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ÖZET 

Bu makâle, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Muhammed b. Mahmûd b. 
Sâlih et-Trabzûnî el-Medenî’nin (ö.1200/1787) hayatı, Arap Dili konulu eserlerinin 
yanında diğer alanlarda kaleme aldığı çalışmalar ile ikinci bölümün konusunu teşkîl eden 
risâlenin tanıtımı, muhtevâsı, kaynakları, önemi, müellifin metodunun yanında çalışmada 
takip edilen yöntem hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise eserin tahkikli metni 
sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Muhammed el-Medenî, Müzekker, Müennes, Osmanlı, Trabzon. 

 

MUHAMMED B. MAHMÛD B. SALIH B. HASAN et-TRABZÛNÎ el-MEDENÎ 
AND HIS WORK; RUSEYYILETUN fî BEYÂNI’L-’ALFÂZI’L-LETÎ YESTEVÎ 

FÎHA’L-MUFREDU VE’L-MUSENNÂ VE AL-CEM‘U VE’L-MUZEKKERU VE’L-
MUENNES 

ABSTRACT 

This paper, consists of two sections. In the first section, we have given knowledge 
about the life of Muhammed b. Mahmûd b. Sâlih et-Trabzûnî el-Medenî (d. 
1200/1787), his books in the Arabic language and other works known-unknown, about 
the content of risâle that put of forward in the second section. In the second section, we 
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Not1: Bu çalışmada, Arapça orijinalli eser isimlerinin Türkçe karakterlerle yazımında, Arapça 

orijinal adlarında geçen dâd ]�[  harfi, ba‘z ]���[  kelimesinin dışındaki yerlerde “d” harfi ile 

gösterilmiştir. el-Mevdû‘ât ]��	
�
�[  gibi. 

Not2: Makalede istifâde edilen web sayfasındada zikredilen müellife âit olduğu belirtilen 
eserler, Süleymaniye Kütüphanesi’ne gidilerek tarafımızdan yerinde görülmüş ve 
incelenmiştir. 
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have presented the full text of Ruseyyıletun fî beyânı’l-elfâzı’lletî yestevî fîha’l-mufredu ve’l-musennâ 
ve’l-cem‘u ve’l-muzekkeru ve’l-muennes that we have sought to critical edition. 

Key Words: Muhammed el-Medenî, Masculine, Feminine, Ottoman, Trabzon. 
 

GİRİŞ 

Arap Dili ve Edebiyatı tarihi incelendiğinde, Arap Dili’ne dâir sözlük 
çalışmalarının, başta Kur’ân’ın doğru anlaşılması gibi dînî bir amaç uğruna 
Garîbu’l-Kur’ân vb. eserlerin te’lifi ile başladığı ve bu alanda ilk eser sahibinin 
İbn Abbas (ö. 68/687) olduğu muhtelif kaynaklarda belirtilmektedir. Bu amaçla 
başlayan Arap dili sözlük çalışmaları birkaç evreden geçerek olgunluk derecesine 
ulaştığı görülmektedir. 

Bunlardan birinci  aşama, hicrî birinci yüzyılın sonlarında kurrâ ve 
muhaddislerin öncülüğünde Basra’da dağınık vaziyette kurulan ders 
halkalarından dille ilgili malzemelerin derlenmesi faâliyetlerinden ibârettir. 

İkinci aşaması, âlimlerin, dil ve şiir konularında bildiklerini kurrâ ve 
muhaddislerin meclislerine sunmak üzere Basra’daki ders halkalarına gruplar 
halinde gelen Mirbed bedevîleriyle temas kurulmasıyla başlayan ancak söz 
konusu bedevîlerden bir kısmının Basra’da uzun süre ikâmet etmesi sonucu 
dillerinin bozulmasıyla kendilerine duyulan güvenin yok denecek kadar azalması 
neticesinde dil bilginlerinin çöllere yolculuk yapmaya başlamaları ile devâm eden 
süreçten oluşmaktadır. 

Üçüncü aşama ise Ebû Amr b. el-‘Alâ (ö. 154/770), Yunus b. Habîb (ö. 
175/791) Halefu’l-Ahmer (ö. 180/796) tarafından başlatılan ve kendisiyle el-
Kisaî (ö. 189/804) arasında geçen bir konuşmada dil konusundaki bilgisini 
“Hicaz, Necd ve Tehâme çöllerinden”1 aldığını belirtmesi üzerine aynı yolu deneyen 
el-Kisâî2, ardından el-Halil b. Ahmed (ö. 175/791), el-Asma’î  (ö. 216/831), 
Ebû Zeyd  (ö. 215/830), Ebû ‘Ubeyde (ö. 210/825) ve Ebû Ubeyd (ö. 
223/837) gibi âlimler tarafından devâm ettirilen çöle yolculuklardır3. 

Ahmed Emin, bu üç aşamayı şöyle açıklar: 

Birincisi: “Bir muhaddisin abdest, alışveriş ve mîras konusunda hadîs dinlemek 
üzere yolculukta bulunması gibi, dil âlimlerinin de yağmur ve kılıç isimleri, zirâat, bitki vb. 

                                                            

1  Ebu’l-Berekât b. el-Enbârî, Nuzhetu'l-elibbâ fî tabakâti’l-udebâ, (thk.: İbrahim es-Samerrâî), 
Bağdat trs., s. 59. 

2  el-Enbârî, Nuzhetu'l-elibbâ, s. 59 
3  el-Enbârî, Nuzhetu'l-elibbâ, s. 73.  
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alanlarda kelimeler dinlemek ve onları kayda geçirmek üzere yolculukta bulunarak uygun 
kelimeleri toplamaları”4; 

İkincisi: İmâm Mâlik’in (ö. 179/795) el-Muvatta'ında yaptığı gibi, bir 
muhaddisin namaz hakkındaki hadîsleri toplayıp “Namaz Kitabı”, alışveriş konusundaki 
hadîsleri derleyip “Alışveriş Kitabı” adını vermesi gibi, tek bir konuyla ilgili kelimelerin bir 
eserde toplanması5; 

Üçüncüsü: “Kelimenin anlamını araştırmak isteyenin mürâcaat edebileceği ve 
Arapça’ya dâir kelimeleri içeren özel tarzda veya alfabetik olarak kaleme alınan kapsamlı 
Arap dili sözlüklerinin oluşturulması” aşamalarıdır6. 

Sözlük çalışmalarının ilk nüveleri Kur’ân’ın gariplerini açıklamaya yönelik 
olarak başlamış olsa dahî bu dönemde belli konularda te’lîf edilen konulu 
lügatler, ikinci ve üçüncü aşamadaki eserlerin asıl malzemelerini teşkîl 
etmektedirler. Daha sonraki dönemlerde gerçekleştirilen lügat çalışmaları, metot 
yönüyle genelde ilk üç aşamada kaleme alınan eserlerle benzerlik arz 
etmektedirler. İçerik açısından bu çalışmalar, modern bilimlerin gelişmesiyle 
ihtiyaç duyulan yeni terimleri de ihtivâ edenler hariç tutulursa, klasik eserleri 
aşamadıkları bir gerçektir. Bu tür çalışmaların içeriklerini teşkîl eden kelimeler, 
takip edilen metotlara göre ilgili maddelerde kullanılarak, ilk dönem eserlerde 
derli toplu olan bu malzemenin dağılmasına sebep olmuştur.  

Yazar el-Medenî, ilk dönem çalışmaları gibi konulu bir risâle ortaya 
koymaya gayret etmiştir. Ancak bunun, bahsedilen konulu çalışmalardan en 
barız farkı, yolculuk neticesinde değil masa başında gerçekleştirilmiş olmasıdır. 
Tespitlerimize göre bu çalışma, isminden de anlaşılacağı gibi, alanında ilk olması 
hasebiyle orijinalliğinin yanında ilgili konu kapsamına giren lafızlar hakkında 
toplu bilgi vermesi ve bu konuda farklı eserlerdeki fikirlere ulaşmayı 
kolaylaştırması bakımından ayrı bir önem arz etmektedir.  

Risâlenin, bahsedilen husûsiyetlerinin yanında, müellifi Muhammed el-
Medenî et-Trabzûnî’nin gerek hayatı gerekse eserleri hakkında kâfî derecede 
bilgiyi hâvî Türkçe bir çalışmanın tespit edilememiş olması, böyle bir makâlenin 
kaleme alınmasını zorunlu kılmıştır. Makâle, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde yazarın hayatı, başta Arap dili ve belâğatı olmak üzere diğer alanlarda 
da bilinen ve ilk defa tespit edilen eserlerin tanıtımı ile tahkîki yapılan risalenin, 
muhtevâ ve kaynaklar açısından değerlendirilmesi, yazarın çalışmada takip ettiği 
metot bakımından risâlenin tahlîli ile metnin tesisinde uygulanan yöntem 

                                                            

4  Ahmed Emin, Duha’l-İslâm, Kahire 1964, II/263-264. 
5  Ahmed Emin Duha’l-İslâm, II/264. 
6  Ahmed Emin Duha’l-İslâm, II/265.  
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hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise risâlenin tahkikli metni 
sunulmuştur. 

