) arifler, irfan sahibi kimseler
‘urûk: (a.i.) damarlar 
Utârid: (a.i.) Merkür 
‘uyûn: (a.i.) gözler
‘uyûn-ârâ: (a.f.b.s.) gözleri süsleyen, 

güzel, muhteşem
‘uzmâ: (a.s.) daha büyük, çok büyük
üdebâ: (a.i.) edipler, yazarlar
ümerâ: (a.i.) emirler, beyler, idareciler
üstâd-ı küll: herkesin üstadı

V
va‘d: (a.i.) söz verme, üstüne alma
vâfir: (a.s.) çok, bol
vak‘a-i hayriyye: hayırlı olay; 

15 Haziran 1826’da Yeniçeri 
Ocağı’nın kaldırılması hadisesine 
verilen ad

vâkıf: (a.s.) bir şeyi elde eden, bir işten 
haberi olan, bir şey hakkında bilgi 
sahibi

vâlâ: (f.s.) yüksek, yüce
vâlâ-cenâb: (f.a.b.s.) şerefli, haysiyetli, 

yüce
vâlâ-güher: (f.b.s.) yüce, değerli
vâlâ-şân: (f.a.b.s.) şanı yüce
vâlid: (a.i.) baba
vâlide: (a.i.) anne
vâlideyn: (a.i.) anne ve baba
vâreste: (f.s.) ilişiksiz, alakasız, uzak
vâridât: (a.i.) belli bir zaman 

aralığında elde edilen gelir
vasat: (a.i.) orta
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vâsi‘: (a.s.) geniş, enli, bol
vaz‘: (a.i.) koyma, konulma
vecâ’ib: (a.i.) vecibeler, boyna borç 

olan şeyler
vesâ’il: (a.i.) vesileler
vesâyâ: (a.i.) vasiyetler
vesî‘: (a.s.) geniş
vezân: (f.s.) esen, esici
vikāye: (a.i.) kayırma, koruma, 

esirgeme
vülât: (a.i.) valiler
vüzerâ: (a.i.) vezirler

Y
yâdigâr: (f.b.i.) bir kimseyi veya 

nesneyi hatırlatacak şey
yebâb: (f.s.) viran, harap, yıkık, bozuk 
yed-i tûlâ: çok bilgi, bir sahada tam 

vukufiyet 
yek: (f.i.) bir, tek
yek-dîger: (f.b.i.) birbirini, bir taraf 

öbür tarafı
yek-pâre: (f.b.s.) tek parçadan ibaret, 

bütün
yemîn: (a.i.) sağ
yesâr: (a.i.) sol

Z
zahâ’ir: (a.i.) zahire, erzak
zahîre: (a.i.) icabı halinde kullanılmak 

üzere anbarlarda saklanan yiyecek 
zahr: (a.i.) arka, sırt 
zamîme: (a.i.) ek, artırma, katma

zarâ’if: (a.i.) zarif ve ince şeyler, 
nükteler

zâviye-nişîn: (a.f.b.i.) zaviyede oturan 
zehâb: (a.i.) gitme; bir fikre tabi olma, 

o yöne gitme
zelel: (a.i.) eksiklik
zer-gerân: (f.b.i.) kuyumcular
zer-târ: (f.b.i.) altın tel, sırma
zevât: (a.i.) zatlar, kişiler, şahıslar
zıyâ‘: (a.i.) zayi olma, kaybolma
zîbâ: (f.s.) süslü, güzel
zîc: (a.i.) yıldızların yerlerini ve 

hareketlerini gösteren cetvel
zînet: (a.i.) süs, bezek
zînet-sâz: (a.f.b.s.) süsleyen
zîr: (f.i.) alt, aşağı
zî-şân: (a.b.s.) şanlı
zîver: (f.i.) süs, bezek
zîver-efrûz: (f.b.s.) süsleyen, 

aydınlatan
zuhr: (a.i.) öğle vakti
zuhûr: (a.i.) görünme, meydana 

çıkma
zurûf: (a.i.) zarflar, kaplar
zükûr: (a.i.) erkekler
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Gözlü Karyesi, 47
Gudde Mehmed Ağa, 35
Gûrân, 73
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Gûrânî, 73
Gülşenî, 36

