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Kesme küfeki taşı cephenin eksenin
de sivri kemerli bir niş, kemerin üzerin
de de son mısraı ebcedle 1014 (1605) 
tarihini veren mermer inşa kitabesi bu
lunmaktadır. Bülbüli mahlaslı bir şairin 
on dört mısradan meydana gelen sülüs 
hatlı kitabe manzumesi on dört kartu
şa taksim edilmiş ve bunların altına iki 
kartuş daha eklenerek sağdakine "Ma
şallah " , soldakine de "Tamir 19 Safer 
sene 1170" ( 13 Kasım 1756) ibareleri yer
leştirilmiştir. Bu durum. söz konusu ona
rım sırasında kitabenin bütünüyle yeni
lendiğini göstermektedir. Kitabeyi taç
landıran beyzi madalyonun içindeki Ab
dülmecid tuğrası da çeşmenin bu hü
kümdar döneminde (ı 839-1861 ı bir da
ha onarıldığına işaret etmektedir. Sivri 
kemerli nişi yanlardan kuşatan ve nor
malde kitabeyi de yukarıdan kavraması 
gereken silme çerçevenin kitabenin bi
timinde kesintiye uğraması , bu' hizadan 
itibaren kesme taş örgünün yerini tuğ
la örgüye terketmesi ve ayrıca nişin için
deki kaş kemerli iki maşrapalığın arası
na arnpir üslübunda dikdörtgen bir ay
na taşı yerleştirilmesi bu son onarıma 
ait olmalıdır. 
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Hanefi fakibi ve mutasawıf. 
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Güzelhisar (Aydın) vilayetine bağlı De
nizli sancağının Buldan nahiyesinde doğ
du. Babasının adı Mehmed'dir. Mensu
bu olduğu tanınmış bir seyyidler ve alim
ler ailesinden dolayı Muradi nisbesiyle 
de anılmaktadır. 

Tahsilini, Konyalı fakih Ebü Said el-Ha
dimi'nin oğlu Abdullah el-Hadimi'nin ya
nında tamamladı. Ardından önce Bul
dan'da, daha sonra Aydın'da ikamet ede
rek öğretim ve manevi irşad vazifesini 
sürdürdü. Fıkıh usulü, kelam ve tasawuf 
alanında derinleşen Güzelhisari, EbQ Said 
el -Hadimi'nin Mecami'u'l-]Ja~a'i~'i ile 
İbrahim el-Halebi'nin lfalebi şagir adlı 
eserine yazdığı haşiyelerle alimler ara
sında şöhret kazanmıştır. Ayrıca mensup 
olduğu Nakşibendi tarikatından birçok 
kimseye icazet verecek kadar tasawuf
la ileri derecede alakası olmuştur. 

Güzelhisari Aydın'da vefat etti ve Ti
rekapısı Kabristanı'na defnedildi. Hilye
tü'n-naci adlı eserini 1241'de (1825). 
Menaii'u'd-de~a'i~'i 1246 (1830) yı
lında tamamladığı (Brockelmann, GAL, ı. 

478; Suppl., ll , 664) göz önüne alınırsa 

bazı kaynaklarda ölüm tarihi için verilen 
1215 (1800) yılının (Hediyyetü'l -'ari{fn, 

ll, 454-455; Kehhale. XII. 283) yanlış ol
duğu anlaşılır. 

Eserleri. 1. Menali 'u 'd- de~a 'i~ ii şer
J:ıi Mecami'i'l-J:ıa~a'i~- Ebü Said el-Ha
dimi'nin fıkıh usulüne dair Mecami'u'l
J:ıa~a 'i~ adlı eserinin en güzel şerh i dir 
ve Osmanlı medreselerinde Molla Hüs
rev'in Mir 'atü '1- uşı11'ü yerine geçecek 
kadar meşhur olmuştur. Hadimi'nin oğ
lu Abdullah'ın yarım kalan şerhinden de 
faydalanılarak hazırlanan eser basılmış
tır (İstanbul 1273, 1308; Kah i re 1288). Me
celle heyetinin kaynakları arasında yer 
alan Menaii'u 'd-de~a'* Sava Paşa'
nın İslam Hukuku Nazariyatı Hakkın
da Bir Etüd adlı eserinin temelini teşkil 
etmiştir. Güzelhisari'nin daha geniş bir 
Mecami'u'l-J:ıa~a'i~ şerhinin bulun
duğu da kaydedilmektedir (Osman ll Mü

