
ba'yı. "Peçuy'da büdeladan İdris Baba de
nen bir meczüb-ı ilahi vardı. O nice kera
met ve velayeti zahir bir aziz idi. Şimdi 
mezarının üzerine yüksek bir ku b be ya
pılmış olan baba o vakitler yaşıyordu, ken
disine rastladım" cümleleriyle tanıtmak
tadır. Peçuylu. onunla 1 000 ( 1591) yılında 
Bosna Beylerbeyi Hasan Paşa'nın yanına 
giderken karşılaştığına göre İdris Baba 

-XVI. yüzyılın sonlarında veya XVII. yüz
yılın ilk yıllarında ölmüş ve kab ri üstüne 
kubbeli bir türbe yapılmıştır. 

Gerçekten yaşadığı bu bilgiden öğreni

len İdris Baba'nın sonradan kemikleri de 
bulunmuştur. Evliya Çelebi 1 073 yılı Zilka
desinde (Haziran 1663) Peçuy'a da uğra- · 
mış ve şehirdeki cami . medrese. tekke ve 
hamam gibi vakıf eserlerden bahsederken 
İdris Baba'yı. "1 000 tarihinde hayatta olup 
nice kerametleri nakl edilir" cümlesiyle an
mıştır. Evliya Çelebi, Peçuy'daki yatır ziya
retgahları arasında. Sigetvar Kapısı dı
şında güneye meyilli yolun sağ tarafında 
dağlık yerde bir alim hekimden. de söz 
eder. Kabri üzerinde kubbe olmayan bu 
kişi burada yaşamış ve mezarı üstüne çe
şitli dillerde yazılar bulunan bir mermer 
levha konulmuştur. Evliya Çelebi'nin ta
rif ettiği bu yer. İdris Baba Türbesi'nin ol
duğu araziye topografya bakımından uy
gun düşmekteyse de ikisinin ayrı anılma
sı bunların değişik kişiler olduğunu belli 
etmektedir. Evliya Çelebi'nin İdris Baba'
ya dair daha geniş açıklama yapmaması 
şaşırtıcı dır. Fakat 1 000 yılında henüz ha-

idris Baba Türbesi ile türbenin kesiti ve planı- Peçuy 1 Ma· 
caristan 

o 

yatta olduğunu bildirmesi Peçuylu İbra
him'in verdiği bilgiyle tam uyum sağlar. 
Bu hususta akla gelen başka bir nokta da . 
Evliya Çelebi'nin İdris Baba Türbesi'ni cid
di olarak incelemernesi ve onunla ilgili 
bilgiyi Peçuylu'nun tarihinden aktarmış 
olmasıdır. Aksi halde adını belirtmediği 
hekime o kadar yer ayınrken İdris Baba'
nın tek satırla geçiştirilmesine bir anlam 
vermek mümkün değildir. 

İdris Baba Türbesi, Macaristan'ın elden 
çıkmasının ardından 1693'ten sonra Ciz
vit tarikatı tarafından şapele dönüştürül
müş. pencerelerinden biri bozularak bu
raya yarım yuvarlak çıkıntı halinde bir ap
sis eklenmiştir. Ancak yapının hıristiyan

ların ibadetine tahsisi fazla sürmemiş. 
Macar yazarlarının ifadesine göre XVIII 
ve XIX. yüzyıllarda baruthane olarak kul
lanılmıştır. 1912-1913 yıllarında ıstvan 
Möller tarafından bir dereceye kadar res
tore edilmiş. bu sırada apsis de kaldırıl
mış. fakat tepesindeki haç bırakılmıştır 
(Mo! nar, lv. XXVI). 191 7'de Budapeşte 
Yüksek Mimarlık Okulu çalışmaları ara
sında bu ülkedeki Türk yapılarının rölöve
lerini çizdirerek bir albüm halinde yayım
ladığında İdris Baba Türbesi'nin de plan 
ve kesitleri çıkarılmıştır. Bu çizimierin 
teknik bakımdan mükemmel olduğu söy
lenemezse de yine o yıllardaki durumu 
gösteren birer belge olarak değerlidir. İd
ris Baba Türbesi 1961-1963'te tekrar res
torasyon görmüş. bu sırada ewelce san
dukanın bulunduğu yerde bir kazı yapıl
dığında İdris Baba'nın iskeletine oldukça 
tamam bir halde rastlanmıştır. 1980'li 
yıllarda görüldüğünde bu küçük yapı, o 
sırada bir hastahanenin hemen yanında 
ağaçlık bir arazi ortasında bakımlı olup içi 
bir türbe görünümünde düzenlenmişti. 