H
Hâcî ‘Abdullâh Bey Câmi‘i, 35
Hâcî Hâfız Efendi, 37
Hâcî Mahmûd Bey Câmi‘i, 35
Hâcî Râgıb Bey, 77
Hâcî Veyis Ağa
Hadım ‘Alî Paşa, 76
Hadîce ‘İffet Hanım, 51
Hâdim, 46
Hâfız-ı Şîrâzî, 50
Hâfız Mes‘ûd, 64
Haleb, 11, 41, 51, 52, 60, 63, 75
Hâlid ibni Velîd, 54
Hamdî, 15, 22, 23
Hâmî, 15, 22, 23, 30
Hâmidî, 64
Hâmidî ‘Ömer Efendi, 77
Hâmidî ‘Ömer Efendi Kütüphanesi, 

53
Hâmidî-zâde, 72
Hâmidî-zâde ‘Ömer bin Hüseyin el-

Âmidî, 64
Hâmî-i Âmidî, 30, 47
Hammâmlı Kasrı, 34
Hamravât, 36, 46, 49, 50, 53
Hanbelîler (Câmii) , 53
Hanefîler Cami-i Şerîfi, 53
Hani, 78
Hanili Mehmed Efendi, 76
Harem Câmi‘i, 34

Haremeyn-i Şerîfeyn, 46
Harîde, 80
Harîdetü’l-Kasr ve Cerîdetü’l-‘Asr, 79
Harpûtî Hoca Yûnus Efendi, 35
Harrân Târîhi, 75
Hârûn er- Reşîd, 29
Hasan bin Ömer bin Hattabü'l-

Tağlebî, 28
Hasan Gülşenî-i Âmidî, 34
Hasankeyf, 67, 69
Hasan Paşa, 51
Hasîb, 45
Hâsim, 15, 23
Hâşiye-i Bercendî, 76
Hâşiye-i Tecrîd, 71
Hâtem-i Tâ’î, 81
Hayâlî, 37, 73, 74
Haydar bin Seyyid Abdurrahmân 

Cezerî, 28
Hayrât-hâne, 47
Hayrî, 45
Hazâ’ini'l-Kütüb, 16
Hazret-i ‘Alî, 78
Hazret-i Nûh, 81, 82
Herât, 73
Hısn-ı Keyfâ, 66, 80
Hısn-ı Mansûrî-zâde Ahmed Efendi, 

77
Hızır bin Şirvân Tiflisî, 79
Hicâz, 69, 76, 92
Hizân, 74
Hob Nehri, 78
Hoca Mehmed Sâlih Efendi, 51
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Hoca Sâlih Efendi, 77
Horasan, 29, 73
Hulâsatü’l-Eser, 51
Hulâsatü’l-Eser fî A‘yâni’l-Karni’l-Hâdî 

‘Aşer, 71
Hüsâmeddîn Timurtaş Artukî, 38
Hüsâmî-i Edirnevî, 36
Hüsâmiyye Medresesi, 15, 38
Hüseyin Halhâlî, 66
Hüseyin Paşa, 35, 51
Hüsreviyye (Medresesi), 75
Hüsreviyye Medresesi, 15, 64, 75
Hüsrev Paşa, 51, 75
Hüsrev Paşa (Camii), 45

I - İ
‘Irâk, 30, 55
‘Irâk ed-Dımaşkî, 17
Îrân, 29, 35, 44, 66, 71, 75
Îrân Muhârebesi, 35
‘Iyâz ibni Ganem, 54
İbn Ebi Tayy-i Halebî, 62
İbni Fahreddîn Âbâr el-Mardînî, 38
İbni Felûs Şemseddîn İsmâ‘îl ibni 

İbrâhîm Mardînî, 38
İbni Hallikân, 28, 62, 79, 80
İbni Kemâl, 71
İbni Metînî, 74
İbni Müteyti, 65
İbni Receb Hanbelî, 74
İbni Sînâ, 67
İbni Türkmân el-Hanefî el-Mardînî, 