 

I. BÖLÜM 

I. HAYATI 

A. Adı, Doğumu ve Nisbesi 

Kaynaklarda et-Trabzûnî’nin hayatı hakkında fazla malûmat 
bulunmamaktadır. Bu durum bizi, yazarın eserlerinden hareketle 
değerlendirmelerde bulunmaya sevk etmiştir.  Gerek kendisinin kaleme aldığı 
eserlerinde7 gerekse kaynaklarda8 bildirilenler birleştirildiğinde müellifimizin tam 
adı; Muhammed b. Mahmûd b. Sâlih b. Hasan şeklinde olduğu tespit 
edilmektedir. Yazar, eserlerinde; el-Mekkî, el-Medenî ve et-Tarabzûnî şeklinde 
üç farklı nisbe kullanmaktadır. Müellifin, istinsah ettiği Nazmu’d-Dureri’s-
seniyye fî sîreti Hayri’l-beriyye  ]���� �� ��� � ����� ����� �� [  isimli eserin 
istinsâh kaydında kullanmış olduğu et-Tarabûzânî mevliden ] !��
" #$%
&�'()*�[  
ifâdesinden onun, Trabzon’da doğmuş olduğunu anlıyoruz9. Ne var ki onun, bu 
kayıtlarda doğum tarihini zikretmemesi, bu noktanın açıklığa kavuşturulmasını 
güçleştirmektedir. Ancak Bursalı Mehmed Tahir, vefat yılı olarak 1123/1712 

                                                            

7  el-Medenî, Tuhfetu’l-ihvânı fî beyâni’l-helâlı ve’l-harâmı mine’l-hayevân, (Süleymaniye Kütüphanesi, 
Süleymaniye Koleksiyonu, No: 402, vr.: 1b)’da eş-Şeyh Muhammed b. Mahmûd, ed-Dureru’s-
semîne fî fedâili’l-âyâtı ve’s-suveri’l-‘azîme, (Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu 
No: 1041, vr.: 215b), Risâletun fî hukmi’d-duhân,  (Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye 
Koleksiyonu, No: 1041, vr.: 173b), Risâletu şerhi’l-esmâi’l-husnâ, (Süleymaniye Kütüphanesi, 
Süleymaniye Koleksiyonu, No: 1032, vr.: 8a) ve Ruseyyiletun fî-mâ yete‘addâ ve yelzem,  
(Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu, No: 1041, vr.: 111b)’de eş-Şeyh 
Muhammed el-Medenî, Risaletun fi reddi men kâle: “İhda’u’l-Fâtiha li-rûhı fulânın fa-kad ‘eşreke”,  
(Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1041, vr.: 195a)’de eş-Şeyh 
Muhammed b. Mahmûn el-Medenî şeklinde geçmektedir. 

8  el-Medenî, İcâzet/Mecmua, Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye, No: 1070, vr.: 97b; 
İsmail Paşa b. Muhammed Emîn b. Mîr Selim el-Bâbânî el-Bağdâdî, ’Îdâhu’l-meknûn fi’z-zeyli 
‘alâ Keşfi’z-zunûn ‘an ’esâmi’l-kutubi ve’l-funûn, İstanbul 1364/1945, I/239, 450; İsmail Paşa b. 
Muhammed Emîn b. Mîr Selim el-Bâbânî el-Bağdâdî, Hediyyetu’l-‘ârifîn: ’Esmâ’u’l-mu’ellifîn ve 
’âsâru’l-musannifîn, İstanbul 1951, II/345; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul 
1333/1914, I/167; Hayreddîn ez-Ziriklî, el-’A‘lâm: Kâmûsu terâcum li ’eşherin mine’r-ricâli ve’n-nisâ’i 
mine’l-‘Arabi ve’l-muste‘rabîne ve’l-musteşrikîn, Beyrut 2002, VII/89.  

9  el-Medenî, Nazmu’d-Dureri’s-seniyye, Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu, No: 
1071, vr.: 71a. 
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tarihini10 zikretmektedir. Ne var ki tespit edilebilen eserlerinden en geç tarihli 
olanlar11 dikkate alındığında bu tarihin, kesin olmamakla birlikte, vefât değil 
doğum yılı olarak kabûl edilmesinin daha makûl olduğu tarafımızdan 
düşünülmektedir. 

Müellifin, eserlerinde kullandığı el-Mekkî12 ve el-Medenî nisbelerinden, 
el-Medenî ile tanınmış olması, Medîne’de, Mekke’den daha fazla kalmasından ya 
da bir şekilde bu nisbeyle tanınmasından kaynaklanmış olduğu tahmin edilebilir. 
Bunun yanında el-Medenî, doğum yerine âidiyetini belirtmek için et-Trabzûnî 
nisbesini kullanmayı ihmâl etmez. Hatta bir eserinde el-Atrabezundî 

]+,�- &.'/�'(-0'1[  ismi hakkında; “Rum yönetiminin meşhur şehirlerinden biri 
olduğunu, fakat günümüzde ise Derâbzân ]2'.-�'�'3[ , Tarabzân ]2'.-�'('0 [  veya 
Tarabzûn ] '(024&.-/�[  şeklinde kullanılmaktadır” şeklindeki bilgilere yer 
vermektedir13. 

B. Tahsîli 

Müellifin tahsîli konusu da hakkında yeterli bilgi elde edilemeyen 
mevzûlardandır. Osmanlı coğrafyasında doğmuş olması, onun, döneminde 
yaygın olan eğitim sisteminden geçtiği muhakkaktır. Ne var ki ilk tahsîline 
nerede başladığı ve kimlerden dersler aldığı tespit edilememektedir. Ancak 
müellifin, istinsah ettiği Nazmu’d-Dureri’s-seniyye isimli eserin istinsah 
kaydında kullandığı “… el-Kostantîniyyi terbiyeten  ...]�*�*�6� !���(7 8[  ifâdesinden 
hareket edildiğinde, onun, İstanbul’a ya tek başına veya âilesiyle birlikte göç 
ettiği ve burada tahsîline devâm ettiği düşünülebilir. Ancak hiçbir kaynakta âilesi 
hakkında bilgi verilmemiş olması bu konuda yorumu güçleştirmektedir. Bunun 
yanında söz konusu ifâdede geçen “terbiyeten” kaydını, bilgi ve görgünün 
ilerletilmesi anlamında düşünürsek onun, ilk tahsîline Trabzon’da başlamış 
olduğunu ve öğrenimini belli bir seviye getirdiğini söyleyebiliriz. el-Medenî’nin 
eğitimi konusunda bize en sağlam bilgileri veren şüphesiz onun 
icâzetnâmeleridir. Bu belgelere göre Muhammed el-Medenî, Mekke ve 

                                                            

10  Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I/167. 
11  Yazar, 1195/1781 tarihinde iki eser kaleme almıştır. Bunlardan biri Süleymaniye Kütüphanesi, 

Süleymaniye Koleksiyonu No: 1032 numarada kayıtlı olan el-Câmi‘u’l-a‘zam fî esmâ’i Nebiyyine’l-
mu‘azzam; ikincisi ise 1358 tarihinde Haydarâbâd’da basılmış olan el-İthâfâtu’s-seniyye isimli 
eserleridir. 

12  el-Mekkî nisbesi için bkz., Nazmu’d-Dureri’s-seniyyetı fî sîreti Hayri’l-beriyye, vr.: 1b. 
13  el-Medenî, Tuhfetu’l-ihvân, vr.: 1b. 
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Medîne’de farklı kişilerin derslerine iştirak ederek icâzet almıştır. Mesela o, 
1156/1744 Şevvâl başlarında Muhammed b. et-Tayyib el-Fâsî’den (ö. 
1170/1757) Buhârî’nin (ö. 256/870) el-Câmi‘u’s-sahîh’ini kırâat; Muslim b. el-
Haccâc’ın (ö. 261/875) el-Câmi‘u’s-Sahîh’ini semâ, Tirmîzî’nin (ö. 279/892) 
Şemâil’ini dirâyet; Zeyneddîn el-Irâkî’nin (ö. 806/1404) el-Elfiyye’sini rivâyet; 
İbn ‘Akîl’in (ö. 769/1367) Tavdîhu’n-nahv’ı ile ‘İsâmuddîn İbrahim b. 
Muhammed b. ‘Arabşâh el-İsferayînî’nin (ö. 945/1539) Şerhu’l-isti‘âre’sini 
dirâyet14 ve Receb 1170/1757 tarihinde Muhammed b. Hasan b. Hammat’tan 
(ö. 1175/1726), hocası Abdullah b. Sâlim el-Basrî’nin (ö. 1049/1640) birçok 
eserini kırâat yoluyla15 ve mescid-i Harâm imamlarından Yahya b. Sâlih el-
Hanefî el-Mekkî’den (ö. ?) de bazı kitapların rivâyetiyle ilgili16 icâzet aldığı 
belirtilmektedir. 