Rumeli'de birçok benzeri gibi daha ön
ce belki bir tekkenin yanında bulunan tür
be bugün tek başınadır. Burada eskiden 
bir tekkenin varlığını gösteren bir iz yok
tur. Türbenin etrafındaki arazinin Osman
lı döneminde oldukça yoğun müslüman 
yerleşmesine sahne olan Peç'in Türk me
zarlığı olduğuna da ihtimal verilebilir. Tür
be sekizgen bir plana göre yapılmış ve in
şasında kaba moloz taşlar kullanılmıştır. 
Pencerelerden biri. burası şapel yapıl
diğında sivri gotik kemerli bir kapıya dö
nüştürülmüş, diğer Türk dönemi pence
releriyle kapısı örülmüş. bir pencere de 
yarılarak büyütülmüştü. Son onarımda 
bunlardan bazıları düzeltilmiş. üst dizide 
olan yuvarlak pencerelerden bozulan bir 
tanesi eski şekline getirilmiş. gotik bi
çimli sövelere sahip kapıya ise dokunul-
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mamıştır. Taştan örülmüş kasnaksız ku b
be de kiremitle örtülmüştür. Türbenin 
içiyle duvarlarında hiçbir süsleme veya 
yazı izi bulunamamıştır. Herhalde Peç'te 
Türk idaresi sona erin~eye kadar duvar
ların iç yüzleri süslemesiz değildi. Bugün 
İdris Baba'nın ağaç parmaklıkla ayrılmış 
kabri üstünde bir sanduka. bunun da ba
şında bir Kadiri tacı vardır. Ayrıca şamdan. 
seccade gibi mefruşatı da mevcuttur .. 
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(ö. 926/1520) 

Heşt Bihişt adlı 

eseriyle tanınan müellif, münşl, 
şair, hattat ve siyaset adamı. 

_j 

Bitlis'te dünyaya geldi. XV. yüzyılın or
talarında doğduğu tahmin edilmektedir. 
Bölgenin alim ve şeyhlerinden olup Diyar
bekir'de Akkoyunlu Hükümdan Uzun Ha
san'ın sarayında münşllikyapan, Akko
yunlu Devleti'nin merkezi Tebriz' e nakle
dilince oraya giden ve burada Abdurrah
man-ı Cami'nin ilmi toplantılarına katı
lan Hüsameddin Ali'nin oğludur. "Hakl
müddin" ve "Kemaleddin" unvanlarıyla da 
anılan İdris ilk eğitimini babasından aldı 
ve onunla birlikte gittiği Diyarbekir ve 
Tebriz'de akli ve dini ilimleri tahsil etti. 
Uzun Hasan'ın 1478'de ölümünden sonra 
yerine geçen Yakub Bey zamanında Ak
koyunlu sarayında münşllik yaptı ve hü
kümdar çocuklarına Ialalık hizmetinde 
bulundu. Bu arada Abdurrahman-ı Cami, 
Kadı Seyfeddin Savucbulağı, Vezir Nec
meddin Mesud, Molla Şehldi ve Kaçtı İsa 
es-Saveci gibi alimlerle tanıştı. Sultan Ya
kub'un halefieri Rüstem ve Elvend bey
lerin sarayında da münşllik görevini sür
dürdü. Akkoyunlu Devleti'nin Safevi şey
hi İsmail tarafından ortadan kaldırılma
sından sonra Şah İsmail'in Tebriz' e dave-

485 



iDRfS-i BiTLiSf 

tini reddedip Osmanlı Devleti'ne sığındı 
( 1501). 

