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Ebü'l-Berek§t Bedrüddln Muhammed
b. Radıyyiddln el-Gazzl el-Amiri
(ö. 984/1577)

Tefsir,
L

kıraat,

hadis, fıkıh alimi ;
edip ve şair.

_j

14 Zilkade 904'te (23 Haziran 1499)
Şam'da doğdu. İki yaşında iken Şeyh

Ebü'l-Feth Muhammed el-Avfi'nin elinden tasawuf hırkası giyip zikir telkini
aldı. Büyük bir alim ve kadı olan babasından Kur'an-ı Kerim okumayı öğren
di. Daha sonra sırasıyla Şemseddin Muhammed el-Bağdadi, Muhammed İb
nü's-Sübki, Muhammed en-Neşai ve
Muhammed el-Yemani'den kıraat ve
tecvid; İbnü'l-Cezerfnin öğrencilerinden
Bedreddin Ali es-SenhOri ile Nilreddin
Ali el-UşmOni ve Şemseddin Muhammed ed-DehşOrfden kıraat-i aşere okudu. Yine babasından fıkıh, mantık, Arap
dili ve edebiyatı, Bedreddin Hasan elMakdisi'den de hadis ve tasawuf dersleri aldı. Fıkıh alanında babasından sonra en çok istifade ettiği alim Takıyyüd
din Ebu Bekir b. Kadi AciOn'dur. On bir
yaşında iken babasıyla birlikte Mısır'a
gitti ve orada beş yıl kalarak Kadi Zekeriyya el-Ensari. İbn Ebu Şerif, Burhaneddin el-Kalkaşendi ve Şehabeddin elKastallani gibi tanınmış alimlerden ders
gördü ve bu arada Celaleddin es-Süyütfden icazet aldı. Böylece tahsilini tamamlayan Bedreddin el-Gazzi, 921 yılı
Receb ayında (Ağustos 1515) babasıyla
beraber Şam'a döndü. Bir müddet Emeviyye Camii'nde şeyhü'l-kurralık ve maksare imamlığı yaptı; Adiliyye. Farisiyye.
Beraniyye ve Mukaddemiyye medreselerinde dersler verdi. Son olarak Takviyye ve Cewaniyye medreselerine müderris oldu ve bu görevini vefatma kadar sürdürdü. Genç yaşta tedris, fetva
ve telif çalışmalarına başlayan Gazzi'nin
yetiştirdiği ve bazıları yaş bakımından
kendinden büyük olan öğrencileri arasında Çivizade Mehmed Efendi, Bostanzade Mehmed Efendi, Muidzade el-Amasi ve Fevzi Efendi gibi ünlü alimler sayı
labilir.
Bedreddin el-Gazzi, 18 Ramazan 936'da ( 16 Mayıs 1530) saraydan bazı isteklerde bulunmak amacıyla oğlu Şehabed
din Ahmed ve birkaç dostuyla birlikte
istanbul'a gitti. Burada, Mısır'dan tanı
dığı ünlü muhaddis Ebü'l-Feth Abdür-

