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eser olduğu tahmin edilmekte, Sad'nin 
AJ:ıkdmü'l-Kur'an adlı bir eserinin daha 
olduğu bildirilmektedir. 
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Azerbaycan'da hüküm süren 
bir Türk-İslam hanedam 

(889-929). 
_j 

Adını, Maveraünnehir'in Üsruşene (UşrO
sana) bölgesinden Bağdat'a gelmiş asil bir 
Türk ailesine mensup olan Ebü's-Sac Dlv
dad b. Yusuf Dlvdest'ten alır. Ebü's-Sac 
önce Haydar b. KavQs el-Afşin'in, ardından 
AbbEısi Devleti'nin hizmetine girdi. Azer
baycan'da Babek, Taberistan'da Karinller, 
Basra'da Zenci köle isyanlarının bastırıl
masında etkin rol oynadı; Tarikimekke, Di
yarım u dar. Kınnesrin, Avasım, Halep, Ah
vaz valiliği gibi önemli görevlerde bulun
du. Ahvaz valiliğinden aziedilince Saffari
ler'e katıldı. Kısa bir süre sonra tekrar Ab
basi Devleti'ne hizmet etmek üzere Bağ
dat'a gitmek için buradan ayrıldı. Ancak 
yolculuğu sırasında uğradığı Cündişapur'

da vefat etti (266/879). 

Ebü's-Sac'ın ölümünün ardından oğlu 
Muhammed, Abbasi Devleti'nde Tarlkimek
ke, Haremeyn, Enbar ve Rahbe valiliği gi
bi görevlerde bulundu. 276 (889) yılında 
hilafet naibi Muvaffak-Billah tarafından 
Azerbaycan valiliğine tayin edilen Muham
med merkezi yönetimin zayıflamasından 
faydalanarak bağımsız hareket etmeye 
başladı. Böylece Sacoğulları hanedam ku
rulmuş oldu. Muhammed'in Üsruşene ha
kimlerinin taşıdığı "Afşin" unvanını kullan
ması onun bağımsızlığının bir işareti ola
rak gösterilmektedir (Madelung, CH!r., IV, 
229). Meraga'yı ele geçirip (280/893) ken
disine idare merkezi yaptı. Bölgenin ve ida
resindeki merkezlerin güvenliğini sağla-
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dıktan sonra İ rıniniye'deki gelişmeleri ya
kından takip etmeye başladı. 

Bu sırada merkezi Ani'de bulunan Er
meni Bagratuni hanedam İrminiye'de en 
güçlü dönemini yaşıyordu . Ermeniler, ı. 

Aşot gibi kralların gayretiyle büyük ölçü
de birliğini sağlamış ve İslam hakimiye
tinden çıkma yönünde adım atmıştı. Bu 
amaçla Abbasi hilafetiyle dostane münase
betler kuran Kral I. Simbat, 893 yılında Bi
zans imparatoru VI. Leon'a bir elçi gönde
rerek aralarındaki ittifakın yenilenmesini 
sağladı. öteden beri bölgedeki Abbasi va
lilerini istemeyen Ermeniler, Muhammed 
b. Ebü's-Sac el-Afşin'i halifenin gözünden 
düşürmek ve Bizans'tan alacakları destek
le onu bölgeden uzaklaştırmak istiyordu. 
I. Simbat 30 bin kişilik bir orduyla Azer
baycan sınırına dayandı. İki ordu burada 
karşı karşıya geldi, ancak barış sağlanarak 
savaş önlendi. Bu olayın ardından bölge
deki müslüman merkezlerine saldırı baş
latan Simbat, Duvin (Dvin) üzerine yürü
yüp şehri ele geçirdi (281/894). Daha son
ra müslüman yerleşim merkezlerine ge
niş çaplı saldırılar düzenleyen Ermeni or
duları kuzeyde Kafkas dağlarına, doğuda 
Azerbaycan sınırına kadar yayıldı. Gürcis
tan ve Arran, Ermeniler'in hakimiyetine 
girdi (282/895). 