38

İbnü’d-Dünbîlî, 80
İbnü'l-Hatîb Nâsır el-Halebî, 74
İbrâhîm Bey, 51
İbrâhîm bin ‘Abdullâh bin İbrâhîm 

et-Tanzî, 80
İbrâhîm el-Âmidî, 59
İbrâhîm el-Karamânî el-Âmidî, 71
İbrâhîm Gülşenî, 36, 59
İbrâhîm Gülşenî-i Âmidî, 36, 59
İbrâhîm Paşa, 51
İdrîs-i Bidlîsî, 58
İkinci Kostantin, 57
İkinci Teodosyus, 57
İlgāziye, 38
‘İmâdeddîn İsfahânî, 62, 80
‘İmâdeddîn Kâtib el-İsfahânî, 59, 79
İmâmlar Muhârebesi, 52
İmâm Safedî, 82
İskender Paşa, 17, 34
İskender Paşa (Camii), 15, 45
İsmâ‘îl bin Ebî Sa‘d bin ‘Alî el-Âmidî, 

65, 74
İsmâ‘îl bin er-Rezzâz, 66
İsmâ‘îl Çelebi, 17
İsmâ‘îl-i Sânî, 75
İstanbul, 40, 41, 57
İşkodra, 11
İtalya, 66
‘İzzetî, 15, 23
‘İzzî Şerhi, 75
‘İzzülmülk Muhammed bin Muhtâr 

bin Ahmed el-Müsebbihî , 75
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J
Julyânus, 57

K
Kādî Fâzıl, 63
Kādî ‘Abdurrahîm el-Fâzıl, 59
Kādî Edîb, 36
Kādî-zâde-i Rûmî, 40
Kādî-zâde İsma‘îl Efendi, 29
Kādî-zâde Mevlânâ Ahmed el-

Çüngüşî, 35
Kadriyye (Medresesi), 77
Kāfile-i Şu‘arâ, 29
Kāf-zâde Fâ’izî, 27
Kâh-i Behişt, 39
Kāhire, 41, 42, 76
Kāhire Kütübhânesi, 42, 76
Kâmî, 15, 23
Kānûnî Sultân Süleymân, 34
Kānûnî Sultân Süleymân Hân, 35, 36, 

46, 49, 51, 54, 66, 75, 76
Kapukıran Mehmed Paşa, 35
Karacadağ, 46, 47
Kara Câmi‘, 15, 36, 45, 52
Karâfe, 76
Kara Hâfız-zâde ‘Abdurrahmân 

Efendi, 77
Karaman, 29
Kara Mescid, 36
Kara Mustafâ Paşa Seddi, 47
Kara ‘Osmân, 37
Kara Şâhin, 51
Kara Şâhin Mustafâ Paşa, 51

Kara Vâ‘iz Efendi, 77
Kara Vâ‘iz-i Çermîkî, 35
Kara Vâ‘iz Medresesi, 35
Kāsımiyye Medresesi, 15, 38
Kāsım Padişah Medresesi, 11
Kāsım Şâh bin Cihângîr bin ‘Alî Bey 

bin Kara ‘Osmân Bayındırî, 38
Kasîde-i Bürde, 35
Kasîr Receb el-Âmidî, 77
Kâtib Çelebi, 66, 68, 71
Kayalıbağçe, 39
Kayseriyye, 73
Kerh, 72
Kerhî, 73
Keşfü'z-Zünûn, 66, 68
Kınnesrîn Târîhi, 75
Kıtırbıl (Karyesi), 72
Kıtırbılî, 73
Kitâb-ı Diyârbekriyye ve Târîh-i Ahvâl-i 

Selâtîn-i Türkmân, 74
Kitâb-ı Harîde, 79
Kitâb-ı Hey’et-i İslâmiyye, 71
Kitâb-ı Lemezât, 36
Kitâb-ı Menâkıb-ı Gülşenî, 50, 59
Kitâb-ı Şakāyık, 29
Kitâb-ı Vâkıdî, 43, 54
Kitâbu Şerhi’l-Mülemma‘, 82
Kitâbü’d-Dünbîlî, 80
Kitâbü’l-Âlâti’r-Rûhâniyye, 66
Kitâbü’l-Câmi‘ Beyne’l-‘İlmi ve’l-‘Amel 

li’n-Nâfi‘ fî Sınâ‘ati’l-Hiyel, 66
Kitâbü’l- Harîde, 80
Kitâbü'l-Mukayyed, 82
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Kitâbü’r-Ravzateyn fî Ahbâri’d-
Devleteyn, 58, 62