C. Görevleri ve Seyahatleri 

Müellifin, tahsiline dâir verilen bilgilere göre, onun, İstanbul hâricinde 
uzun zaman yaşadığı anlaşılmasına rağmen bu dönem zarfında bir resmî görev 
üstlenip üstlenmediğine dair herhangi bir malumata rastlanamamıştır. Ancak, 
Cem‘u’l-fusûl ve’l-fevâid fî târihi Beyti’l-harâm ]� �9
:� 4 ;
<:� => ?���7 
@(A B��[  isimli eserini, buradaki ferâğ kaydında geçen  C�"�D �� EF	 G�HI� .J �K

 � (<��4 (L�� M� N����1 @
� 2�O�P (�$ � Q�R4 �9�"4 M��74 =��R ��� #�� �)S'&T ?�U�
2
�(�4 �V(� C�F	 2�� 2-� 'S-�'F&� 2�'*-F��� ="�D17 bilgiye göre, 1194/1780 tarihinde 
Süleymaniye Camii’nde ve ed-Dureru’s-semîne fî fedâ’ili’l-âyâti ve’s-
suveri’l-‘azîme [ ]�S���� �
��4 ���W X9�YZ � ���S[� ���� 18 ismini taşıyan başka bir 
eserini ise, yine eserin ferâğ kaydına göre, Süleymâniye Medrese’lerinin birinde19 
kaleme almış olması, yazarın, İstanbul’da bulunduğu dönemlerde, bazı resmî 
vazîfeler üstlendiği tahmini yürütmemize imkân vermektedir. Bu iki kayıtta her 
hangi bir görevinden açıkça bahsedilmemesine rağmen Bağdatlı İsmâil Paşa, 
tarih belirtmeksizin, müellifin, İstanbul’a dönüşünden sonra Süleymâniye’de 

                                                            

14  el-Medenî, İcâzet/Mecmua, Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye, No: 1070, vr.: 96b. 
15  el-Medenî, İcâzet/Mecmua, Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye, No: 1070, vr.: 97b. 
16  el-Medenî, İcâzet/Mecmua, Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye, No: 1071, vr.: 99b. 
17  el-Medenî, A.g.e., Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu, No: 1050, vr.: 78a. 
18  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1041’de (vr.: 215b-260b)  yer 

almaktadır. 
19  el-Medenî, A.g.e., Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye, No: 1050, vr.: 78a. 
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hâfız-ı kütüblük ve müderrislik görevlerinde bulunduğunu belirtmektedir20. 
Muhtemelen söz konusu eserleri de bu görevleri esnâsında kaleme almıştır. ed-
Dureru’s-semîne isimli eserini 1169/1756 tarihinde te’lifi, 1170/1757’de 
Muhammed b. Hasan b. Hammât’tan icâzet alışı ve Bağdatlı İsmail Paşa’nın 
“İstanbul’a dönüşünden sonra” şeklindeki kaydı birlikte değerlendirildiğinde 
onun, bahsi geçen görevinden önce İstanbul hâricinde bulunduğu ve kısa bir 
süre sonra tekrar Medîne’ye gittiği anlaşılmaktadır. Müellif el-Medenî, Risâletu 
Nefehâti’l-kurbi ve’l-ittisâli bi-isbâti tasarrufi evliyâi’llâhi te‘âla ve’l-
kerâmeti ba‘de’ntikâli’s-seyyidi’l-Hamevî’yyi’l-hanefîyyi ] G(6� ��\:  �����

] N���4R (̂<7 ��O_`� ;�<7a4 b:�A +
SA ���� ;�6H  ��� �"(I�4 c��7 [ 21 isimli eserini 
kaleme alma sebebini açıklayan “  ... d���4 (��:� =Se d��� fFg � h(D �6Z i���4

 N�P �" ��j k" ] ClF� i�P�� kV(� �O	 (�%
� �K�m N�I�� k" ��n� �6o N�%
� ��� fFe
@pI� �
��� =*67 Xq �rR4 N���41 ��"(s EF	 ” cümlelerinden22 onun, hangi görevle 

olduğu belli olmasa da, vezirler toplantısında yer aldığı ve üst düzey devlet ricâli 
ile dirsek temasında bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Muhammed el-Medenî’nin, eserlerinde kullandığı bası ifâdelerinden, 
onun, İstanbul, Mekke ve Medîne’nin dışında farklı yerlere seyâhatte bulunduğu 
görülmektedir. Zira onun, Nazmu’d-Dureri’s-seniyye fî sîreti Hayri’l-
beriyye  ]���� �� ��� � ����� ����� �� [  adlı eserlerinin ferâğ kaydındaki “ �4 b"�U
 !�"�Kt b��&6�4” kaydına göre, Şam ve Kudüs’te bir müddet kaldığı ve aynı yerdeki 
“ !�o��� ] ��R � bP��4” şeklindeki diğer bir ifâdesine göre de çok seyahat eden 
birisi olduğu konusunda bize bilgi sunmaktadır23. 

D. Şahsiyeti ve İlmî Kişiliği 

Muhammed el-Medenî’nin ilmî kişiliğini belirleyebilmek için eserlerinde 
kullandığı bazı kayıtların dikkate alınması gerekmektedir. O, bütün eserlerine, 
Allah’a hamd Resûlüne salât ve selâm ile başlayarak konuya giriş yapar. Ayrıca o, 
kendisinin değersiz ve günahkâr, Allah’ın lütuf ve inâyetine çokça muhtaç, ve 
O’na itâakâr olduğunu belirtmek için de el-fakîru ]�6:�[ , el-hakîru ]A�6[ , el-
muznibu ]u v�[  ve ez-zelîlu ]X��v�[  vb. sıfatlara yer verdiğini görüyoruz. Bu 
                                                            

20  el-Bağdâdî, Hediyyetu’l-‘ârifîn, II/345; ez-Ziriklî, el-’A‘lâm, VII/84. 
21  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye No: 1041’de (vr.: 206a-211a) kayıtlıdır. 
22  el-Medenî, Risâletu Nefehâti’l-kurbi ve’l-ittisâli bi-isbâti tasarrufi’l-evliyâi’llâhi te‘âla ve’l-kerâmeti 

ba‘de’ntikâli’s-seyyid’l-Hamevî’yyi’l-hanefiyyi, Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu, 
No: 1041, vr.: 206b. 

23  el-Medenî, Nazmu’d-Dureri’s-seniyye, vr.: 27a. 
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ifâdelere göre onun, mütevazi ve alçak gönüllü bir yapıya sahip olduğunu ve 
kendisini değersiz bir kul olarak gördüğünü söyleyebiliriz. el-Medenî’nin 
kendisini bu şekilde değerlendirmesinde onun tasavvufî yönünün etkili olduğu 
muhakkaktır. Müellifin, tasavvufla bağlantısı olduğunu her eserinde kullandığı 
eş-Şeyh24 sıfatından ve tasavvufta önemli bir mevkide bulunduğunu ise ledunnî 
ilme sâhip olduğunu; Risâle fî beyânı’l-eddâd ]3��1 2��� � �����[ ’da yer 
verdiği “#�F� �F�� k" ] w�Oo25 : Allah (cc) ona ledünnî ilimden lütfetti”, ‘Ucâletu’z-
zâd fî şerhi Zuhri’l-me‘âdi fî mu‘âradati Kasîdeti Bânet Su‘âd ] � 3.� ���x	
3��� B �� ���<K �����" � 3��� (�y z(P[ ’da kullandığı  “#�F� �F�� ] w�Oo: Allah (cc) 
ona ledünnî ilmi(nden) bahşetti”26 ve Risâletun fî hükmi’d-duhân ] �Io � �����
2����[ ’da27 “#�F� CSF	 k" C:*F� ] CK%�: Allah (cc), ona lütfü sâyesinde ledunnî ilmiyle 
rızıklandırdı” anlamlarındaki ifadelerinden anlıyoruz. Görüldüğü üzere müellif, 
kullandığı bu ifâdelerde mensûbu bulunduğu tarîkata dâir hiçbir bilgiye yere 
vermemektedir. Bununla beraber Bursalı Mehmed Tâhir, onun Kâdirî tarîkatı 
müntesiplerinden olduğunu belirtir28.  

Onun amelî yönden mensûbu olduğu mezhebi hakkında bilgi veren kayıt 
ise eserlerine kendisinin de kullandığı el-Hanefî ]b:�A[  nisbesidir. Ancak onun 
söz konusu mezhebe mensûbiyeti, başka mezhebe mensup ulemadan ders 
almasına veya onların eserlerini okumasına engel olmamıştır. Zira onun tahsîl 
hayatı incelendiğinde el-Medenî’nin, Muhammed b. Hasan Hammât’an Şâfiî 
mezhebine mensup hocası Abdullah b. Sâlim el-Basrî’nin eserleri ile ilgili icâzet 
aldığı görülmektedir. Onun böyle bir yol izlemesinde mezhebî bir taassubu 
olmadığını düşünmenin yanında tasavvufî yönünün de etkili olduğu 
varsayılabilir. 

el-Medenî’nin ilmî şahsiyetinin her yönüyle ortaya konabilmesi, eserleri 
üzerinde yapılacak ilmî araştırmaların sonuçlarının titiz bir tahlîli ile mümkün 
olabilecektir. Ancak gerek icâzetleri gerekse kaleme aldığı ve istinsah ettiği 
eserleri incelendiğinde onun temel İslâmî bilimler alanında geniş bilgiye sâhip 

                                                            

24  Örnek olarak bkz., el-Medenî, Cem‘u’l-fusûl ve’l-fevâid fî târihi Beyti’l-harâm, Süleymaniye 
Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu, No: 1050, vr.: 78a; el-Medenî, ‘Ucâletu’z-zâd fî şerhi 
Zuhri’l-me‘âd fî mu‘âradati Bânet Su‘âd, Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu 
No: 1050, 79b. 