Muhammed b. Ebü's-Sac vasıtasıyla du
rumdan haberdar olan Halife Mu'tazıd
Billah, onun İrminiye'nin kendi valiliğine 
bağlanması şartıyla Simbat'ı bertaraf ede
bileceğine dair teklifini olumlu karşılayarak 
Ermeniler üzerine yürümesini emretti. Mu
hammed önce Nahcıvan'a girdi, ardından 
Duvin önlerine gelerek fazla bir mukave
metle karşılaşmadan şehri yeniden İslam 
hakimiyetine kattı (Grousset. s. 402). Bu 
arada Simbat da Muhammed'in üzerine 
yürüdü. Alagöz dağı eteğinde meydana ge
len savaşta Muhammed yenilgiye uğradı 
ve barış teklifinde bulundu (Pasdermaci
yan. s. 184). Simbat, İslam ordularından 
gelebilecek zararı önlemek için (F. Maci er, 
IV. 160 ı bu teklifi benimsedi. Daha sonra 
Vaspurakan bölgesindeki (merkezi Van) Er
meni Ardzruni hanedanıyla temas kuran 
Muhammed, Ardzruniler'i yanına çekmek 
suretiyle Simbat'ı zaafa uğratmayı düşü
nüyordu. Ardzruni Hükümdan Sergis Aşot, 
Simbat'ın işgalinden korunmak amacıyla 
Muhammed' e tabi olmayı kabul etti (Gro
usset, s. 405). 

el-Cezire Valisi Ahmed b. Isa eş-Şeyba
ni'nin Kral Simbat'ı yenilgiye uğratması 
Muhammed b. Ebü's-Sac'a yeniden İrıni
niye'ye baskın düzenleme fırsatı verdi. Mu
hammed, Bagratuni merkezinin bulundu-

ğu Şirak bölgesine yürüdü, Kars'ı bir süre 
kuşattıktan sonra ele geçirdi (285/898) . 
Simbat'ın karısını , gelinini ve bazı önemli 
şahsiyetleri yanına alarak ele geçirdiği ha
zineyle birlikte Duvin'e döndü (Pasderma
ciyan, s. 184). Ailesini kurtarma çarelerini 
aramaya başlayan Simbat, Muhammed' e 
itaatini bildirerek esirleri bırakması tale
binde bulundu. Muhammed, Simbat ile 
akrabalık kurdu ve onunla bir anlaşma yap
tı. Ancak Simbat anlaşma şartlarına uy
mayıp Gürcistan Kurapalatı l l. Adarnase 
ile birlikte hareket etmeye başladı. 

Kuzey İrminiye'yi kontrol altına aldıktan 
sonra Vaspurakan bölgesine ani bir bas
kın düzenleyen Muhammed b. Ebü's-Sac 
bölgede sürdürdüğü mücadeleler sonucu 
Güney İrminiye'ye hakim oldu. Halife Mu'
tazıd-Billah, Muhammed'in Azerbaycan ve 
İrın'iniye bölgesindeki hakimiyetini tanıdı 
(285/898). Muhammed de halifeye bağlı
lığını göstermek üzere oğlu Ebü'l-Müsafir 
Feth'i kıymetli hediyelerle birlikte Bağdat'a 
rehine olarakyolladı (7 Muharrem 286123 
Ocak 899). Azerbaycan'a dönmesinin ar
dından veba salgınında hayatını kaybetti 
(Reblülevvel 288 1 Mart 90 ı) ve yerine oğ
lu Dlvdad geçti. Dlvdad'ın amcası Ebü'l
Kasım Yusuf birkaç ay sonra yeğenini ye
nilgiye uğratarak (Şilban 288 1 Ağustos 
90 ı) Sacoğulları'nın yeni hükümdan ol
du (Taberi, X, 638). Gençlikyılların ı Mek
ke'de geçiren ve iyi bir öğrenim gören Yu
suf b. Ebü's-Sac' ın Sacoğulları' nın başı