rahim el-Abbasrye konuk oldu; onunla
ilmi müzakerelerde bulundu; bu arada
bir eserini de özetledL Baba dostu Veziriazam Ayas Paşa ile görüştüğünde ona
İbnü'l-Bewab hattı bir mushaf ile kendisinin istanbul'da yazdığı ez-Zübde if
ŞerJ:ıi.'l- bürde adlı eserinden bir nüsha
hediye etti. Ardından üçüncü vezir Kasım
Paşa, kazasker Kadiri Çelebi ve İstanbul
müftüsü Sadi Çelebi başta olmak üzere
birçok siyaset ve ilim adamıyla görüştü.
1530-1 S31 kışını İstanbul'da geçirip veziriazama ilettiği isteklerine kavuşmayı
beklerken Şam Kadısı israfilzade Fahreddin Efendi'den Gazzfnin aleyhine yazılmış bir iddianame geldi. Durum kendisinden sorulduğunda gerekli bilgileri
verip açıklama yapınca bu iddia dikkate
alınınayıp istekleri yerine getirilmiş ve
yeni emirnamelerle, kendisini çekerneyeniere karşı durumu kuwetlendirilmiş
olarak Şam'a döndü. Bu seyahatini daha
sonra yazdığı Metali cu'l- bedriyye'sinde anlatmıştır. Kırk yaşlarında iken uzlete çekilerek ancak vali ve kadı gibi devlet adamlarının ziyaret taleplerini kabul
eden Gazzi, 26 Şewal 984 ( 16 Ocak 1577)
tarihinde vefat etti ve ertesi gün Emeviyye Camii'nde Şeyhülislam Şehabed
din el-Aysavi'nin kıldırdığı cenaze namazından sonra Şeyh Arslan Türbesi'ne
defnedildL Oğlu Necmeddin el-Gazzi elKevakibü's-sa,ire adlı eserinde (III, !OJ
babası hakkında kendisinin müstakil bir
kitap yazdığım, Şemseddin es-Salihi'nin
ona bir mersiye söylediğini, şair Marnayi'nin de vefatma tarih düştüğünü bildirir ve bu beytin metnini verir.
Gazzi iyi huylu, cömert, ilimle arneli
bir alim olarak
ömrünü ilim, öğretim, ibadet ve zikre
vakfetmiştir. Öğrencilerini ve halkı iyi
tanır, onların bütün işleriyle ilgilenirdL
Vali ve diğer makam sahipleriyle halk
arasında sevgi ve adaletin sağlanması
için gayret gösterir. ortaya çıkan haksızlıkları idarecilere bildirir, hatta gerektiğinde onları muaheze etmekten
bile çekinmezdL Verdiği fetvalar karşılı
ğında ücret almaz, yakınları ve dostları
dışında hiç kimseden hediye kabul etmezdi. Bilhassa yoksul öğrencilerinin ve
Şam'a uğrayan ilim taliplerinin ihtiyaçlarını karşılar, bunun yanında safileri
sever, onlara ikram eder, şeriata aykırı
hallerini duyunca da kendilerini doğru
yola çağırırdı. Bu hasletleriyle herkesin
sevgi ve saygısını kazanmış olan Gazzi
geniş ilmi birikimi yanında güçlü bir şair
birleştirmiş mutasawıf