25  el-Medenî, A.g.e., Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu, No: 1041, vr.: 103a.  
26  el-Medenî, Ucâletu’z-zâd, vr.: 256a. 
27  el-Medenî, A.g.e., Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu, No: 1041, vr.: 173b. 
28  Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I/167. 
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olduğu ayrıca coğrafya, tıp, neseb, eğitim gibi tabiî ve diğer sosyal ilimlere de 
merak duyduğu, başta tasavvuf olmak üzere, Risâletu Nefehâti’l-kurb’un 
yazılış sebebi dikkate alındığında, fıkıh sahalarında vukûfiyetinin ileri derecede 
geniş vizyonlu bir Osmanlı âlimi olduğu ve bu nedenle de devlet idârecileri 
tarafından dikkate alındığı söylenebilir. 

E. Vefatı 

Muhammed el-Medenî’nin vefât tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 
Hayatı hakkında az da olsa malûmatın yer aldığı bazı kaynaklarda29 kaydedilen 
1191/1777 vefât tarihi doğru olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü ulaşılabilen 
eserlerinden en son tarihli olanlara göre, onun 1195/1781 tarihinde hayatta 
olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Bağdatlı İsmail Paşa’nın zikrettiği 
1200/1787 tarihinin30 onun vefât yılı olarak kabûl edilmesini mümkün 
kılmaktadır. Zira, şimdilik eldeki bilgilere göre 1995/1781 tarihinden sonra 
kaleme aldığı herhangi bir eseri bilinmemektedir. Biz de bu bilgilerden hareketle 
müellifin vefât yılını 1200/1787 şeklinde verdik. Müellifin vefat yerine gelince 
bu konu hakkında sadece Osmanlı Müellifleri sahibi bilgi verilmektedir. Eserin 
yazarına göre Muhammed el-Medenî, Medîne’de vefât etmiştir31. 

II. ESERLERİ 

A. Arap Dili ve Belağatı ile İlgili Olanlar 

1- Risâletun fî beyânı evhâmı Sıhâhı’l-Cevherî ]��� z�\m @�q4R 2��� � ��
+(q
{[ 32: Bazı kaynaklardaki şekliyle Risâletun fî beyânı mâ fi’s-Sıhâhı mine’l-evhâm 

]@�q41 k" z�\<� � �" 2��� � �����[  olan33 bu risâlede müellif, el-Fîrûzâbâdî’nin (ö. 
817/1319) el-Kâmûsu’l-muhît’ından, Tâcu’l-luğa ve sıhâhu’l-‘Arabiyye’nin yazarı 
İsmâil b. Hammâd el-Cevherî’nin (ö. 393/1003) bazı kelimelerle ilgi verdiği 
                                                            

29  Bağdatlı,  Hediyyetu’l-‘ârifîn, I/13; Ömer Rıza Kehhâle, Mu‘cemu’l-mü’ellifîn: Terâcumu musannifî’l-
kutubi’l-‘Arabiyye, Dimeşk 1377/1958, IV/732. 

30  Bağdatlı, Hediyyetu’l-‘ârifîn, II/345; Bağdatlı, Îdâhu’l-meknûn, I/239, 450; ez-Ziriklî, el-A‘lâm, 
VII/89. 

31  Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I/167. 
32  Bağdatlı, Hediyyetu’l-‘ârifîn, II/ 345; Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I/ 167; ez-Ziriklî, el-

A‘lâm, VII/89. 
33  Bağdatlı, Hediyyetu’l-‘ârifîn, II/ 345; Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I/167 (Eserin adı 

burada Risâle fî beyânı mâ-vaka‘a mine’l-evhâm mine’s-Sıhah ] k" =K4 �" 2��� � �����
z�\<� k" @�q41[  şeklinde kayıtlıdır); ez-Ziriklî, el-A‘lâm, VII/89. Eser, Süleymaniye 

Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1041’de kayıtlı mecmuada (vr.: 83b-98a) yer 
almaktadır. 
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hatalı bilgileri toplamıştır. 15 varak hacmindeki bu eserde kelimeler, son harfe 
göre alfabetik olarak düzenlenmiş olup madde başları kırmızı mürekkeple 
yazılmıştır. Her sayfası 25 satırdan oluşan yazmada fizîki bir tahrîbat 
görülmemektedir. 

2- Risâletun fî beyânı’l-eddâd ]3��1 2��� � �����[ 34: Ta‘lik yazı ile 
kaleme alınmış olan ve zıd anlamlı lafızları ihtivâ eden bu risâlede lafızlar, 
kelimenin son harfine göre alfabetik olarak sıralanmış olup madde başları 
kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Her sayfasında 25 satır bulunan risâlenin 
sonunda, bir kelimenin zıd anlamlı olabilmesi için hangi şartları taşıması 
gerektiği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Fâide başlığı altında risâlenin 
yazımında istifâde edilen birkaç kaynağın adına yer verilmektedir.  

3- Ruseyyiletun fî-mâ yete‘addâ ve yelzem ]@.F�4 h��H� �S�Z �F���[ 35: 
Geçişli ve geçişsiz fiilleri konu alan risâle, bazı kaynaklarda Risâletun fî-mâ yete‘addâ 
ve mâ-lâ yete‘addâ ]h��H� a �"4 h��H� �S�Z �����[  şeklinde kayıtlıdır36. Risâlede fiiller, 
son harflerine göre alfabetik sıraya göre verilmiş olup madde başları kırmızı 
mürekkeple yazılmıştır.  

4- Risâletun fi’l-musellesâti’l-lugaviyye ]��
lF� ��[F[� � �����[ 37: Madde 
başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmış ve metnin muhtelif yerlerinde hareke 
kullanılmış olan risâlenin hâmişlerde bolca notlar yer almaktadır. Üç bölüm 
hâlinde tertiplenmiş olan eserin birinci bölümünde kelimenin birinci; ikinci 
bölümünde orta ve üçüncü bölümünde de son harfine göre müselles olanlara 
yer verilmiştir. Kelimenin son harfinin harekesine göre müselles olanların 
sıralandığı üçüncü bölüm ağırlıklı olarak edatlardan oluşmaktadır. 

                                                            

34  Bağdatlı, Hediyyetu’l-‘ârifîn, II/ 345; Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I/167. Süleymaniye 
Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu, No: 1041’daki mecmuada (vr.: 98a-103a) 
bulunmaktadır. 

35  Eser, Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu, No: 1041’de kayıtlı mecmuâda 
(vr.: 111b-113a) mevcuttur. 

36  Bağdatlı, Hediyyetu’l-‘ârifîn, II/ 345; Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I/167. 
37  Bağdatlı, Hediyyetu’l-‘ârifîn, II/ 345; Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I/ 167; ez-Ziriklî, el-

A‘lâm, VII/89 (Buradaki isimde el-lugaviyye ]��
lF�[  kaydı geçmemektedir). Eser, Süleymaniye 

Kütüphanesi Süleymaniye Koleksiyonu No: 1041’de kayıtlı mecmuada (vr.: 103b-111a) yer 
almaktadır. 
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5- Risâletun fî beyânı mâ-yuzekkeru ve-mâ-yu’ennes ] � ����� �" 2���
| n� �"4 (sv�[ :38 Müzekker ve müennes kelimeler ile bu konu hakkında önemli 
bilgilere yer veren müellif, eserini 1182/1769 yılının Rebîulevvel ayının son 
Perşembe günü ikindiden sonra tamamlamıştır.  

6- Risâletun fî galatâti’l-‘avâmm ]��*F} � ����� @
��[ 39: Halkın Arap 
dilini hatalı kullanımını konu alan bu risâlede ta‘lik yazı stili kullanılmış olup 
sayfalardaki satır sayısı farklılık göstermektedir.  

7- Mufredâtun ve me‘ânî kelimât ]��SFs #��"4 �3(:"[ : Risâle, garîbu’l-
Kur’ân türü kelimeler ile bu konularda eserler kaleme alanlar hakkındaki 
bilgilerden oluşmaktadır40.  