Kitâbü't-Terâcim, 49
Koca Râgıb Paşa, 46
Konya, 46
Kostantiniyye, 61
Köprülü Sadr-ı a‘zam Fâzıl Ahmed 

Paşa, 76
Köprülü-zâdeler, 71
Köprülü-zâde Sadr-ı a‘zam Ahmed 

Fâzıl Paşa, 64
Kutbüddîn Artukî, 38
Kudret Bey-zâde Hasan Paşa, 51
Kudur Karyesi, 44
Kudüs, 51
Kulb, 51
Kurşunlu Cami, 49
Kuyumcular Çarşısı, 39
Kuyumcu Usta Ahmed-i Âmidî, 39
Küçük Ahmed-zâde Ebûbekir el-

Âmidî, 72
Küçük Ahmed-zâde Mevlânâ 

Ebûbekir, 76
Küçük Ebûbekir Efendi, 27
Küçük Ebûbekir Efendi-zâde Hâcî 

Râgıb Bey, 77
Kürd ‘Abdurrahmân Efendi, 35
Kürdistân, 29, 55, 58

L
Lala Kara Mustafâ Paşa, 51
Latîfiyye Câmii, 49
Latifiyye (Medresesi), 77
Lebîb, 15, 22, 23

Lebîb-i Âmidî, 45, 46, 48
Lebîb-zâde Mehmed Emîn el-Âmidî, 

40
Lemezât, 34
Leskovik, 11
Lübbü’l-Lübâb, 72, 80

M
Mahall, 73
Mahallî, 73
Mahmûd, 46
Mahmûd Hân-ı Sânî, 49
Mahmûd ibni Muhammed ibni Kara 

Arslan ibni Dâvûd ibni Sökmen, 
57

Maktûl-zâde ‘Alî Paşa, 64
Mâlikîler (Câmii), 53
Manzûme, 75
Mardin, 11, 15, 38, 70, 74, 75
Mardinkapısı, 45, 52, 55, 57
Mardinli ‘Abdüsselâm Efendi, 38
Mâverâünnehir, 71
Mazhar Efendi, 49
Medâris-i Semâniyye, 71
Medrese-i Hüsreviyye, 75
Mehmed Ağa, 46, 52
Mehmed bin Mustafâ-yı Sivâsî, 37
Mehmed Efendi, 49
Mehmed el-Hânevî el-Âmidî , 71
Mehmed Fâ’ik Efendi, 36, 39
Mehmed Hanevî, 64
Mehmed Paşa, 51
Mehmed Paşa (Camii), 49
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Mehmed Sa‘îd Efendi, 46
Mehmed Sa‘îd Efendi-zâde Hâcî 

Ahmed Efendi, 35
Mehmed Şerîf Efendi, 11
Mekteb-i Rüşdiyye-i Mülkî, 53
Melek Ahmed Paşa, 35
Melek Ahmed Paşa Câmii, 45, 77
Melik Mansûr Artukî, 38
Melik Mes‘ûd bin Melik, 63
Melik Mü’eyyedüddîn Ebü’l-Fidâ, 62
Melik Nâsırüddîn Mahmûd Artukî, 

67
Melik Nâsırüddîn Sâlih Mahmûd bin 

Melik Muhammed Nûreddîn bin 
Kara Arslan, 57

Melikü’l-Muzaffer ibn el-Melikü’l-
‘Âdil, 78

Me’mûn, 29
Menâkıb-ı Gülşenî, 27
Menâkıbnâme-i Safî, 39
Menâzî Kütüphanesi, 63
Menbic, 60
Mercâniyye Medresesi, 66, 77
Meryem Ana Ma‘bedi, 54
Meryem Dâriye, 43, 54
Merzifonî Kara Mustafâ, 64
Merzifonî Mustafâ Paşa, 76
Mes‘ûdiyye (Medresesi), 75
Mes‘ûdiyye Medresesi, 53, 63, 64, 76
Mevhûb bin ‘Ömer bin Mevhûb el-