olarak da tanınıyordu. Müstakil manzum
eserleri dışındaki şiirlerinin bir divanda
toplandığı bilinmekte. el-Kevakibü 's sa,ire ve ReyJ:ıanetü'l-elibbii, ile diğer
bazı kaynaklarda da şiirlerinden seçmeler bulunmaktadır.
Eserleri. Bedreddin el-Gazzi tefsir, kı
raat, hadis, fıkıh ve fıkıh usulü, kelam,
Arap dili ve edebiyatı, ilimler tasnifi ve
eğitim gibi çeşitli alanlarda bazıları manzum olmak üzere 110'dan fazla eser
yazmış olup başlıcaları şunlardır: 1. etTeysir ti't-tetsir. Tetsirü'l-Gazzi olarak
da tanınan eser Kur'an-ı Kerim'in manzum tefsiridir. Müellif kitabın sonunda
tefsirini önce 60.000 beyit olarak yazdı
ğım, ardından yirmişer bin beyitlik iki
genişletme çalışmasıyla 100.000 beyte tamamladığını kaydeder. Şevkani'nin
verdiği bilgiye göre devrin bazı alimleri
Gazzrnin bu manzum tefsir tarzını eleş
tirmişlerse de Gazzi tarzının doğrulu
ğunu savunarak eserini Kanuni Sultan
Süleyman'a sunmuş, padişah, zamanın
da benzersiz olan bu tefsiri inceletmek
üzere istanbul alimlerine havale etmiş,
sonuçta eserde sakinealı bir ifade ve
yoruma rastlanmadığı tesbit edilmiş,
bunun üzerine o sırada istanbul'da bulunan müellif padişah tarafından ödüllendirilmiştir (el-Bedrü't-tatt, Il, 252). Fakat başka kaynaklar bu hususu doğru
lamadığı ve Gazzi de seyahatnamesinde bu konuda bir şey söylemediği için
Şevkanrnin yanıldığı kabul edilebilir. Çünkü Gazzi bu tefsiri istanbul seyahatinden önce yazmış olsaydı ondan iftiharla
bahsederdi ; ayrıca onun bu seyahati dı
şında istanbul'a gittiğine dair de hiçbir
kaynakta bilgi yoktur. Gazzrnin eserine
itirazda bulunan birine cevaben, onun
öğrencilerinden olduğu sanılan Muhibbüddin Muhammed b. Ebu Bekir el-AIvani (ö . 1016/ 1608) tarafından yazılan
es-Sehmü'l-mucteni ii ~albi1-mucte
ni adlı eserin eksik bir nüshası Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'ndedir (Kemankeş ,
nr. 240/3, vr. 69• -78b). Tetsirü'l-Gazzi'nin iki ciltlik bir yazma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Ayasofya, nr.
98-99), yine aynı kütüphanede 971 (1564)
yılında istinsah edilen dört ciltlik bir nüshasının ll, lll ve IV. ciltleriyle (Yenicami,
nr. 39, 40, 4 ı) bir başka nüshanın lll. cildi (Fatih, nr. 632) bulunmaktadır. Şam ' 
daki Zahiriyye Kütüphanesi'nde de bir
nüshasının kayıtlı olduğu tesbit edilmiş
tir (Ömer Müsa Başa , XLll , 503-504). z.
Teysirü'l- beyan ii tetsiri'l- ~ur, an. et-
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Teysir fi't- telsir adlı eserini nes re çevirerek meydana getirdiği ve yer yer itirazlara cevaplar verdiği on iki ciltlik yarı
manzum Kur'an tefsiridir. 14 Receb 962 ·de (4 Haziran 1555) tamamlanan eserin
müellif hattı nüshasının ll. lll. IV, V, VII ,
X ve Xl. ciltleri Süleymaniye Kütüphanesi 'nde bulunmaktadır (Hasan Hüsnü Paşa, nr. ı ı ı ; aynı numarada IV. ciltten ikinci bir nüsha daha vardır. Oğlu Necmeddin eJ . Gazzi'nin istinsah ettiği sanılan
ve Maide sOresinin 32. ayetine kadar
olan kısmın tefsirini içeren bir cildinin
Mingana koleksiyonunda. bir başka cildinin de Zahiriyye Kütüphanesi'nde olduğu
bildirilmektedir (H opwood. 1 196 11. s. ı 02 ;
ömer Musa Başa. xu ı / 3-4 . s. 503-5041 3.
e d-Dürrü 'ş - şemfn fi'l-münôkaşati beyn e Ebi Ha yyon v e's- & mfn. Kınalıza
de Ali Çelebi ile aralarında cereyan eden
ilmi tartışmanın savunmasıdır. Emeviyye Camii'nde İbnü' 1- GazzT'nin manzum
tefsirinin hatim merasimi sırasında 197 ı 1
ı 564ı müellifle Kınalızade arasında çı
kan tartışmada. Kınalızade müfessirlerden Sernin ei-Halebi'nin Ebu Hayya n ' ın
tefsirine yaptığı itirazlardan söz edince Gazzi bunların çoğunun gerçek olmadığını söylemiş, bunun üzerine Kına
lızade bir araştırma yaparak İbn Hacer
ei-AskalanT'nin Sernin hakkında. "hocası hayatta iken tefsir yazıp onunla
tartışmalar yaptığı ve bunların çoğunun
güzel ve haklı olduğu" şe klinde bir değerlendirmesini bulmuş ve Gazzi'ye bir
mektup yazarak bu itirazların cevabını
kendisine bildirmesini istemiştir. Gazzi
de bunlardan on tanesini tesbit edip
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Ebu Hayyan ' ın görüşlerini benimseyen
ve Serni n'in itirazlarını çürüten bu ri saleyi yazarak göndermi ştir. Eserin bir
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Mi hrişah Su ltan. nr. 39, vr. 63-691 Daha sonra Kınalız a de bu risaleye karşı
lı k Semin 'in itirazlarını savunan büyük
bir eser kaleme almıştı r. Ş a m alimlerinin bu çalışmayı beğendikleri ve GazzT'ninkinden üstün tuttukları nakledilir
(Keş{ü 'z.zunün, 1, ı 22 - ı 23. 730-73 1ı 4. elBurh ônü 'n-nôhii H istibôf:ı a ti 'l -va ti
li'l- hô , i i. Adet görmekte olan kadın
la cinsi münasebet konusunun ele alın
dığı bu eserin bir nüshası Beyazıt Devlet
Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Merzifonlu Kara Mustafa Pa şa, nr. 3831. 5. Cevôhirü '?:-?,el] d , ir fi'l- k ebô, i r ve 'ş - sage/ir. Büyük ve küçük günahlar hususunda yazılmış küçük bir eser olup bir
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir
(Lalel i, nr. 3767. vr. 268-2701 6. ŞerJ.w El fi yye ti İbn M ôlik. İbn Malik et- TaT'nin
meşhur Elfi yye' sine 944 (1537 -38) yılın
da ya z dığı manzum şerh olup Süleymaniye (Lalel i. nr. 3265ı ve Ta vşanlı Zeytinoğlu
İlçe Halk (nr. 1028ı kütüphanelerinde birer nüshası bulunmaktadır. 7. Takrfb ü '1m ecôhid if Şer]Ji 'ş - Şevôhid. Ebü'I-Feth
Abdürrahim ei-AbbasT'nin M ecôhidü 'ttensfs if _şerhi Şe vô hidi't-ten1fş adlı eserinin istanbul'da onun evinde misafir
kaldığı sırada yaptığı özetidir. 6 Cemaziyelahir 937 (25 Ocak 153 1) tarihli müellif hattı nüsha Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Yenicami. nr. ı 0361 Eserin aynı
kütüphanede iki nüshası daha mevcuttur (Laleli . nr. 2866: K ı l ıç Ali Paşa, nr. 87ı 1.