8-  ‘Ucâletu’z-zâdı fî şerhı Zuhri’l-me‘âdı fî mu‘âradatı Bânet Su‘âd 
]3��� B �� �����" � 3��� (�y z(P � 3.� ���x	[ : Kaynaklardaki adıyla Şerhu 

Kasîdetı Bânet Su‘âd ]��<K z(P3��� B �� �[ 41 olan bu eserin baş tarafında 
müellif, kasîde hakkında bilgi vermiştir. Yazar daha sonra, Abdulmelik b. 
Abdusselâm el-Yemenî (ö. 1006/1598) tarafından 999/1591 senesinde kasideye 
yazılmış olan ’I‘dâdu’z-zâd ]3.� 3�	t[ 42 isimli uzunca şerhi, daha anlaşılır 
olması için, özetleyerek kaleme aldığını belirtmişir. Muhammed el-Medenî, ele 
aldığı beyitlerin önce garip kelimeler ile terkiplerin anlamlarına, konuyla ilgili 
rivâyetlere yer vermiş ardından da beytin irâbını yapmıştır. Yazar, bu eserini 15 
Şevval 1190/1777 tarihinde Salı günü ikindiden sonra tamamlamıştır43.  

9- Ruseyyiletun fî beyânı’l-elfâzı’l-letî yestevî fîha’l-mufredu ve’l-
musennâ ve’l-cem‘u ve’l-muzekkeru ve’l-muennes ] ~� ��:�1 2��� � �F���

                                                            

38  Eser, Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1068’da kayıtlı mecmûada 
(vr.: 227b-234a) bulunmaktadır. 

39  Risâle, Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1068’da mevcut mecmuada 
(vr.: 234b-246a ) kayıtlıdır. 

40  Eser, Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu, No: 1070’da kayıtlı mecmuada 
(vr.:  43b-123a) gözükmektedir. 

41  Bağdatlı, Hediyyetu’l-‘ârifîn, II/345; Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I/167 (Eserin adı burada 

Risâletun fî beyânı musellesât-ı lugaviyye ]��
l� ��[F[" 2��� � �����[  şeklindedir). 

42  Kâtib Çelebi Mustafa b. Abdullah, Keşfu’z-zunûn ‘an ’esamî’l-kutubi ve’l-funûn, İstanbul 1941, 
I/823. 

43  Eser, Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu, No: 1050’deki mecmuada (vr.: 
79b-256a) kayıtlıdır. 
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sv�4 =S{4 �[�4 3(:� �L�Z +
H��| n�4 ([ : Makâlenin ikinci kısmını teşkîl eden bu 
risâle hakkında ayrıntılı bilgi, ayrı bir başlıkta verilecektir. 

B. Diğer Eserleri 

Muhammed el-Medenî, Arap Dili’nin haricinde birçok konuda eser 
kaleme almıştır. Burada eserlerin ayrıntılı tanıtımlarına girmeden sadece adları ve 
tespit edilebilenlerin kütüphane bilgileri verilecektir. Yazarın diğer alanlarda 
kaleme aldığı çalışmalarını şöylece tasnîf etmek mümkündür: 

1- Hadis 

a- el-’İthâfâtu’s-seniyyetu fi’l-ehâdîsi’l-kudsıyye ] � ����� ��Z���
 |�3�o1����6�[ 44: 1195/1781 tarihinde tamamladığı bu eserin muhtelif 

kütüphanelerde45 yazmaları bulunmaktadır. Haydarabat baskısına göre 863 kudsî 
hadîs içeren46 eser, 1292’de İstanbul’da, 1323 yılında birinci ve 1358 tarihinde de 
üçüncü baskısı Haydarâbad’da47 yapılmıştır. Ayrıca 1400/1980’de Kahire’de ve 
en son 1402/1982 yılında Beyrut’ta basıldığı tespit edilmiştir.  

b- Hâşıyetun alâ Mevdû‘âtı ‘Aliyyı’l-Kârî ] bF	 ��	
�
" EF	 ��P�o
+��6�[ 48. 

c- Hâşıyetun alâ Nuhbetı’l-fıker [(I:� �O� EF	 ��P�o]49. 

2- Kur’ân İlimleri 

a- ed-Dureru’s-semîne fî fedâ’ili’l-’âyâtı ve’s-suverı’l-‘azîme [ ����
�S���� �
��4 ���W X9�YZ � ���S[�]50. 

                                                            

44  Bağdatlı, Hediyyetu’l-‘ârifîn, II/345; Bağdatlı, Îdâhu’l-meknûn, I/13; Mehmed Tâhir, Osmanlı 

Müellifleri, I/167 (Eserin adı burada  ����� ^��t...  şeklinde geçmektedir); ez-Ziriklî, el-A‘lâm, 

VII/89. 
45  Kayseri Raşid Efendi, no: 131; Emanet Hazinesi, no: 673; Milli Kütüphane, A/3786/2. bkz. 

Ali Rıza Karabulut-Ahmet Turan Karabulut, Dünya Kütüphanelerinde Mevcut İslâm Kültür Tarihi 
İle İlgili Eserler Ansiklopedisi, Kayseri trs., V/3218, No:, 8433. 

46  el-Medenî, el-İtahâfâtu’s-seniyye, s. 188-190. 
47  Yusuf İ. Serkis, Mu‘cemu matbû‘âti’l-‘Arabiyyeti ve’l-mu‘arrebe, Mısır 1328, II/1720. 
48  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu, No: 1069’da (vr.: 91a) kayıtlı tek sayfalık 

bir risâledir.  
49  Bağdatlı, Hediyyetu’l-‘ârifîn, II/345; Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I/167. 
50  Yazar, Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1041’de (vr.: 215b-260b)  yer 
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b- Câlıbu’l-ferecı ve sâlıbu’l-haracı fî zelletı’l-kârî [ u���4 �(:� u��D
+��6� ��% � �(A]51. 

c- Havâssu’l-Kur’ân [2$(6� �
�]52. 

d- Tecvîdu’l-Kur’ân [ �2$(6� ��
 ]53. 

3- Tefsir 

a- Hâşıyetun ‘ale’t-Tehbîrı fî ilmı’t-tefsîrı lı’s-Suyûtî [ �O\H� EF	 ��P�o
b0
��F� ��:H� �F	 �]54. 

b- Rısâletun fî kıssatı Hârûte ve Mârût [�4��"4 �4��q �<K � �����]55. 

c- Muntehabâtun min kutubı’s-Suyûtî [b0
��� uHs k" ��O�H�"]56. 
4- Fıkıh 

a- Tuhfetu’l-’ıhvânı fi’l-halâlı ve’l-harâmı mine’l-hayevân ] �:�
2
�A k" @(A4 ;pA � 2
��[ 57. 

b- Rısâletu Harreme’l-harâm ]@(A @�(o �����[ 58. 

                                                                                                                                            

alan bu eserini 1169/1756 yılında Süleymaniye medreselerinin birinde tamamlamıştır. 
51  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1041 numarada kayıtlı mecmuada 

(vr: 114a-165b) yer alan bu eserini 1171/1757 yılı Ramazan ayının ikinci gününde 
tamamlamıştır. 

52  Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I/167. Bursalı, aynı yerde, bu eserin bir nüshasını Bursa 
Ulu Cami Kütüphanesi’ne vakfettiğini belirtmektedir. 

53  Bağdatlı, Hediyyetu’l-‘ârifîn, II/345; Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I/167 (Burada el-

Kur’ân ]2$(6�[  lafzı geçmemektedir). 

54  Süleymaniye Kütüphanesi Süleymaniye Koleksiyonu No: 1068 numarada kayıtlıdır. 
55  Süleymaniye Kütüphanesi Süleymaniye Koleksiyonu No: 1068 numarada kayıtlı olan bu 

risaleyi müellif, 1170/1757 senesi Şaban ayının sonlarında yazmıştır. 
56  Süleymaniye Kütüphanesi Süleymaniye Koleksiyonu No: 1070’da kayıtlı mecmuada (vr.: 25a-

37b) bulunmaktadır. 
57  Bağdatlı, Îdâhu’l-meknûn, I/239; Bağdatlı, Hediyyetu’l-‘ârifîn, II/345; Mehmed Tâhir, Osmanlı 

Müellifleri, I/167; ez-Ziriklî, el-A‘lâm, VII/89. Müellif, eserini 6 Şevval 1167 Cumartesi günü 
tamamlamıştır. 

58  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1041’da kayıtlı mecmuada (vr.: 
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c- Rısaletun fi reddi men kâle: “’İhda’u’l-Fâtihatı li-rûhı fulânın fa-

kad eşreke” ];�K k" �3'� � ����� :N�qt �(PR �6Z 2pZ z4(� ���:�[ 59. 

d- Sârımu’l-vârıdâtı fi’r-reddı ‘alâ ehli’l-hevâ’ ] 
� @��m EF	 3(� � �3�
N
� XqR[ 60. 

e- Risâletun fî Savmı’l-‘âşurâ’ ]N�
P��� @
m � �����[ 61. 

f- Su’âlu ’ehl-i Kars ]�(K XqR ;n�[ 62. 

g- Rısâletun fî beyânı hükmi’d-duhân ]� � �����2���� �Io 2��[ 63. 

h- ‘Ademu ’ikfâri’l-muslimîn ]MSF�� ��:st @�	[ 64. 

i- Rısâletu Turukı’l-’ihtisâbı ve’n-nasîha ] G��Hoa �(0 �����
�\�<��4[ 65. 

                                                                                                                                            

177a-195b) yer almaktadır. Yazar, bu risaleyi 1170/1756 yılı Rebîulevvel ayının ilk Cuma günü 
tamamlamıştır. 