na geçmesi Simbat'ı rahatsız etmeye baş
ladı. Halife Müktefi-Billah'a bir elçi gön
dererek Yusuf'a karşı mücadelede kendi
sine yardım etttiği takdirde tam bir itaat 
içinde olacağına ve yıllık vergisini doğru
dan hazineye göndereceğine dair söz ver
di. Merkezi idareden kopmalar yüzünden 
sıkıntı içinde bulunan halife bu teklifi ka
bul etti. Krallık tacı, hil'at ve kıymetli eşya
lar göndererek Sim bat' ı ödüllendirdi. Du
rumu öğrenen Yusuf, İrminiye'ye yürü
düyse de kışın yaklaşması dolayısıyla Du
vin'e dönmek zorunda kaldı. 292 (905) yı
lında isyan eden Yusuf'a karşı mücadele
de başarılı olamayacağını düşünen halife 
Simbat'a bir mektup göndererek Sacoğul
ları üzerine yürüme teklifinde bulundu. 
Simbat bu teklifi fırsat bilerek Sacoğulla
rı'nı ortadan kaldırmak istedi, ancak bu ara
da Yusuf halife ile aniaşınca zor durumda 
kaldı. Yusuf, Simbat'a gözdağı vermek 
amacıyla yıllık vergilerini gecikmiş alanla
rıyla birlikte hemen ödemesini istedi. Sim
bat'ın bu vergileri ödemeye kalkması ül
kede büyük bir kargaşa ve sıkıntıya yol aç
tı. Bu durum Nahcıvan'ı yeniden ele ge-



çirmek isteyen Ardzruniler'i harekete ge
çirdi. Ardzruniler'in yardım isteğini olum
lu karşılayan Yusuf, Ardzruni Prensi Ha
çik Gagik'le anlaşıp kendisine kral unvanı 
verdi ve taç giydirdi (295/908) . Simbat bu 
birleşik kuwetle savaşmayı göze alamadı. 

Halife Muktedir-Billah döneminde Azer
baycan'ın yanı sıra İrmlniye'nin idaresi de 
Yusuf b. Ebü's-Sac'a verildi. İrmlniyye top
raklarına akıniara başlayan Sacoğulları, 

Nahcıvan'da Haçik Gagik ve kardeşi Gur
gen kumandasındaki Ardzruni Ermenileri 
ordusuyla birleşti. Bu arada bir müslüman 
birliği de Karabağ bölgesine girdi. Bölgeyi 
elinde bulunduran Sim bat, Sacoğulları'na 

karşı giriştiği savaşta yenilgiye uğradı. Yu
suf böylece Karabağ'ı da hakimiyeti altına 
almış oldu. Z97'de (910) kuzeydoğu İrml
niye, Sacoğulları'nın eline geçti. N. (X.) yüz
yılda Derbend de bir süre Sacoğulları'nın 
hakimiyetinde kaldı. Yusuf, Bagratuni mer
kezlerine karşı başlattığı akınlarını Şirak 

bölgesine kadar sürdürdü. İyice sıkıştırı
lan Simbat barış teklifinde bulunarak tes
lim olmak zorunda kaldı (300/913). Bir sü
re sonra Şirak bölgesine kaçan Sim bat, Ha
çik Gagik tarafından yakalanarak Yusuf'un 
yanına götürüldü ve ertesi yıl idam edildi. 
Simbat'ın oğlu ll. Aşot Erkat kurduğu çe
telerle Bagrevan (Eieşkirt), Arşarunik, Şirak 

ve Gugark bölgelerini ele geçirdi; kuzeye 
yönelerek Taşir bölgesini ve Tiflis'i zaptet
ti (Grousset, s. 442) . 