8. ez- Zübde if şerf:ıi'l - B iirde . Büsiri'nin
meşhur kasidesinin şerhi olup istanbul 'da tamaml a nmı ştır. Süleymaniye Kütüphanesi 'nde (Laleli , nr. 3656. vr. 20ı -22oı
yazma bir nüshası bulunan eser Ömer
Musa Ba şa ta rafınd a n n eşredilmiştir (Cezayir ı972ı 9. ed-D ürrü 'n -naifd if ôdôbi 'l-m ülid ve'l- müsteffd. Müellifin. ilimler tasnifi ve pedagoji alanlarına giren
eğitim öğretim. araştırma ve kitapla
ilgili islami teori ve uygulamaları ele aldığı bu eserinin telifini 932 yılı Receb
ayında (N isan 15261 ta mamladığı bilinmektedir (Keşfü'?·?unün, 1, 735 ı ilmi çalışmanın samirniyet ve doğrulukla birlikte kurallara uyularak yapılabileceğini
herkesin a nlayabileceği bir biçimde açık
layan eser kı s a zamanda ilgi çekmiş ve
yazarın öğrencisi Abdülbasıt b. Musa
ei-Aimavi tarafından el-Mucid if edebi 'l-müifd ve'l- m üstefid adıyla özetlenmiştir. AlmavT' nin bu eseri önce Ahmed Ubeyd'in tah kikiyle (D r maşk ı3401,
daha sonra da Ali Zey' Qr'un yeniden tahkik ve ilimler t asnifi , eğitim psikolojisi ve
pedagoji a çısından yaptığı değerlendir
melerle birlikte. "UIQmü't -terbiyye ve·n nefs ve'l-ifade fi tedbiri'l-müteallim ve
siyaseti"t -teallüm" ba ş lıklı araştırma serisi içinde yayımlanmıştır 1Beyrut ı 4 ı 31
ı 993, s. 79-2371 1Q. el-M etôl(u'l-b edri yye fi'l -menôzili 'r- (fi'r· rihle ti 'r) Rumi yye. Gazzi 'nin An adolu - istanbul seyahatini anlattığı eseridir. Ekrem Kamil tarafından bazı bölümleri Türkçe'ye çevrilerek
yayımlanmı ştır lbk . bi bi i ; fakat bu çalı ş
ma birçok eksikli k ve hata ihtiva eder.
Eserin bilinen tek nüshası Köprülü Kü tüphanesi 'ndedir (nr ı 3901 11 . Ilisôl etü
ôdôbi'l -mü, ôkele. önce Ömer Musa Başa ' nın tahkikiyle Mecelle tü M ecma ci'llugati 'l- cAra bi yye 'de yayımianmış tb k.
bi bl ı. daha sonra müstakil olarak basıl
mıştır IRabat 1984; Dımaşk ı 407 / ı9871
12. Adôbü'l- cişre ve ?İkri's - sohb e ve'lul]uvve. Bu eser de önce Ömer Musa Başa ' nın t ahkikiyle Mecelletü Mecma ci'l -luga ti'l- cArabiyye 'de yayımianmış (ı 9681.
ardından Ali Hasan Ali Abdülhamid IBeyrut ı 407 1 198 7ı ve Abdülgaffar Süleyman
Abdülgaffar [Kahire 1408/ ı 988ı tarafın
dan tahkik edilmişti r. 13. el-Merdf:ı fi'lmüzôf:ı. Seyyid ei-CemTIT tarafından tahkik edilmiştir [Kah i re ı 9861. 14. et- Tal]sfs
H şerhi şevô hi di't- Tell]is. Hatib el- KazvinT' nin Tell]işü'l- mi t tdh fi 'l-m e c dni
ve'l-beydn adlı kita bındaki örneklerin
(şeva hi d) şerhi olup bu konudaki ikinci
eseridir [Keş(ü'z .zunün, ı. 4 781.
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Ahmed b. İsa b. Müferric
ei-Hüseynt ei-Gazzt
(ö. 1150/1738)

L

Halveti- Mısri şeyhi,
Bursa Gazzi Dergahı'nın kurucusu.