59  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1041 numaralı mecmuada (vr.: 
195a-196b) yer almaktadır.  

60  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1041 numaralı mecmuada (vr.: 
195b-203b) bulunan bu risâleyi yazar, 1170/1756 tarihinde tamamlanmıştır. 

61  Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I/167. Yazar, bu eserini 1172/1758 yılı Muharrem ayının 
12. günü tamamlamıştır. 

62  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1041’da mecmuada (vr.: 77b-79a) 

kayıtlıdır. Eser adında geçen Kars ]�(K[  kelimesi, bilinen ilimizin adıdır. 

63  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1041’da mecmuada (vr.: 173b-176b) 
kayıtlıdır. 

64  Bağdatlı, Hediyyetu’l-‘ârifîn, II/345; Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I/167 (el-Müslimîn 

]MSF��[  kelimesi, burada takısız olarak Müslimîn ]MSF�"[ şeklinde geçmektedir). Süleymaniye 

Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1041’da mecmuada (vr.: 167a-169b) kayıtlı olup, 
1187/1773 yılı Cemâziyelulâ ayının ortalarında kaleme alınmıştır. 

65  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1041’da (vr.: 170a) yer almaktadır. 

Nihal Değer, Muhammed Medenî’nin Müsellesât Risâlesinin Tahkîki (Dnş.: Yrd. Doç. Dr. Halit 
Zevalsiz, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2000) isimli çalışmasında Muhammed 
Medenî’nin adı geçen esere iki şerh yazdığını ancak bunları kütüphane kayıtlarında tespit 
edemediğini belirtmektedir. A.g.e., s. 41). Yazarın, yukarıdaki bilgiye kaynak olduğu anlaşılan 
Medenî’nin ifâdelerinde, ilgili esere şerh yazdığına dâir herhangi bir bilgi mevcut değildir. 
Metinde geçen eserler ise el-Lekkânî’ye aittir. 
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j- Risâletu Nefehâti’l-kurbı ve’l-ittisâlı bi-isbâti tasarrufı 
evliyâi’llâhi teâla ve’l-kerâmeti ba‘de’ntikâli’s-seyyidi’l-Hamevî’yyi’l-

Hanefiyyi ] ���� ;�6H  ��� �"(I�4 c��7 ] N���4R (̂<7 ��O_`� ;�<7a4 G(6� ��\:  �����
 b:�A +
SA[ 66. 

k- Rısâletun fî ‘ademi luzûmı’t-telaffuzı bı’n-niyyeti fî kullı devrın 

min ’ıskâtı’s-salât ]3 Xs � ������ �:FH� @4.� @�	 � ������p<� ��6�t k" �4[ 67. 

l- Fıkhu’t-tahâre ]���L*� C6Z[ 68. 

m- Fedâ’ilu’z-zevâc ]�4.� X9�YZ[ 69. 

n- Hâşıyetun ‘alâ Muhtasarı Munyeti’l-musallî ve gunyeti’l-

mubtedî ]+�HO� ���}4 bF<� ���" (<H� EF	 ��P�o[ 70. 

o- Mecmû‘ fevâ’ide fi’s-seferı ve’s-salâtı ve’l-’âdâb ]Z �
Se (:�� � �9

G3W4 �p<�4[ 71. 

5- Kelâm 

a- Takyîdun fi’l-kadâ’ı ve’l-fetvâ ve’ş-şehâde ] h
H:�4 N�Y6� � ���67
�3�LU�4[ 72 

b- el-Câmı‘u’l-’aksâ fî ’esmâ’ıllâhı’l-husnâ ] ] N��R � E<K1 ="�{
��A[ 73. 

                                                            

66  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye No: 1041’de (vr.: 206a-211a) kayıtlıdır. 
67  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye No: 1068 numaralı mecmuada (vr.: 182b-183b) 

mevcut olan bu risâle, 1170/1757 yılı Şaban ayının ortalarında Salı gecesi tamamlanmıştır. 
68  Süleymaniye Kütüphanesi Süleymaniye Koleksiyonu No: 1070’de (vr.: 123b-131a) kayıtlıdır. 
69  Süleymaniye Kütüphanesi Süleymaniye Koleksiyonu No: 1070’de (vr.: 136b-145a) kayıtlıdır. 
70  http://www.daralhayat.com/print/54270 (11.12.2009). 
71  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu, No: 1070’da kayıtlı mecmuada (vr.: 

145b-168b) bulunmaktadır. 
72  Carl Brockelmann, GAL, Suppl,: Geschichte der Arabichen Litterature, Suplementbant, Leiden 1937-

1939, II/522. 
73  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu 1032 numaralı mecmuada (vr.: 1b-8a) 

kayıtlı olan bu risaleyi müellif, 1184/1774 yılı Ramazan ayının 29. gecesi tamamlamıştır. 
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c- Risâletu şerhi’l-’esmâi’l-husnâ ]��A N��1 z(P �����[ 74. 

d- el-Câmi‘u’l-a‘zam fî ’esmâ’i Nebiyyina’l-mu‘azzam ] ��	1 ="�{
���� ���O  N��R �[ 75. 

e- Hâşiyetun ‘alâ ’Urcûzeti Cevhereti’t-tevhîd ] �(q
D �%
D�R EF	 ��P�o
��o
H�[ 76. 

f- Havâssu ’esmâillahi’l-husnâ ]��A ] N��R ��
�[ 77. 

7- Tarih ve Siyer 

a- Cem‘u’l-fusûlı ve’l-fevâidı fî târihi Beyti’l-harâm ] 4 ;
<:� =>
@(A B�� ?���7 � �9
:�[ 78. 

b- Temyîzu’l-fâdılı ‘ani’l-mefdûl ];
Y:� k	 X��:� .���[ 79. 

c- Şerhu esmâ-i ’ehli Bedrın, -rıdvânullahi ‘aleyhim- ] XqR N��R z(P
�L�F	 ] 2
�� i���[ 80. 

                                                            

74  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu, No: 1032’daki mecmuada (vr.: 8a-9a) 
kayıtlı eserdir. 

75  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1032’da kayıtlı mecmuada (vr.: 9a-
57a) yer almaktadır. Yazar, bu eserini 14 Şaban 1195/1781 tarihinde tamamlamıştır.  

76  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1069 numarada kayıtlı mecmuada 
(vr.: 65a-71a) yer almakta olup, 1186/1773 yılında tamamlanmıştır. 

77  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1069’da kayıtlı mecmuada (vr.: 
101b-103a) yer almaktadır.  

78  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1050’deki  mecmuada (vr.: 1b-78a) 
yer almaktadır. Müellif, bu çalışmasını 1194/1780 yılı Şaban ayının son Çarşamba günü 
Süleymaniye Camii’nde tamamlamıştır. 

79  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1032’de kayıtlı mecmuada (vr.: 57b-
62b) mevut bir risâledir. 

80  Bağdalı, Hediyyetu’l-‘ârifîn, II/345; Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I/167 (“Rıdvânu’l-lâhi 
‘aleyhim” ifadesi geçmemektedir); Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 
1032’de kayıtlı mecmuada (vr.: 63b-170b) yer almakta olan bu risâleyi müellif, 1174/1760 
tarihinde tamamlamıştır.  
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d- Mevlidu’r-Rasûlı, -salla’l-lahu ‘aleyhi ve sellem- ] EFm i;
�(� ��
"
�F�4 C�F	 ][ 81. 

e- Nazmu’d-Dureri’s-seniyyetı fî sîreti Hayrı’l-beriyye ] ���� �� 
���� �� ��� � �����[ 82. 

8- Dua 

a- ed-Dureru’l-munazzamu fî şerhi’l-Hizbi’l-’a‘zam [ � ���� ����
��	1 G.A z(P]83. 

b- Risâletun fî şerhi’t-Tehiyyât ]���\H� z(P � �����[ 84. 

9- Ensâb 

a- Hâşiyetun alâ risâleti Mustekîmzâde fi’l-’ensâb ] ����� EF	 ��P�o
G�� 1 � �3% ��6H�"[ 85. 

10- Mezhepler Tarihi 

a- Fevâidu mutenevvi‘atun havle’l- Mu‘teziletı ve gayrıhım ] �9
Z
�q�}4 ��.H�� ;
o �	
�H"[ 86. 

11- Tıp ve Eczacılık 

a- Tuhfetu’l-ihvânı fî hıfzı’l-’ebdân ]2��1 �:o � 2
�� �:�[ 87. 

                                                            

81  Karabulut, A.g.e., V/3219, no: 8433. Hz. Peygamber’in (sav) kutlu doğumunu konu alan bu 
eser, 1279/1862 tarihinde Kahire’de yayınlamıştır. 

82  Süleymaniye Kütüphanesi Süleymaniye Koleksiyonu No: 1071’de (vr: 1-27a) kayıtlı olan bu 
eseri müellif, 1157/1745 yılının Cemâziyelevvel ayının ortalarında Pazartesi günü İkindi’den 
önce Mekke’de tamamlamıştır 

83  Süleymaniye Kütüphanesi Süleymaniye Koleksiyonu, No: 814’te  (vr.: 330) kayıtlı olan bu 
eseri müellif, 1172 yılının Ramazan ayında yazmaya başlamış 1174 Safer tarihinde 
tamamlamıştır. 