Bizans imparatoru VII. Konstantinos'un 
daveti üzerine İstanbul'a giden ll. Aşot 
Erkat yanına verilen bir Bizans birliğiyle 
İrmlniye'ye döndü ve İ rmlniye'deki kale
lerin büyük bir bölümünü ele geçirdi. An
cak rakiplerinden çekinerek anlaşma ihti
yacını duydu. Azerbaycan'a gelip Sacoğul
ları'na itaat arzetti. Yusuf, Aşot'u İrmlniye 
kralı olarak tanıdı ve kendisine krallık ta
cıyla birlikte kıymetli hediyeler verdi. Ha
life Muktedir-Billah da 310 (922) yılında 
Aşot'a "şahinşah" unvanı vererek onun İr
mlniye krallığını tanımış oldu (Vardan, l/2 
]1937]. s. 161). irmlniye'nin idaresini l l. 
Aşot Erkat'a bırakan Yusuf halifenin ona
yı ile Samanller'in idaresinde bulunan Rey'e 
yürüdü ve hiçbir mukavemetle karşılaşma
dan 304 (916) yılında şehre girdi. Ardın
dan Kazvin üzerine yürüdüyse de Esfar b. 
Şlreveyh saldırıyı püskürterek kendisini 
Kazvin hakimi ilan etti. 

Hilafet merkezinde Ali b. Isa İbnü'l-Cer
rah'ın vezirlikten aziedilip yerine İbnü'l
Furat el-Aküll'nin getirilmesi (8 Zilhicce 
304 1 2 Haziran 91 7) Yusuf'un aleyhine ol
du. Halife Muktedir-Billah onun etkisiyle 
Yusuf'un Rey valiliğini kabul etmedi ve 

Hakan el-Müflihl kumandasındaki orduyu 
onun üzerine sevketti, ancak Yusuf bu or
duyu yenilgiye uğrattı (Arlb b. Sa'd, s. 67) 

Halife yenilgiden sonra MOnis el-Muzaf
fer'i Azerbaycan'a gönderdi. MOnis'in 305 
(918) yılının ilkbaharında harekete geçtiği 
haberini alan Yusuf, Rey valiliği kendisine 
verildiği takdirde hazineye 700.000 dinar 
ödemeyi teklif etti. Halife bunu kabul et
meyip kendisini Bağdat'a çağırdı. Fakat 
Yusuf, Rey'in haracını toplayarak Erdebil'e 
döndü. MOnis de Rey, Kazvin ve Ebher va
liliğini Vaslf el-Begtemürl'ye verdi. Bunun 
üzerine Yusuf, yeniden halifeye başvura
rak Azerbaycan ve irmlniye valiliğinde kal
ması durumunda Rey'den vazgeçeceğini 
bildirdi. Ancak halife ısrarla Bağdat'a gel
mesini istedi. Halifenin bu ısrarının kendi
si için bir tuzak olduğunu düşünen Yusuf, 
Erdebil 'de gerekli tedbirleri almaya baş
ladı. Bu durumda Hemedan'dan hareket 
eden MOnis el-Muzaffer, Tebriz'le Erdebil 
arasındaki Serafta Yusuf'un ordusuyla kar
şılaştı (306/918). Yenilgiye uğrayan MOnis 
yardımcı kuwetler gelinceye kadar Zen
can'a çekildi. Bu arada Yusuf'un barış tek
lifi kabul görmedi. Ebü'l-Heyca Abdullah 
b. Hamdan ve Ebü'I-Aia Said kumandasın
daki yardımcı kuwetlerin katıldığı Abbas! 
ordusu Erdebil yakınlarında Sacoğulları or
dusuyla karşılaştı (Muharrem 307 1 Hazi
ran 919) . Savaşı Abbas! ordusu kazandı . 