_j

1054'te (1644) Kudüs yakınlarındaki
Gazze'de doğdu. Öğrenimine doğduğu
yerde başladı. On iki yaşında Kahire'ye
giderek Camiu'I-Ezher'de yedi yıl din
ilimleri tahsil etti. Daha sonra Ezher'de
hadis dersleri okutmaya başladı. Mısır'
da yaşadığı yirmi yıl boyunca dört defa
hacca gitti. Dördüncü haccından sonra
yıllardan beri methini duyduğu İstanbul'a
gitmeye karar verdi. Muhtemelen 1086
(1675) yılında istanbul'a gelen Ahmed
Gazzl bir müddet Ayasofya Camii'nde hadis dersi verdi. Tarunu Mustafa Neslb
Efendi'nin oğlu Gazzlzade Abdüllatif Efendi'nin kaleme aldığı menakıbnamesine
göre bilinmeyen bir sebeple ertesi yıl
Bursa'ya geçti (Menakıb·ı Ahmed Gazzf,
vr. 5"). Uzun yıllar Molla Fenari ve Orhan
medreseleriyle Ulucami'de ders okuttu.
Gençlik yıllarında tasavvufi konulara
pek ilgi duymayan Gazzl, ilerleyen yaşı
nın ve Bursa'nın manevi havasının da
tesiriyle tekke ve tarikat dünyasına daha sıcak bakmaya başladı . Bir yandan
müderrislik yaparken öte yandan bir
mürşid aramaya koyuldu. Bu arada zaman zaman sGfilerle tartışarak onların
dinen sakinealı bulduğu yorum ve davranışiarına engel olmaya çalıştı.
Devrin büyük sGfisi Niyazi-i Mısrl'nin
Limni sürgününden Bursa'ya dönmesi

(I 103 / 1691) Gazzl'nin hayatında yeni bir
devir açtı . Mısrl'ye intisap ettikten sonra
kırk gün gibi kısa bir sürede sütükünü
tamamlayan Gazzr. 11 04 Ramazanında
(Mayıs 1693) Ulucami'de yapılan bir törenle hilafet aldı (Hüseyin Vassaf, V, 122).

Gazzl, Niyazi-i Mısrl'nin tekrar Limni'ye sürgün edilmesi üzerine mürşidi
nin dergahına postnişin oldu. Fakat Mıs
rl'nin oğlu Çelebi Ali'nin postnişin olmasını isteyen bazı kimseler onu saraya
şikayet ederek dergahtan ayrılmasını
istediler. Bunun üzerine Gazzl. bir süre
Şeker Hoca Mescidi ile Duhter Şeref Mescidi'nde hizmetlerine devam etti. 11 08
( 1696) yılında şahsi imkanlarını kullanıp
kendi adıyla anılan dergahı kurdu. Geleneğe aykırı olarak vakıflarını eviada
meşrut kılmayan Gazzl, bu dergahta kırk
iki yıl hizmet verdikten sonra 6 Şewal
11SO'de (27 Ocak 1738) vefat etti ve son
nefesini verdiği odaya defnedildi. Günümüzde Süleyman Çelebi Lisesi'nin bulunduğu yerde kurulan ve Halvetiyye'nin
Mısriyye kolunun ikinci müessesesi olan
Ahmed Gazzl Dergahı 192S'ten sonra
okul olarak kullanılmıştır. Okul halk arasında Gazzizade isminden bozma Kazganl Mektebi adıyla tanınmıştır. Gazzl'nin
kabri Pınarbaşı Mezarlığı'na nakledilmiş
se de kabir taşı bulunamamıştır.
Ahmed Gazzl, medrese ilimleriyle tekke kültürünü birleştiren safilerden olup
mürşidinin aksine coşku ve cezbe dolu
bir sGfi değildir. Tekkesinde tasawufi
eserlerin yanında tefsir, hadis, fıkıh da
akutmuş; bu arada vaaz ve sohbetlerinde kürsüde el- Fütı1J:ıatü '1- Mekkiyye 'nin
bulunmasına dikkat etmiştir. Vahdet-i
vücüdun tartışmalı konularında ihtiyatlı
konuşmayı tercih eden Gazzl, tütün ve
kahvenin cevazının tartışıldığı bu yıllar
da tütünün çok sert muhalifi, kahvenin
ise tiryakisi olmuştur. Yöneticilerle iyi
geçinmeye gayret etmiş , Mısrl Dergahı'ndan çıkanlması dışında idarecilerle
pek işi olmamıştır. Dini hükümleri korumada hassasiyet göstermiş, özellikle
kadın müridieri şeyhin mahremi sayan
görüşe şiddetle karşı çıkmıştır. Devlet
adamlarından gelen hediye ve maddi yardımları, "Her şeyin bir bedeli vardır" gerekçesiyle almamış, aldıklarını da derviş
lere dağıtmıştır. Bir müridinin bağışladığı
kırk kese akçeyi önce kabul etmemiş,
adak olduğunun söylenınesi üzerine Ulucami'nin onarımında kullanılmasını istemiştir (Menakıb-ıAhmed Gazzf, vr. 6").
Gazzr. tekkenin adab ve erkanında
Halvetiyye geleneklerini sürdürmüş, sa-