84  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu, No: 1043’de kayıtlı mecmuada (vr.: 89-
90) yer alan bu risâleyi yazar, 1166/1753 tarihinde tamamlamıştır. Eser, yazarın annesi Emine 
Hanım tarafından Süleymaniye Kütüphanesine vakfedilmiştir. 

85  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu, No: 1068’deki mecmuada kayıtlıdır. 
86  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1068’deki mecmuada (vr.: 153b-

177a) yer almaktadır. 
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b- Sahîhu’t-Tıbbı’n-Nebevî ]+
O�� �u*� ��\m[  şerhi88. 1194/1780 

tarihinde tamamladığı bu eser, Ebû Abdullah Muhammed b. Ebi’l-Feth b. Ebi’l-
Fadl b. Ebî Ali el-Ba‘lî’nin (ö. 709/1309) çalışmasının şerhidir. 

12- Coğrafya 

a- Fevâidu coğrafiyyetun ve buldâniyye ]�� �F�4 ��Z(lD �9
Z[ 89. 

13- Biyografi 

a-  Risâletun fî menâkıbı ba‘zı’l-muhaddisîn ] ��� uK��" � �����
M_��[ 90. 

b- Mecmû‘u tabakât ]��6O0 �
Se[ 91.  

14- Eğitim ve öğretim 

a- Hâşiyetun ‘alâ’d-Durri’n-nazîmı fî ravmi’t-ta‘allumı ve’t-ta‘lîmı li-

Zekeriyyâ el-Ensârî ]+��< 1 ��(s.� ��F�H�4 �F�H� @4� � ����� ��� EF	 ��P�o[ 92. 

15- Muhtelif Konulu Olanlar 

Buraya kadar zikredilen te’lîf, şerh ve hâşiye türü eserlerinden başka 
muhtelif konulardaki notlarından müteşekkil; 

a- Fevâ’idu mutenevvi‘a ]�	
�H" �9
Z[ 93, 

                                                                                                                                            

87  Zâhiriye Kütüphanesi’nde 1080 numarada kayıtlı olan tıp ve eczacılık konulu bu eser, 113 
varaktan ibaret olup 1156/1744. tarihinde kaleme alınmıştır. Bkz.: Karabulut, A.g.e., V/3219, 
no: 8433. 

88  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu 1069 numaralı mecmuada (vr.: 46b-55b) 
yer almaktadır. 

89  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1069 1069 numaralı mecmuada (vr.: 
103b-113a) kayıtlıdır. 

90  Süleymaniye Kütüphanesi Süleymaniye Koleksiyonu, No: 1068’de (vr.: 177b-182a) kayıtlı olan 
bu risâlede bazı muhaddislerin hayatlarına yer verilmiştir. 

91  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1070’de (vr.: 37b-43b) kayıtlıdır. 
92  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1070’de (vr.: 131b-136b) mevcuttur. 
93  Kütüphane kayıtlarında bu adda dört eser gözükmektedir. Bunlar; a- Süleymaniye 

Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1069’da (vr.: 91b-101a) Arapça, b- aynı 
koleksiyonda (vr.: 128b-162a) Türkçe; c- Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu 
No: 1068’de (vr.: 47b-58b) ve d- aynı koleksiyonda (vr.: 137b-149a) geçen hadis ve fıkıh 
konularını içeren risâlelerdir. 
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b- Hâşıyetu’ş-şeyh et-Trabzûnî el-Medenî ‘alâ ’ecvibeti’s-Suyûtî 

‘ale’l-’es’ileti’l-mi’e ]�9�� �F��1 EF	 b0
��� ��
DR EF	 #�� #4.�(*� ?�U� ��P�o[ 94, 

c- Hâşıyetun ‘alâ mev‘ızatı’l-habîb ve tuhfeti’l-hatîb ] ��P�o u�OA ��	
"
u�*j �:�4[ 95, 

d- Keşfu mu‘addalâti’s-su’âleyn ]M�n�� �pY�" QUs[ 96, 

e- Keşkûlun fî-hî mi’âtu’l-fevâ’id ]�9
:� ���" C�Z ;
IUs[ 97, 

f- Levâmihu’s-sebûhî fî şerhı faslı’n-nûhî: ] X<Z z(P � bo
O�� �"
�
bo
��[ 98, 

g- Mecmû‘atu fevâide şettan mutenevvi‘a ]�	
�H" ��P �9
Z �	
Se[ 99, 

h- Mecmû‘atu fevâ’id ]�9
Z �	
Se[ 100, 

i- Rısâletun murettebetun ‘alâ ’ebvâbın muteferrıkatın ve fevâ’ide şettâ 

] ��P �9
Z4 �K(:H" G
�R EF	 �O7(" �����[ 101 isimli çalışmaları da mevcuttur. 

Bunun yanında, bazı eserlerin ferağ kayıtlarına göre Muhammed el-

Medenî, Ali b. Sultân el-Kârî’nin el-Mevdû‘ât ]��	
�
�[ ’ını102 istinsah ettiği 

anlaşılmaktadır. 

                                                            

94  http://www.daralhayat.com/print/54270 (11.12.2009). 
95  http://www.daralhayat.com/print/54270 (11.12.2009). 
96  Bağdatlı, Hediyyetu’l-‘ârifîn, II/345; Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I/167. 
97  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1070’de kayıtlı 214 varaklık bir 

eserdir. 
98  Bağdatlı, Hediyyetu’l-‘ârifîn, II/345; Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, I/167. 
99  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1068’da (vr.: 1a-11a) kayıtlıdır. 
100  Kütüphane kayıtlarında bu isimde beş eser geçmektedir. Bunlar: a- Süleymaniye Kütüphanesi 

Süleymaniye Koleksiyonu No: 1067’de kayıtlı tefsir, fıkıh, hadis ve kelâm konulu 203 varak 
hacimli b- Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1069’da (vr.: 1a-46a) 
kayıtlı tefsir, hadis ve fıkıh gibi muhtelif konuları ihtiva eden c- aynı koleksiyonda (vr.: 56a-
63a) mevcut tefsir, hadis, dil ve fıkıh mevzularını içeren ve yazarın, tarihi belirtilmeyen yılın 
Şaban ayında yazdığı, d- Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1070’de 
(vr.: 1a-3a) kelâm konulu ve e- aynı koleksiyonda (vr.: 23a-24b ) yer alan ve Hz. Peygamber’in 
(sav) hac ve umresi ile diğer bazı konuları ihtivâ eden risalelerdir. 

101  http://www.daralhayat.com/print/54270 (11.12.2009). 
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RUSEYYILETUN FÎ BEYÂNI’L-ELFÂZI’L-LETÎ YESTEVÎ FÎHA’L-
MUFREDU VE’L-MUSENNÂ VE’L-CEM‘U VE’L-MUZEKKERU VE’L-

MUENNES 

A. Adı 

Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu 1041 numaralı 
mecmuada yer alan ancak kaynaklarda kendisinden bahsedilmeyen risâlenin adı, 
yazma eserde ] n�4 (sv�4 =S{4 �[�4 3(:� �L�Z +
H�� ~� ��:�1 2��� � �F���|[  
Ruseyyıletun fî beyânı’l-elfâzı’l-letî yestevî fîha’l-mufredu ve’l-musennâ 
ve’l-cem‘u ve’l-muzekkeru ve’l-muennes şeklinde geçmektedir.  

B. Muhtevası, Kaynakları, Önemi ve Müellifin Metodu 

Risâle, el-’ahadu ]�o1[ , el-hubârâ ]h��OA[ , el-mefze‘u ]:��.[ , es-sûkatu ]�K
��[ , 
el-beslu ]X�O�[ , el-hilletu ]�Fj[ , er-resûlu ];
�(�[  gibi müfredi, cem‘i, müzekkeri ve 
müennesi; hasbuke ]�O�o[  gibi dört özelliğin yanında ayrıca tesniye; el-kurhânu 

]2�o(6�[ , es-selvâ ]h
F��[  ve ‘aduvvetun ]�4�	[  gibi müfredi ve cem‘i aynı olmakla 
birlikte müfredi tâ veya el-hamâmu ]@�SA[  gibi işâret ismi ile ayrılanlar; el-beşeru 

](UO�[  gibi müfredi ve cem‘i eşit olmasının yanında musennâsı da kullanılan veya 
et-teba‘u ]='O)H�[  gibi etbâ‘un ]��O7R[  şeklinde cemilenen, el-harbu ]G(A[  gibi 
müennesliği semâ‘a dayanmakla103 birlikte müfredi ile cem‘inin eşitliği belli şarta 
bağlı olan ve fa‘îlun ]X��Z[  kalıbında olması nedeniyle müzekkerlik ile müenneslik 
açısından müsavî olan lafızlardan oluşmaktadır.  