ll. Bayezid tarafından 148S'te Yakub 
Bey adına yazdığı mektupla tanınan ve 
takdir edilen İdris Osmanlı sarayında bü
yük itibar gördü ve kendisine yüksek ma
aş bağlandı. ll. Bayezid'in emriyle Heşt 
Bihişt adlı Osmanlı tarihini yazmaya baş
ladı ve eserini otuz ay içinde tamamlayıp 
911'de (1506) padişaha sununca SO.OOO 
akçe nakit verilerek ödüllendirildi (Erün
sal,sy. I0-11119811.s.314).Dahasonraki 
yıllarda da ll. Bayezid'in in'am ve ihsan
larına mazhar olan İdris , Muhy'i-i Gülşe
ni'ye göre padişahın özel nişancısı idi (Me
nakıb, S. 80-8 ı). Bununla birlikte başta 
Veziriazam Atik Ali Paşa olmak üzere dev
rin idarecileriyle arası açık olduğundan 
eserinin gerçek karşılığını göremediği ze
habına kapıldı. Hac için istediği izni zama
nında alamadı, bu arada ciddi bir hasta
lık geçirdi ve ancak 1 S 11 Temmuzunda 
hac yolculuğuna çıkabildL Kahire'ye ula
şınca bir süre burada kaldı, Memlük Sul
tanı Kansu Gavri ve Mısır uleması ile gö
rüştü, İbrahim Glilşeni'nin hizmetinde 
bulundu. Ardından Mekke'ye gidip bir yıl 
kadar orada kaldı. Mekke'den gönderdiği 
bir mektupta. yazdığı eserin karşılığını 
göremediğinden ve kendisine haksızlık 
edildiğinden bahsederek İstanbul'a dön
mek istemediğini söylüyor ve ailesinin 
Hicaz'a gönderilmesini talep ediyordu 
(Unat, Vll/25119431. s. 198-199). ll. Baye
zid'in ölümüne kadar orada kalan İdris. 
Yavuz Sultan Selim'in padişah olmasından 
sonra istanbul'a döndü (ı 5 ı 2). 

Yavuz Sultan Selim'in hizmetinde onun 
şark politikasında danışmanlıkta bulunan 
İdris, 1 S 14 yılında gerçekleştirilen İran 
seferine ve Çaldıran Savaşı'na katıldı. Za
ferden sonra Dukakinzade Ahmed Paşa 
kumandasındaki öncü kuwetlerle Tebriz'e 
gitti; şehri teslim alan ve Osmanlı padi
şahını karşılayanlardan biri de kendisi ol
du. Bir süre Tebriz'de kalarak verdiği va
azlar la halkı Osmanlı idaresine ısındır
maya çalıştı (Hoca Sadeddin, Il, 279). Ya~ 
vuz'un İstanbul'a dönmesinin ardından 
maiyetindeki 10.000 yerli gönüllü asker
le Safevi kuşatması altındaki Diyarbekir'i 
kurtarmaya gitti ve bu şehrin kurtarılma
sında büyük hizmeti geçti. Hatta onun te
şebbüsüyle geçici olarak Mardin de alın
dı. Yavuz Sultan Selim'in emriyle bölgenin 
aşiret beyleriyle görüşerek Urmiye, itak, 
İmadiye, Cizre. Eğil, Bitlis, Hizan. Garzan. 
Palu, Siirt, Meyyatarikin (Silvan). Suran, 
Çemişkezek, Sasun, Çapakçur, Sincar, Çer
mik, Hızo, Zerik gibi bölgelerin savaşsız 
olarak Osmanlı yönetimine girmesinde 
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önemli hizmeti görüldü. Joseph von Ham
mer'in kaydına göre (IV, ı 80). İdris'e bü
yük güveni olan Yavuz ona üzeri tuğralı 
boş kağıtlar göndermiş ve bunların ken
disi tarafından daldurularak aşiret bey
lerine gönderilmesini istemişti. Bu hiz
metlerine karşılık padişah tarafından 
2000 filori altın, değerli kılıç ve kürklerle 
mükatatlandırılan İdris, Yavuz'un Mısır 
seferi esnasında Halep'in ilhakını müte
akip bu seferden dönüşünde Malatya, Ur
fa, Besni. Ergani, Harput, Divriği, Siverek 
ve kesin olarak Mardin ile öteki şehir ve 
kasabaların Osmanlı idaresine girmesini 
sağladı. Mercidabık ve Ridaniye savaşia
rına katıldı. Mısır seteriyle ilgili olarak Ma
veraünnehir haniarına yazılan fetihname
leri kaleme aldığı gibi Mısır'ın idaresinde 
de yardımcı oldu. Güneydoğu Anadolu'
nun Osmanlı Devleti topraklarına ilhakın

dan sonra kurulan ve merkezi Diyarbekir 
olan Arap veAcem kazaskerliği de ona ve
rilmişti (Ata!, s. 188). 