Yusuf, Ebü'I-Heyca'nın adamları tarafın
dan yakalanıp MOnis'in karargahına geti
rildi, buradan Bağdat'a götürülerek saray
da hapsedildi (Mes'Qdl, Mürücü'?-?eheb, 
IV, 219; İbn Miskeveyh, I, 48) . Azerbaycan 
valiliği Muhammed b. Ubeydullah ei-FarO
kl'ye verildi. Ancak Yusuf'un gulamı Se
bük dağılmış olan orduyu bir araya geti
rerek Muhammed b. Ubeydullah'ın ordu
larını yenilgiye uğratıp Azerbaycan'ın bir 
kısmına hakim oldu ve yıllık ZZO.OOO di
nar vergi karşılığında halifeden Azerbay
can valiliğinin kendisine verilmesini iste
di. Halife Muktedir-Billah, Sebük'ün bu is
teğ ini yerine get irmek zorunda kaldı ( İbn 

Miskeveyh , I, 50) . 

Muktedir-Billah, Azerbaycan'daki siyasi 
sıkıntılar yüzünden ve MOnis el-M uzaffer'in 
araya girmesiyle Yusuf'u serbest bırakıp 
yılda 500.000 dinar vergi ödemesi şartıy
la Rey, Kazvin, Ebher, Zencan ve Azerbay
can valiliğine tayin etti (Muharrem 310 1 

May ı s 922) Yusuf, halifenin emri üzerine 
Vaslf ei-Begtemürl kumandasındaki bir
likle Musul'a girdi, buradaki işleri yoluna 
koyarak Erdebil'e döndü. Daha sonra Rey'e 
yürüdü. Ebher ile Zencan arasında mey
dana gelen savaşta Samani Valisi Ahmed 
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b. Ali'yi yenilgiye uğratarak şehre hakim 
oldu (8 Zilhicce 3 11 1 I8 Mart 924). Yerine 
gulamı Müflih'i bırakıp Hemedan'a git
mek için buradan ayrıldı. Ancak isyan eden 
Rey halkının Müflih'i şehri terketmeye 
mecbur bırakması üzerine geri dönmek 
zorunda kaldı ve burayı yeniden itaat al
tına aldı (Cemaziyelahir 313 1 Eylül 925). 

Bu sırada Karmatl isyanları tehlikeli bo
yutlara ulaşmış, Ahsa bölgesinde bağım
sız bir devlet konumuna gelen Karmatl
ler, Küfe ve Bağdat' ı tehdit etmeye baş
lamıştı. Yusuf b. Ebü's-Sac'ı 314'te (926) 

Azerbaycan ve İ rıniniye'nin yanı sıra bütün 
doğu bölgelerinin valiliğine tayin eden Muk
tedir-Billah, Karmatüer'e karşı savaşmak 
için lrak'a gelmesini emretti. Yusuf 315 yılı 
başında (927) Vasıt'a geldi. Bu arada Ebu 
Tahir ei-Cennabl ei-Karmatl'nin Küfe üze
rine yürüdüğü öğrenildi. Yusuf, Vasıt'tan 
hareketle KQfe önlerine geldiğinde Kar
matller şehri ele geçirmişti. Küfe'yi ter
ketme çağrılarını reddeden Karmatller, 
Yusuf'la savaşa tutuştu (9 Şewal 315 1 7 

Aralık 927) . Beklemediği bir mukavemet
le karşılaşan Yusuf mağiOp olarak esir düş
tü (İbn Miskeveyh, ı . 174) Bu olay Bağdat'
ta büyük bir paniğe yol açtı. MOnis ku
mandanlarından Yelbak' ı Karmatller'i ta
kip ve Yusuf'u kurtarınakla görevlendirdi. 
Ancak Ebu Tahir ei-Cennabl , Yusuf'u ve 
diğer esirleri öldürdü (a.g .e., I, 178; Arlb 
b. Sa 'd, s. 131) 

Yusuf'un yeğeni Ebü'I-Müsafir Feth b. 
Muhammed ei-Afşln, Muktedir-Billah ta
rafından Azerbaycan ve İrmlniye valiliği
ne tayin edildi (Zilhicce 3 ı 5 1 Şubat 928) . 