Muhtevânın daha iyi anlaşılması için bazı kelimelerin özellikleri hakkında 
bir kaç kelâm etmekte fayda vardır. Mesela el-cunubu ]u�{[  kelimesi, keyfiyet ve 
kemiyet açısından eşit olmakla104 birlikte tesniye ve cemi sîgaları, ‘aduvvun ]4�	[  
kelimesi, lafzından müfredi olmayan cemi manâsında bir isim olup müzekkeri 

                                                                                                                                            

102  Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1069’da (vr.: 71b-82a) yer 
almaktadır. 

103  Ebû Zekeriyyâ Yahya b. Ziyâd el-Ferrâ, el-Muzekkeru ve’l-mu’ennes, (thk.: Ramazan 
Abduttevvâb), Kahire 1975, s. 84; Ebû Bekr Muhammed b. el-Kâsım b. el-Enbârî, el-
Muzekkeru ve’l-mu’ennes, (thk.: Târik Abdulavn el-Cenâbî), Bağdad 1987, s. 424, a.g.mlf., el-Bulğa 
fi’l-farkı beyne’l-muzekkeri ve’l-mu’ennes, (thk.: Ramazan Abduttevvâb), Dâru’l-kutub 1970, s. 75. 

104  Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasan b. Dureyd el-Ezdî, Cemheretu’l-luga, (tlk.: İbrahim 
Şemseddin), Beyrut 1426/2005, II/713. 
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ve müennesi eşittir105. Ancak ‘aduvvun ]4�	[  kelimesi sadîkun ]���m[  lafzına 
hamledilerek müennesi tâ ]�[  ile ‘aduvvetun ]�4�	[  şeklinde de kullanılmaktadır. 

Buna ilave olarak bazı kelimelerin belirtilen beş özelliğin herhangi birinde 
görülen kullanım farklılığının lehçelerden kaynaklandığı belirtilmektedir. Mesela 
Hicazlılar, helumme ] ��&F'q[  kelimesini sonuna uygun zamirler getirerek 
kullanırlarken Necdliler kelimenin çekimini yaparlar.  

İsimlerin, belirtilen özellikler açısından eşit olmalarında, Araplardan 
duyulduğu şeklin yanında kelimelere yüklenen anlamların da etkili olduğu 
anlaşılmaktadır. Mesela el-beşeru ](UO�[  ile el-cinnu ]k{[  cins isim el-ka‘îdu ]���6�[  ile 
el-‘aşîru ]�U��[  fa‘îlun ]X��Z[  kalıbında olduğu için, istisnaî kullanımlar hariç, 
keyfiyet ve kemmiyet açısından eşittirler. 

Bunun yanında el-cinnu ]k{[  kelimesi, lafzından müfredi olmayan ve 
müfredi, sonuna şeddeli yâ ] �+[  getirilerek yapılan cins bir isim106, el-hayevânu 

]2
�A[  kelimesi konuşan ve konuşmayan ruh sahibi bütün varlıklar için 
kullanılan bir kelimedir. Kur’ân-ı kerîmde bu kalıpta kullanılan bu kelime107 
zamana bağlı olarak varlığı sona ermeyen “ebedî hayat” anlamında 
kullanılmıştır108. Sâhib manasına gelen zû ]4y[  ismi, Tayy lehçesine göre sadece 
müzekkerlik ve müenneslik açısından eşittir. Risalede ayrıca, el-cunubu ]u�{[  
kelimesinin, yukarıda işâret edilen özelliğine ilâveten, müennes için sonuna tâ ]�[  
getirilmediği ancak el-beşeru ](UO�[  kelimesi ise, metinde de yer verilen âyete göre 
tesniyesinin kullanılmasına karşılık ceminin kullanılmadığı ve bu nedenle de 
Arap dilinde (U� �_p_ şeklinde bir örneğinin görülmediği konuları üzerinde 
durulmaktadır. Ancak Ebu’l-Hayr Abdulbâkî Selâmet b. Abdulbâkî İbnu’l-
Enbârî’ye (ö. 590/1194) göre bu kelime, müzekkerlik ve müennesliğin yanında 
müfred, tesniye ve cemi açısından da eşittir109. 

                                                            

105  Konu hakkında bkz. Necmeddin Muhammed b. el-Hasan el-Esterâbâdî, Şerhu’r-Radî ‘ale’l-
Kâfiye, (thk.: Yusuf Hasan Ömer), Bingazi 1996, III/365 vd. 

106  Celâleddin Abdurrahma b. Ebî Bekr es-Suyûtî, el-Muzhir fî ‘ulûmi’l-luğati ve envâ‘ihâ, (tsh.: Fuâd 
Ali Mansûr), Beyrut 1418/1998, II/104. 

107  Ankebût, 29/64. 
108  er-Râgıb el-Asfahânî, Mufredâtu elfâzi’l-Kur’ân, (thk.: Safvân Adnan Dâvûdî), Beyrut 

1412/1992, (+ + z); krş., Zeynuddîn Ebû Abdullah Muhammed b. Ebî Bekr b. Abdulkâdir 

er-Râzî, Tefsîru garîbi’l-Kur’ân, (thk.: Hüseyin Elmalı), Ankara 1997, (+ + z). 

109  es-Suyûtî, el-Muzhir, II/179. 
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Müellif eserinde, Tezyîl başlığı altında el-Fîrûzâbâdî’nin el-Kâmûsu’l-muhît’ı 
ile el-Feyyûmî’nin el-Mısbâh’’ından resûlun ];
��[  kelimesi hakkında malûmat 
vermektedir. O, ayrıca el-Mutarrizî’nin el-Muğrib’inden, ism-i tafdîlin nekre 
olarak min ]k"[  ile kullanıldığında müzekker-müennes ile müfred, tesniye ve 
cemi bakımlarından eşit olduğu, marife yapıldığında bağlama uygun sîgada 
kullanıldığı ancak izâfetle getirildiğinde ise her iki durumun geçerli olduğu ve  �
� E': -�'R'4 )(��� &�'F-�'/�: “O, gizliyi de, daha gizliyi de bilir.” âyetini şâhid göstererek min 

]k"[  harf-i cerrinin hazfedilebileceği bilgilerine yer vermektedir. 

Eserin önemi ilgili şunlar söylenebilir: Eser, lügat ve gramer kitaplarında, 
risâlenin isminde belirtilen özellikleri tamamında veya birkaçında eşit olduğu 
direkt ya da dolaylı bir ifâdeyle belirtilmesine rağmen bir arada bulma imkânı 
olmayan kelimeler hakkında derli toplu bilgi sunan konulu bir çalışma olması ve 
tespitlerimize göre bu başlık altında lügat alanında ilk çalışma olması yönünden 
önem arz etmektedir. 

Kaynaklarına gelince; Muhammed et-Trabzûnî, başta el-Fîrûzâbâdî’nin 
el-Kâmûsu’l-muhît’ı olmak üzere el-Cevherî’nin Tâcu’l-luga ve sıhâhu’l-
‘Arabiyye’si, Ebû Bekir er-Râzî’nin Muhtâru’s-Sıhâh, el-Feyyûmî’nin el-
Mısbâhu’l-munîr’i ile el-Mutarrizî’nin el-Muğrib fî tertîbi’l-mu‘arrib’inden 
yararlanmıştır.  

Metoduna gelince; yazar, eserine besmele, hamdele ve salvele ile başlar, 
ardından ve ba‘du ]���4[  ile konuya giriş yapar. Bir lügat çalışması olan bu risâlede 
yazar, ilgili madde ve konu hakkındaki bilgileri, çoğunlukla kaynaklarındaki 
şekliyle vermiştir. Şâhid olarak sadece âyetleri kullanan et-Trabzûnî, eserini, 
kendisinin kaleme aldığını belirttikten sonra konu hakkında daha fazla bilgi 
edinmenin araştırmaya bağlı olduğuna vurgu yaparak mezvûyu bitirir.  

C. Nüshaları 

Süleymaniye Kütüphanesi, Süleymaniye Koleksiyonu No: 1041’da kayıtlı 
mecmuanın 113a-113b varakları arasında mevcuttur. Tek nüshası tespit 
edilebilen risâlede ba‘du ]���[ , madde başları, bab adları, bazı kaynak adları, Tezyîl 

]X��v7[  başlığı ve bir yerde de yestevî ]+
H��[  fiili kırmızı mürekkeple yazılmış olup 
metnin diğer kısımlarında siyah mürekkep kullanılmıştır. Talik yazı ile kaleme 
alınan risâlenin her sayfasında 25 satır vardır. Bazı maddeleri sayfa kenarlarına 
yazdığı ve 1191/1777 tarihinde tamamladığı bu eserde herhangi fizikî bir 
tahrîbat gözükmemektedir. 
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D. Metinde Takip Edilen Metot 

Metnin tesisinde; risâlede yer alan kelimeler ile diğer konular hakkında 
verilen bilgiler referans gösterilen kaynaklardan tespit edilerek karşılaştırmaları 
yapıldı. Şâhid olarak kullanılan âyetlerin tamamı harekelenerek kaynaktaki 
yerlerine dipnotlarda işâret edildi. Bunun haricinde metnin önemli kısımlarında 
da harekeleme yapıldı. 
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