elli{leri, ll . 38) . 2. lfilyetü'n-naci. İbra
him el-Halebi'nin lfalebi şagir diye bi
linen ibadetlere dair eserine yazdığı bir 
haşiye olup Osmanlı medreselerinde oku
tulan önemli kitaplardan biridir ( İ stanbul 

1231. ı244 . ı250 . ı2sı . ı256 , ı 269, ı 287, 

ı299 . ı 308; Bulak ı 25 ı ). 3. Zübdetü'l-

GÜZELYAZICI, Abdurrahman Şeref 

]Jaka 'i~- Birgivi'nin bir risalesinin şer
hidir (Süleymaniye Ktp . İbrahim Efendi. 
nr. 496 / 3; Se rez. nr. 4037) . 4. Mu 'ribü'l
'AviimiL Yine Birgivi'ye ait el- 'Aviimil'in 
şerhidir (Süleymaniye Ktp. , Süleymaniye, 
nr. 966/ ı) . s. İ'riibü kelimiiti'ş-şehii
de ve'l-besmele ve'l-J:ıamdele ve ~av
lihi te' alı'l : "Ve ercüleküm ile'l- ka'
beyn" (Süleymaniye Ktp., Serez. nr. 3840 / 
6) Eserin ilk bölümü ayrıca Risiile ii i' ra
bi kelimiiti'ş-şehiide adıyla müstakil 
olarak iki varak halinde istinsah edilmiş 
olup aynı kütüphanede kayıtlıdır (Gire
sun, nr. ı 28 / 2) . 6. Risiile fi'l- besmele 
(Süleymaniye Ktp. , Bağdatlı Vehbi Efendi, 
nr 2046/ 20) 

Kaynaklarda Güzelhisari'nin ayrıca şu 
eserleri de zikredilmektedir : lfa~i~u '1-
]Ja~a 'i~ fi şer hi Risiileti'l- Birgivi ii'l
'a~a 'id ve'l- al]lii~, Tuhfetü'n- n ebi ii 
şer hi ve tercemeti '1- Fıkhi'l- ekber li
Ebi Hanife, Eşrefü '1- metalib, ~ev~u '1-
vişal ii r ü 'yeti '1- cemôl. 
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Son devir din alimlerinden, 
vaiz ve müftü. 
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6 Mayıs 1904'te Selanik'in Petriç ka
sabasında doğdu. Babası Petriç müder
risi İbrahim Edhem Efendi, annesi mü
derris ve hattat Hacı Ali Siyami Efendi'
nin kızı Latife Hanım'dır. Dört yaşında 
iken babasını. dokuz yaşında iken anne
sini kaybeden Abdurrahman Şeref, Bal
kan Savaşı ' ndan dolayı ağabeyi Abdul
lah Hulüsi ile birlikte Tekirdağ'ın Saray 
kasabasına göç etti (ı9ı2) . İlk öğrenimi
ni Petriç'te ve Saray'da yaptı. Daha son
ra İstanbul'a giderek Darü'l-hilafeti ' l
aliyye Medresesi'ni ( ı 924) ve Darülfünun 
ilahiyat Fakültesi'ni (ı 927) bitirdi. Bu ara
da Süleymaniye Kütüphanesi'nde açılan 
kütüphanecilik kursuna da katıldı. 

Abdurrahman Şeref memuriyet hayatı
na Millet Kütüphanesi'nde başladı ( ı 927) ; 
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