Mısır'da kaldığı süre içinde İbrahim 
Gülşeni'nin hizmetinde bulunan idris-i 
Bitlisi, bu arada İsa es-Savecl ile Necmed
din Mesud'un dualarını toplayarak şeyhe 
sundu. Ayrıca yazdığı 1 SO sayfalık şiire 

karşılık padişahın SOO filori altınla pek 
çok ihsanına nail oldu (Muhyl-i Gülşenl, 
s. 352 vd.) 

İdris ömrünün son yıllarını İstanbul'da 
ilmi çalışmalar yaparak geçirdi. .Bu arada 
Kanuni Sultan Süleyman'a şark seferi hu
susunda tasviyelerde bulundu. 926 (1520) 
yılı sonlarında altmış beş-yetmiş yaşla

rında iken vefat etti. Mezarı Eyüp'te, ha
riımı Zeynep Hatun'un yaptırdığı mescid 
civarında, kendi adına izatetle anılan İdris 
Köşkü ve Çeşmesi denilen yerdedir (M ec
di, S. 328) 

Babası gibi tasawufla da meşgul olan 
ve zamanındaki bütün süfilerin müridi 
olduğunu belirten İdris 'in herhangi bir 
tarikat şeyhine bağlı bulunmadığı anla
şılmaktadır. Kaynaklarda güzel huylu, et
kili konuşan . kalemi kuwetli, dindar, bil
gili, yardım sever ve özellikle siyasetin in
celiklerini bilen bir kimse olarak nitelen
dirilir (Hoca Sadeddin, ll, 299 vd.). Çeşitli 
devlet hizmetlerinde bulunmuş ve baş
defterdarlığa kadar yükselmiş Ebülfazl 
Mehmed Efendi adlı oğlundan başka 
"Emirek" mahlaslı Mustafa Çelebi isimli 
başka bir oğlundan daha söz edilmekte
dir ( Sicill-i Osman i, ı, 3 ı O). 

idrTs-i BitlisT'nin Yavuz Su ltan Selim'e yazdığı mektup (TSMA, nr. E 5675) 



Tabii ilimlerle de meşgul olan İdris'in 
öğretici nitelikteki kaside ve mesnevile
rinde Mevlana Celaleddin-i Rumi. Senai. 
Abdurrahman-ı Cami ve Şebüsteri'nin te
sirleri açıkça görülmektedir. Bununla 
birlikte şiirde pek başarılı olamamış . asıl 

şöhretini nesiralanında yapmıştır. Bunun 
en güzel örnekleri eserleriyle birlikte bir 
münşi olarak kaleme aldığı mektup! ardır. 
İdris özellikle ta'lik, nesih, sülüs ve divani 
hatlarda üstattı. Münşedt'ındaki mek
tupları ve Koca Mustafa Paşa Camii'
nin kapı kitabesi bunu ispat etmektedir 
(Müstakimzade, s. ı 10). 