Cezerî, 28
Mevlânâ Hasan, 29
Mevlânâ İbni Ezrak, 75

Mevlânâ Kāsım Gubârî-i Âmidî, 40
Mevlânâ Kemâleddîn
Karadede, 75
Mevlid-i Nebevî, 28
Meyyâfârıkîn, 61, 62, 74, 75, 79
Meyyâfârıkîn Târîhi, 75
Mısır, 51, 61, 63, 73, 76
Mısr-ı Kāhire, 37
Mikyâs-ı Sefâ’in, 41
Millî ‘Aşîreti, 17, 51
Millî Tetebbûlar Encümeni, 11
Mi‘mâr Sinân, 51
Mîr Gıyâseddîn Mansûr, 75
Mîr Yahyâ-yı Tebrîzî, 71
Mirzâ Mahdûm, 75
Mîzânü’l-Hak fî İhtiyâri’l-Ehak, 71
Mollâ Ahmed-i Cezerî, 15
Mollâ Ahmed-i Kürdî
Mollâ-yı Cezerî, 28
Mollâ Çelebi, 71
Mollâ Çelebi bin ‘Alî el-Âmidî, 40
Mollâ Çelebî-i Âmidî, 70, 71
Mollâ Çelebi ibn el-Hâc ‘Alî el-Âmidî, 

76
Mu‘cemü'l-Büldân, 28, 72, 73
Mucîb, 15, 23
Muhammed Asfar bin Muhammed 

Şemseddîn el-Cezerî, 28
Muhammed bin ‘Abdurrahmân bin 

Muhammed es-Semerkandî es-
Sehâvî, 38

Muhammed bin 'Alî bin Gâlib el-
Cezerî, 28
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Muhammed bin ‘Alî bin Muhammed 
el-‘Aşâyirî, 75

Muhammed bin İsmâ‘îl bin Ebî Sa‘d 
bin ‘Alî el-Âmidî, 65

Muhammed bin Muhammed el-
Payâsî, 72

Muhammed Çelebi-i Gülşenî, 36
Muhammed Ekber bin Muhammed 

Şemseddîn el-Cezerî, 28
Muhammed el-Âmidî, 59
Muhammed el-Kayserî el-‘Ayntâbî 

es-Sivâsî, 70
Muhammed Emîn, 75
Muhammed Emîn Efendi, 11
Muhammed eş-Şeybânî, 81
Muhammed et-Tefsîrî, 64
Muhyiddîn el-‘Arabî et-Tâ’î, 81
Muhyiddîn Muhammed bin 

Muhammed bin Nedâ el-Cezerî, 28
Mu‘allak Câmi‘-i Şerîfi, 54
Mu‘înüddîn, 79
Mu‘inüddîn Eşref, 75
Mu‘izz ibni Zâ’idetü’ş-Şeybânî , 81
Muslihuddîn Lârî, 34, 64, 75
Mustafâ Çelebi, 37
Mustafâ Efendi, 42
Mustafâ Fâ’ik Bey, 46
Mustafâ Paşa, 41, 51
Mustafâ Safî, 64
Mustafâ Safî-i Âmidî-i Halvetî, 36
Mustafâ Tevfîk Efendi, 35
Musul, 28, 41, 52, 74, 80
Musul Târîhi, 75

Müfîd, 37
Mürîdî, 48
Müstakîm-zâde Sa‘deddîn Efendi, 30

N
Nâbî, 50
Nablus, 51
Nâfiz, 48
Nâsırüddîn Sâlih Mahmûd bin 

Muhammed Nûreddîn, 67
Nasûh Paşa, 75
Necîb Efendi, 36
Nektü'l-Himyân, 82
Nisbetî, 15, 23
Nişâbûr, 79
Nûbahâr, 28
Nûreddîn Muhammed, 67
Nûreddîn Muhammed ibni Fahreddîn 

Kara Arslan Artukî, 67
Nusaybin, 74
Nusretî, 15, 23
Nüsha-i Tecvid, 28

O - Ö
Oğrun (Kapısı), 55
Oklidis, 61
‘Osmân Bey Câmi‘i, 35
‘Osmân bin Muhammed el-Âmidî, 72
‘Osmân Efendi el-Âmidî, 72
‘Osmâniyye, 35, 36, 44, 47, 52, 53, 

58, 60, 66, 75, 78
‘Osmân Nûri Paşa, 50
‘Ömer bin Ahmed Çelebî-i Mâ’î , 66
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‘Ömer bin Ahmed el-Çelebi el-Âmidî, 
37