Ebü'I-Müsafir'in iki yıl kadar devam eden 
valiliği döneminde Azerbaycan'daki geliş
melerle ilgili kaynaklarda bilgi bulunma
maktadır. Onun Şaban 317 (Eylül 929) 
tarihinde öldürülmesinin ardından Saco
ğulları'nın Azerbaycan'daki hakimiyeti so
na ermiş oldu. Oğlu Ebü'I-Ferec'in adı Eml
rü'l-ümera İ bn Raik'in önde gelen kuman
dan ları a rasında zikredilmektedir. Saco
ğulları 'nın en önemli icraatının Azerbay
can ve İrmlniye'de huzurun sağlanması ve 
müslüman varlığının korunması olduğu 
söylenebilir. Azerbaycan, Sacoğulları'ndan 
sonra savaş meydanı haline gelmiş, hu
zursuzluğa ve kargaşaya sürüklenmiştir. 

Abbas! ordularında yer alan ve Yusuf b. 
Ebü's-Sac'a bağlı olarak hizmet gören gu
lam kıtalarma Saciyye denilirdi. 
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Hüküm Sürmüş Bir Türk Hanedam Sacoğulları
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can'da Hüküm Sürmüş Bir Türk Hanedam Saco
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Iii ALi İPEK 

ı ı 
SACY, Antoine Isaac Silvestre de 

(1 758-1838) 

L Fransız şarkiyatçısı. _j 

Paris'te doğdu. Yedi yaşındayken babası 
öldüğü için annesi tarafından yetiştirildi 
ve en iyi öğretmenlerden ders aldı. Napol
yon devri aristokratlarındandır. Kendisine 
1809'da imparatorluk şövalyesi, 1813'te 
imparatorluk baronu unvaniarı verilmiş
tir. Grekçe ve Latince'yi çocukken öğren
di. Daha sonra bir Senedikten rahibinden 
İbranice ve Arapça dersleri almaya, aynı 
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zamanda Doğu bilimlerine aşinalık kazan
maya başladı; bu dillerin ardından Türk
çe ve Farsça öğrendi. 1 789 Fransız ihtilali 
öncesindeki yıllarda yaşanan karışıklıklara 
rağmen kendini bilim ve edebiyat çevrele
rine tanıttı. 178S'te Academie des lnscrip
tions et Belles Letres'e serbest üye, 1792'
de olağan üye ve 1803'te başkan seçildi 
(başkanlığa 1822 yılına kadar dört defa da
ha seçilmiştir). 179S'te Ecole des Langues 
Orientales kurulduğunda Arapça kürsüsü
n ün, 1806'da College de France'ta Farsça 
kürsüsünün başına getirildi. 1808'de Se
ine milletvekili seçilerek siyasete atıldıysa 
da ilimden hiçbir zaman kopmadı. 1815'
te Paris Üniversitesi'ne, 18Z3'te College de 
France'a rektör oldu. 183Z'de senato üye
liğine seçildi; ayrıca Dışişleri Bakanlığı ile 
sürekli ilişki içinde bulundu. Uzun zaman 
eğitim şOrası üyeliği yaptı . 1833 yılında 
Bibliotheque lmperiale'in (Bibliotheque 
Nationale) Doğu yazmaları onun sorum
luluğuna verildi. Öldüğünde üçüncü dere
ceden Legion d'Honneur nişanı sahibi idi. 
Silvestre de Sacy başta dil bilimi, tarih, 
edebiyat, coğrafya, epigrafi ve nümisma
tik olmak üzere çeşitli alanlarda pek çok 
kitap ve Journal asiatique, Journal des 
savants, Repertorium tür biblische und 
morgenliindische Literatur gibi döne
min en önemli dergilerinde birçok makale 
yazmış, pek çok Arapça ve Farsça yazmayı 
neşretmiş, birçoğunu Fransızca'ya çevir
miştir. Bir ara Mısır hiyerogliflerinin çözü
müyle de uğraşmış. fakat başarı sağlaya
mamıştır. 