Eserleri. Tıp. kozmografya. felsefe. ta
sawuf, siyaset. ahlak ve tarih gibi ilimler
le meşgul olan idris-i Bitlisi Farsça. Arap
ça. Türkçe olmak üzere telif, tercüme ve 
şerh mahiyetinde çeşitli eserler kaleme 
almıştır. Kaynaklarda eserlerinin tam lis
tesi verilmediği gibi bunların bazan ba
basının eserleriyle karıştınldığı da görül
mektedir. A) Farsça Eserleri. 1. Risfıle-i 
Bahfıriyye (Rebtu'l-ebrar). Akkoyunlu 
Hükümdan Yakub Bey'in saltanatının 
sonlarında yazılan ve ona ithaf edilen 
eserin konusu mevsimlerdir. Yer yer şiir
lerle süslenmiş olan ve dört bölümden 
meydana gelen risalede mevsimlerin or
taya çıkışı. bazı tabii olaylar ve semavi ka
inatın oluş sebepleri ele alınmıştır (Süley
maniye K tp., E sad Efendi, nr. ı 888/6 ). Z. 
Risfıle-i Ijazfıniyye . Aynı hükümdar za
manında yazdığı ( 1478'den sonra) bu ese
rinde müellif Vakub Bey'in Azerbaycan'
dan Arran'a yaptığı seyahati anlatmak
tadır (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi. nr. 
1888/7). 3. Tercemeve Tefsir-i lfadiş-i 
Erba'in. Marifetullah, itikad, cennet, 
am eller ve ahiakla ilgili kırk hadisin man
zum olarak Farsça'ya çevrilmesi ve men-
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sur olarak yorumundan ibarettir (Süley
maniye Ktp., Fatih , nr. 791 / 1 ). 4. Terceme 
ve Na?-m-ılfadiş-i Erba'in . İman ve İs
lam 'ın esasları. ahlakifaziletler ve ahiret
le ilgili kırk hadisin rubai şeklinde Fars
ça'ya tercümesi ve yine manzum olarak 
yorumundan meydana gelmiştir (Süley
maniye Ktp., La la ismail, nr. 30; iü Ktp., FY, 
nr. 823) . 5. Münfı?-aratü'ş-şavm ve'l-'id. 
1502 yılında n esir ve nazım karışık olarak 
yazılan eser ll. Bayezid'e sunulmuştur 
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1888/ 
5) . 6. Heşt Bihişt*. idris-i Bitlisi'nin en 
önemli eseri olup ll. Bayezid'in emriyle 
ya:z;dığı Osmanlı tarihidir. Bu kitabıyla Os
manlılar'da İran ekolünün başlatıcısı olan 
Bitlisi. tarihe edebiyatı sokup süslü yaz
ma geleneğinin ilk temsilcisi olmuştur. 
Günümüze müellif nüshası olarak dört 
yazması ulaşan eserin mutena ve tezhip
li bir nüshası Nuruosmaniye Kütüphane
si'nde kayıtlıdır (nr. 3209). Manzum bö
lümleri ve bazı mensur kısımlan çıkarı
larak Abdülbaki Sadi Efendi tarafından 
1146 ( 1733-34) yılında Türkçe'ye çevrilen 
Heşt Bihişt'in (TSMK, Bağdat Köşkü, nr. 

196) tamamı üzerinde henüz ilmi bir ça
lışma yapılmamıştır. 7. Mir'fıtü'l-cemfıl. 
ll. Bayezid'e sunulan siyasetname türün
de bir eser olup insanın iyiliklerinin vasfı . 

nazari ve arneli hikmetin hulasasının hi
kaye şeklinde açıklanmasından ibarettir 
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1888/ 
ı) . 8. Mir'fıtü'l-'uşşfı~. Yavuz Sultan Se
lim· e ithafen yazılan tasawufi mahiyette
ki eser bir mukaddime ile iki bölümden 
meydana gelmektedir ve n esir- nazım ka
rışımı olarak telif edilmiştir (Süleymani
ye Ktp., Esad Efendi, nr. 1888/4). 9.lfa~

~u'l-mübin fi şer]Ji lfakkı'l-ya~in. Şe
büsteri'nin kelamla ilgili eserine Farsça 

Idris-i 
Bitlisi'nin 
ljavfu;şü 'l

/:ıayevan adlı 

eserinin 
müellif 
hattı nüshasının 

ilk iki sayfası 
(TSMK, 
Revan Köşkü, 
nr. 1665) 