‘Ömer bin [İla]lmış, 75
‘Ömer Efendi el-Âmidî, 42
‘Ömer el-Âmidî, 72
‘Ömer el-Payâsî, 72
‘Ömer el-Payâsî-i Âmidî, 72
‘Ömeriyye (Medresesi), 75
‘Ömer Na‘îmî Efendi, 35
Özdemir oğlu ‘Osmân Paşa, 49

P
Panuki, 46
Paris Kütübhânesi, 67
Parlı Câmii, 15, 33, 44
Paşa Hammâmı, 52
Payas, 72
Payâsî, 73
Peçevî Târîhi, 47
Pendnâme-i Ahmedî, 48

R
Râgıbiyye (Medresesi), 77
Râhile Sırrî Hanım, 51
Rakka, 74, 79
Rakka Târîhi, 75
Ramazân bin Ebû Hüreyre el-Cezerî, 

28
Râsînâ (Re’sü’l-‘Ayn), 43
Ravza-i Behişt, 39
Ravza-i Mutahhara, 21
Raziyyüddîn, 17
Receb el-Âmidî, 70, 71
Resmî, 37

Re’sü'l-‘Ayn, 74
Revâmîzü’l-A‘yân fî Mezâmîri’l-‘Uhûdi 

ve’l-Ezmân, 71
Revân, 71
Rıdvân Paşa, 51
Rızâ, 46
Rûhî, 30
Rûhî-i Bağdâdî, 30
Rûmkapısı, 47, 55

S
Saçaklı-zâde Muhammed bin 

Ebûbekir el-Mar‘aşî, 64, 70
Sa‘deddîn, 75
Sa‘deddîn Teftâzânî, 66, 70
Sadreddîn Şirvânî, 75
Sadr-ı a‘zam Lala Mehmed Paşa, 51
Sadr-ı a‘zam Sokollu Mehmed Paşa-

zâde Hasan Paşa, 39
Sa‘dullâh Paşa Muvakkithânesi, 53
Safevîyye, 58
Sâ‘id bin Fezâ’il el-Menbîcî, 79
Sa‘îd Paşa, 25, 27
Sâlih bin ‘Abdül‘azîz Mardînî, 38
Sâlih Efendi, 64
Sâlih Paşa, 35
Sarı ‘Abdurrahmân Paşa, 46
Sarı ‘Abdurrahmân Paşa Kütübhânesi, 

16, 45, 53, 66
Sarı Saltuk (Hâcî Sâdık ‘Alî-i Gülşenî), 

36
Selâme bin Kayser es-Sincârî, 79
Selanik, 11
Sem‘ânî, 80
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Semânîn, 82
Semânîn Karyesi, 82
Seyfullâh Bey, 35
Seyyid ‘Abdullâh bin Seyyid Mehmed 

Zâhid es-Sükûtî, 36
Seyyid ‘Alî Safvetî, 37
Seyyid Ebûbekir bin Seyyid Tâhir el-

Çermîkî el-Âmidî, 35
Seyyid Hâletî, 37
Seyyid Hasan, 37
Seyyid Mehmed Emîrî Çelebi, 22
Seyyid Şerîf Cürcânî, 66, 70, 75
Sıbgatullâh Efendi, 77
Sıbt el-Mardînî, 38
Silahdâr Murtazâ Paşa, 47
Sincar, 29, 74
Sipâhîler Çarşısı, 65
Sitti Raziyye Medresesi, 38
Siverek, 46
Sokollu Bey, 51
Sokollu Mehmed Paşa, 51
Sokollu-zâde Hasan Paşa, 51
Sultân Ahmed Hân-ı Sâlis, 54
Sultân Ebi’l-Muzaffer, 42
Sultân İbrâhîm Hân, 47
Sultân Mahmûd Hân-ı Sânî, 54, 57
Sultân Mehmed Hân, 71
Sultân Mes‘ûd , 63
Sultân Selîm Hân-ı Evvel, 49
Sultân Selîm Hân-ı Sânî, 52
Sûrân (Savrân, Sahrân), 73
Sûrânî, 73
Sûriye, 51

Su‘ûdî, 36
Suyûtî, 72, 80
Süleymân Çelebi, 52
Süleymâniyye, 73
Süleymân Paşa, 57
Süleymân Şirvânî, 71, 77
Sülûkiyye Mescidi Mektebi, 11
Sünnî-i Semendirevî, 34