Eserleri. Telifleri: Memoires sur divers 
ev{mements de l'histoire des arabes 
avant Mahomet (Paris 1785), Memoires 
sur l'origine et les anciens monuments 
de la litterature parmi les arabes (Paris 
1785), Principes de grammaire genera
le (Paris 1799), Chrestomathie arabe ou 
extraits de divers ecrivains tant en pro
se qu'en vers (1-111, Paris 1806; 1-11, Paris 
1826-1827). Grammaire arabe (HI, Pa
ris 181 O), Discours sur le s traductions 

d'ouvrages ecrits en langues orienta
les (Paris 1810), Premier memoire sur 
la nature et Jes revolutions du droit de 
propriete territoriale en Egypte (Paris 
1815), Poeme d'Ascha (Paris 1816), Liv
re de Calila et Dimna ou fables de Bid
pai (Paris 1816), Memoire sur l'origine 
du culte que les druzes rendent il la 
figure d'un veau (Paris 1818), Memo
ire sur la dynastie des assassins et sur 
l'etymologie de leur nom (Paris 1818), 

Second memoire sur la nature et les 
revolutions du droit de propriete terri
toria1e en Egypte (Paris 1821), Les sean
ces d'al-Hariri (Paris 1822), Troisieme et 
dernier memoire sur la nature et les 
revolutions du droit de propriete ter
ritariale en Egypte (Paris 1824), Antho
logie grammaticale arabe ou morce
aux choisis de divers grammairiens et 
scoliastes arabes (Paris 1829), Traite 
eJementaire de prosodie et de l'art 
metrique des arabes (Paris 1831), Alfyya 
d'Ibn-Miilik ou la quintessence de la 
grammaire arabe (Paris 1833), Expo
se de la religion des druzes (1-11, Paris 
1838). 

Neşirleri: İbn Ebü's-Sürur el-Bekrl, el
Kevô.kibü's-sô.'ire ii al]bô.ri Mışr ve'l
Kahire ("Les livres des etoiles errantes qui 
continent l'histoire l'Egypte et du Caire" , 
Notices et extraits des manuscrits de la 
Bibliotheque nationale, Paris 1787, 1, 165-

280); Tyanalı Apollonios, Kitô.bü Sırri'l
l]alilj:a ("Le livre du seeret de la creature", 
a.g.e., Paris 1799, IV, 107-158); Devletşah, 

Teg,kiretü'ş-şu'arô.' ("Histoires des poetes", 
a.g.e. , IV, 220-272); Nehrevall, el-Berlj:u'l
Yemô.ni fi'l-tetf:ıi'l-'Oşmô.ni ("La faudre 
du Yemen ou conquete du Yemen par les 
othomans", a.g.e., Paris 1799. IV, 412-504); 

Nehrevall, el-İ'lô.m bi-a'lô.mi beledi'llô.
hi'l-J:ıarô.m ("La livre qui apprend a can
naitre la ville sainte de Dieu ou histoire de la 
Mecque", a.g.e., Paris 1799, IV, 538-591); Ali 
b. Hüseyin el-Mes'Qdl, et-Tenbih ve'l-iş
rô.f ("Le livre de l'indication et de l'admo
nition ou l'indicateur et le moniteur", a.g.e., 
Paris 1810, VIII , 132-199); Dan!, el-Mulj:
ni' ii ma'rifeti ]]attı meşô.J:ıifi'l-emşô.r 
("Traite sur l'orthographe primitive de l'Al
coran" , a.g.e., Paris 1810, Yili, 290-332); 

Kelile ve Dimne'nin Ebü'l-Meall Nasrul
lah b. Muhammed el-Gaznevl tarafından 
yapılan Farsça çevirisi (a .g.e., Paris 1818, 

X, 94-196, 265-268); Seyyid Şerif el-Cür
canl, et-Ta'rifô.t ("Definitions", a.g.e., Pa
ris 1818, X, 1-93); Abdurrahman-ı Cami, 
Nete]Jô.tü'l-üns min J:ıazarô.ti'l-lj:uds 

("Les haleines de la familiarite provenant 