idris-i 

Bitlisi'nin 
mezarı

Eyüp 1 
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yazılmış bir şerhtir. Yavuz Sultan Selim 
zamanında tamamlanmıştır. Sekiz bö
lümden oluşan eserde Allah'ın zatının ve 
sıfatlarının zuhüru. ilminin derecesi, var
lığının ve birliğinin vücubu konuları ele 
alınmıştır (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 
2338) . 10. Ijavaşşü 'l-]Jayevfın (Terceme-i 
fjayatü 'l-hayevan). Demiri'nin lfayfıtü '1-
J:ıayevfın adlı eserinin 1517-1518 yılların
da Farsça'ya yapılmış tercümesidir. Mü
ellif, Yavuz Sultan Selim'in emriyle çevir
diği eseri bu padişaha ith af etmiştir. Ki
tabın müellif hattıyla yazılmış bir nüshası 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde 
(Revan Köşkü , nr. 1665) kayıtlıdır (Karatay, 
Farsça Yazmalar, s. ı 06). 11. Selimnfı
me. Yine Yavuz Sultan Selim'in emri üze
rine bu padişah dönemi olaylarının anla
tıldığı risalenin birçok nüshası bulunmak
tadır (mesela bk. TSMK, Revan Köşkü, nr. 
1540; ayrıca bk. Tekindağ, sy. 1 119701. s. 
203 vd.). 12. Münfı?ara-i 'Iş~ bd 'A~l. Va
rı felsefi. yarı tasawufi mahiyette mensur 
bir eser olup bilinen tek nüshası Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi'ndedir (nr. 5863). 13. 
Kaşfı'id ve münşe'fıt ve mürfıselfıt. İd
ris-i Bitlisi'nin, başta Osmanlı padişahları 
olmak üzere ileri gelen devlet ricali ve ba
zı alimler hakkında yazdığı kasidelerle az 
miktardaki mektubunu ihtiva eden ese
rin tek nüshası Süleymaniye Kütüphane
si'nde kayıtlıdır (ESad Efendi, nr. 1888/3). 
14. Mecmu'a-i Münşe'fıt. Akkoyunlu. 
Karakoyunlu, Timurlu, Osmanlı ve Hint 
sultanları arasında teati edilen mektup
ların .suretlerinin toplandığı bir eserdir . 
Mektupların bir kısmı idris-i Bitlisi'nin 
oğlu Ebülfazl Mehmed Efendi'ye aittir; 
mecmuada ayrıca Ebülfazl'ın Risfıle-i Ku
dumiyye adlı bir eseri de yer almaktadır 
(İÜ Ktp., FY, nr. 906) Müellifın ll. Bayezid'e, 
Yavuz Sultan Selim'e ve Kanuni Sultan Sü
leyman'a yazdığı Farsça birkaç mektup 
ise Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi'nde bu
lunmaktadır (Envanter nr. 1919, 5675, 
8813/1,2, 3).15. Kanun-ı Şfıhenşfıhi. İd-
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idris-i Bitlisi'nin Heşt Bihlşt adlı eserinin Abdülbaki Sadi 
Efendi tarafından yapılan Türkçe tercümesinin ilk sayfası 
(TSMK, Bağdat Köşkü, nr. 196) 

rlsci Bitlisl'nin hayatının sonlarına doğru 
kaleme aldığı siyasetname türünde bir 
eserdir. Yer yer tasawufinükte ve teş
bihlerle süslediği bu eserinde müellif bil
gilerini ve t ecrübelerini toplamıştır. Ka
nun-ı Şahenşahi'nin önemli kaynakları 
başta Dewanl'ninki olmak üzere çeşitli 
ahlak kitapları , Abdurrahman-ı Cami, Se
nai , Firdevsi. Sa'di-i Şlrazi ve Hafız- ı Şira

zi gibi şairterin eserleridir. Eski bir nüsha
sı Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlı 
bulunan (E sad Efendi, nr. 1888/2) kitap 
üzerinde Hasan Tevekkülitarafından dok
tora çalışması yapılmış ve eser Türkçe'
ye çevrilmiştir (iü Ed. Fak. Tarih Seminer 
Kitaplığı, nr. 2573). 

B) Arapça Eser leri. 1. Risô.letü'l-iba · 
'an meva]sı'i'lNeba. 1 512 yılı Civarında 