dece Mısır merkezli bir tarikat olan Bedeviyye dervişlerinin zikir esnasında yüzlerine tülbent (nikab) örtme adetini baş
latmıştır (Vakıa~ vr. 169").
Halifeleri arasında oğlu Abdullah Efendi ve tarunu Mustafa Neslb Efendi baş
ta olmak üzere Kütükçüzade Ahmed
Efendi, Kuşakçı Mehmed Dede, Enarlı
Şeyhi Sadreddin Efendi, Nasühizade Halil
Efendi sayılabilir. Ahmed Gazzl'den sonra dergahta Mustafa Neslb, Gazzlzade
Abdüllatif, Ahmed Haslb, Necib, Cemal,
Ali Sırri ve Bedreddin efendiler postnişin olmuşlardır.

Gazzl'nin dergahında kurduğu kütüphane Bursa'nın kültür tarihi açısından
önemlidir. Bursa kültürüyle ilgili önemli
eserler kaleme alan dergahın üçüncü
postnişini Gazzlzade Abdüllatif Efendi
(ö . 1247/ 1831) zamanında tekke kütüphanesinde 700'den fazla eser bulunuyordu (Menakıb·ı Ahmed Gazzf, vr. 15b).
Bu kütüphane Ahmed Vefik Paşa 'nın
Bursa valiliği sırasında Orhan Gazi Camii'ne taşınmış, Cumhuriyet döneminde ise Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesi'ne nakledilmiştir.
Eserleri. Ana dili Arapça olan, Türkçe'yi Bursa'ya geldikten sonra öğrenen
Gazzl Ahmed Efendi'nin iki risa.Jesi Türkçe, diğerleri Arapça'dır. 1. Nur-ı Satı'.
Emanetleri ehline vermeyi, insanlar arasında adaletle hükmetmeyi emreden
ayetin (en- Nisa 41 58) tefsiri olan bu risale bozuk bir Türkçe ile kaleme alın 
mıştır (Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp ., Orhan Gazi, nr. 693) . Z. İ'ldmü'l
mültezem bi- fazileti zemzem. Mi'rac
gecesi Hz. Peygamber'in kalbinin zemzemle yıkanmasını anlatan Türkçe risalenin müellif nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (Laleli, nr. 399). 3. Hediyyetü'l-çjarbi li-talibi't- TuJ:ıieti'l- Verdi. İbnü'I-Verdl'nin eserinin şerhidir (Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp ., Genel, nr. 1303). 4. Ialü dazzi. Arapça dil
bilgisi kurallarıyla ilgili notlardan meydana gelmiştir (Milli Ktp., Yazmalar, nr. A
216). S.lfaşiye cale'l-isti care. Arap dilindeki edebi sanatlara dair olan bu eser
Bursa Orhan Gazi Medresesi'nde kaleme
alınmıştır (Süleymaniye Ktp ., Tekelioğlu,
nr. 881). 6. Ri.sale fi't-taşavvui. Sırat, cennet, cehennem, mlzan gibi akaidle ilgili
konuların işlendiği esere müstensih yanlışlıkla bu ismi vermiştir (Süleymaniye
Ktp., Esad Efendi, nr. 1430). 7: Mizanü'Jc a~ii, id. Akaid konularının ele alındığı
küçük bir risaledir (Bursa Eski Yazma ve
Basma Eserler Ktp ., Orhan Gazi, nr. 802).
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