Ş
Şa‘bân Kâmî Efendi, 11, 27, 46
Şâfi‘î, 49, 76
Şâfi‘îler, 53
Şâfi‘îler Câmii, 49, 53
Şâhinoğlu, 51, 76
Şâh İsmâ‘îl, 37, 58
Şâh İsmâ‘îl-i Safevî, 44
Şakāyık-ı Nu‘mâniyye, 70
Şakāyık Zeyli, 30
Şâm, 63, 76
Şâm-ı şerîf, 42
Şâtân, 80
Şâtân Kal‘ası, 80
Şehâbeddîn Âmidî, 59
Şehdî, 15, 23
Şehîdiyye (Camii), 38
Şemâhî, 66
Şemseddîn Ebü’n-Nedâ el-ma‘rûf bi-

İbni Saykal el-Cezerî, 28
Şemseddin Ebü’l-Hayr Şeyh 

Muhammed el-Cezerî, 28
Şemseddîn Fenârî, 71
Şemseddîn Gûrânî, 71
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Şemseddîn Hayâlî, 71
Şerefeddîn Muhammed ibni 

Ziyâ’eddîn Esîr el-Cezerî, 28
Şeref bin Ebü'l-Mazhar Ensârî, 75
Şerh-i Mevâkıf, 71
Şerhu Tasrîfi'l-Mülûkî, 82
Şeyh ‘Abdülkerîm Çelebi, 37
Şeyhî, 30
Şeyh Matar (Camii), 45
Şeyh Mehmed Emîn Tokâdî, 37
Şeyh Mustafâ Safî-i Âmidî, 39
Şeyh Şemseddîn Gülşenî, 36
Şeyhü’l-İslâm Bahâyî Efendi, 36
Şeyh-zâde ‘â’ilesi, 50
Şeyh-zâde İbrâhîm Hafîd Paşa-yı 

Âmidî, 27
Şeyh-zâde İbrâhîm Paşa, 50
Şeyh-zâdeler, 49
Şirvân, 11, 66, 75
Şûrî, 15, 22, 23
Şûrî Hasan Ağa, 23
Şücâ‘iyye (Medresesi), 76

T
Tabakāt-ı Nühât, 75
Tabakâtü'l-Hanâbile, 74
Tâceddîn Ahmed bin ‘Osmân bin 

Türkmânî el-Hanefî el-Mardînî, 38
Tâhir Efendi, 42
Tahtakal‘a, 47
Takdîm (Mardin tarihi), 75
Takdîm-i Hall-i Mardin, 38
Tanze, 79, 80

Târîh-i Cezîre[te]yn, 74
Târîh-i Kebîr, 62
Tarih-i Mir’âtü'l-‘İber, 25
Târih-i Osmânî Encümeni, 11
Tasnîf-i Vesâ’ik-i Târîhiyye Encümeni 

Başkanlığı, 11
Tatar, 65, 78
Tavîl Receb el-Âmidî, 77
Tay ‘Aşîreti, 81
Tayyâr Mehmed Paşa, 41
Tebrîz, 36
Terzi Usta Hasan-ı Âmidî, 39
Tezkire-i Güftî, 30
Tezkire-i Latîfî, 29
Tezkire-i Safâyî, 30
Tezkire-i Sâlim, 29
Tezkire-i Şu‘arâ-yı Âmid, 9, 11
Tezkiretü’l-Hattâtîn, 30
Tikrît Târîhi, 75
Timur Paşa, 17
Tokad, 37, 73
Trablusşâm, 46
Türkistân, 29, 55, 71

U - Ü
Urfa, 35
‘Uşşâkî-zâde ‘Abdülbâkî Efendi, 64
Uzun Hasan, 33, 52
Ümmü’l-‘İber, 38
Ümnî, 15, 23
‘Üryanî, 41
‘Üryânî Ahmed Efendi, 41
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V
Vahîd, 48
Vakāyi‘ü'l-Fuzalâ-i Şeyhî, 70
Valentinyânus, 57
Vâlî, 15, 22, 23
Vâlî-i Âmidî, 23, 27
Van, 34, 38
Vefeyât, 80
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