yazılan eser, ı. Mahmud zamanında (ı 730-
1 754) Mehmed Salih Bi t l isi tarafından 
Türkçe'ye çevrilmiştir (Osmanlı Müellifle
ri, lll, 7). Kitabın bir nüshası Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde bulunmaktadı( (Şehid 
Ali Paşa, nr. 2033/2). Müellife izafe edilen 
Risale fi't-ta'un ve cevazi'l-firar 'anhü 
adlı eserin (Keşfü';ç-;çunün, 1, 876; Brockel
mann. GAL Suppl., ll, 325) yukarıda kay
dedilenle aynı kitap olması kuwetle muh
temeldir. 2. ljaşiye 'ala Tefsiri Beyza-
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vi . l l. Bayezid zamanında yazılmış olup 
bu padişaha sunulmuştur (Süleymaniye 
Ktp., Ayasofya, nr. 303). 3. Risale fi'n 
nefs. Bir giriş. altı bölüm ve bir sonuç
tan oluşmaktadır. Özellikle ruh konusu
nun ele alındığı eserin bilinen tek nüsha
sı Manchester'da John Rylands Kütüp
hanesi'nde bulunmaktadır (a .g .e., ll, 
325). 4. ŞerJ:ıu esrari'ş-şavm min şerJ:ıi 
esrari'l-'ibadat. 1511 yılında kaleme alı
nan eser Memlük Sultanı Kansu Gavri'ye 
sunulmuştur (Süleymaniye Ktp., Ayasof
ya, nr. 1994). 5. Evdiyetü'l-edviye (Brit
ish Library, Or., nr. 12155). 

idris-i Bitlisi'nin bilinen tek Türkçe eseri 
Mecmilatü'l-münşeat adını taşımakta

dır. Müellifin inşa örneklerine dair Türk
çe mektupların ı ihtiva eden eserde oğlu
nun bir mektubunun da bulunmas ı ta
mamının İdris 'e ait olmadığını akla getir
mektedir. Süleymaniye Kütüphanesi 'n
de kayıtlı nüshada (Esad Efendi, nr. 3879) 
tebrik, aşk, fetihname vb. konularda ya
zılmış mektup ve mektup başlangıç ör
nekleri yer almaktadır. Ayrıca Mecmila-i 
Pevaid-i Müteferr.ika içinde (Süleyma
niye K tp., E sad Efendi, n r. 3 344) Türkçe üç 
mektubu bulunan İdris 'in, Mısır'da Akko
yunlular'ın ileri gelenlerinden Necmeddin 
Mesud ve Isa es-Saveci'nin şiirlerini der
teyerek bir divan haline getirdiği de bilin
mektedir (Muhyi-i Gülşen!, s. 116). 

Kani'ın-i Şahenşahi'de adı geçen Ri
sale der İbdJ:ıat~i Egani adlı eserinde 
idris-i Bitlisi bazı müzik aletlerini dinle
menin mubah olduğunu belirtmiştir (Te
vekküll, s. 23-24).Ahmed Rifat Efendi'nin 
Lugat-ı Tarihiyye ve Coğrdtiyye'sinde 

(1, 11 O) onun Kitdb der Redd-i Ravafiz 
isimli bir eserinden söz edilmektedir. lfa
şiye-i ŞerJ:ı-i Tecrid ise ad ı sadece Os
manlı Müellifleri'nde geçen bir eserdir 
(lll, 7). Aynı yerde Kenzü'l-{ıafi ii beya
ni'l-ma]samati'ş-şilfi adlı kitabı da kay
dedilmektedir. İstanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi'nde kayıtlı olup (FY, nr. 822) 
İ dris 'e atfedilen Fihrist-i Tekmile-i Te~
kiretü'l-evliya'ın Kenzü'l-{ıafi ile aynı 
kitap olması kuwetle muhtemeldir (Te
vekküll, s. 24). Bazı kaynaklarda ŞerJ:ı-i 
Manz;Cıme-i Gülşen-i Raz adlı eser İd
ris-i Bitlisl'ye nisbet edilirse de (Osmanlı 
Müellifleri, lll, 7; Dihhuda, lll, 1562) Süley
maniye ve Üsküdar Hacı Selim Ağa kütüp
haneterindeki nüshalarında babasının is
mi bulunmaktadır. Ancak İdris kendisinin 
de Gülşen-i Raz'a bir şerh yazdığım be
lirtmektedir (f:laM.u'l-mübfn, vr. 4b)_ Ay
nı kaynaklarda onun ŞerJ:ı-iFuşuşü'l-J:ıi
kem'inden de söz edilmektedir. idris-i Bit-

lisl'nin, İbnü'I-Farız'ın el-Kaşidetü'l-{ıam
riyye'sine bir şerh (Brockelmann, GAL 
Suppl., ı, 464), ayrıca Tuhfe-i Dergfıh -ı 

Ali adıyla t asavvufi risaleler (Uzunçarşı
lı, ll, 604) yazdığı da ileri sürülmektedir. 
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