TAÞKIN PAÞA KÜLLÝYESÝ

Taþkesen köyünde topraða verildi. Yeðeni ve þeyhinin oðlu Mehmed Sýrrý, amcasýnýn oðlu Þehâbeddin ve Erzurumlu Hacý Hasan efendilere hilâfet veren Ýbrâhim
Efendi’nin talebeleri arasýnda yeðeni Mehmed Mâsum, Tekmanlý Molla Fehim, Göynüklü Ahmed, Taþkesenli Molla Ârif ve
Molla Halil, Malazgirtli Mehmed Emin efendiler bulunmaktadýr.
Taþkesenli
Mehmed
Sýrrý Efendi

tüsü ve ablasýnýn kocasý olan Mehmed Sýddýk Efendi’den mantýk ve Farsça okuyup
icâzet aldý. Ardýndan babasýnýn halifesi ve
dayýsý Ýbrâhim Efendi’ye intisap ederek ondan hilâfet aldý. Þapka devrimi yüzünden
Erzurum’da hapis yattýktan sonra tahliye
edilip Erzurum dýþýnda ikamete mecbur tutulunca merkeze baðlý Toparlak köyünde
ikamet etti. Tekke ve zâviyelerin kapatýldýðý, medreselerin kaldýrýldýðý çok zor þartlar
altýnda Pasinler ve çevre köylerinde talebe
okutmayý sürdürdü. Büyük oðlu Abdurrahman Efendi, diðer oðlu ve Kur’ân-ý
Kerim’in Ahkâm Tefsiri ile (Muhammed
Ali es-Sâbûnî) Reddü’l-mu¼târ’ýn (Ýbn
Âbidîn) mütercimi Mazhar Taþkesenlioðlu, Iðdasorlu Hacý Kâmil, amcazadesi Molla Said yetiþtirdiði talebelerden birkaçýdýr.
Uzun süre Erzurum’da merkez vâizliði görevinde bulunan Sýrrý Efendi 7 Temmuz
1954 tarihinde vefat etti.
Ýbrâhim Efendi. 1855’te Bingöl’ün Karlýova ilçesi Hacýlar köyünde doðdu. Þeyh
Ahmed Efendi’nin amcasý Molla Muhyiddin Efendi’nin oðludur. Çeþitli medreselerde okumakla beraber tahsilini Ahmed
Efendi’nin yanýnda tamamladý ve ona intisap etti. 1914’te talebeleriyle birlikte Kafkas cephesinde savaþtý. Bu savaþta aldýðý
yara sebebiyle topal kaldý ve Topal Þeyh
diye anýldý. I. Dünya Savaþý’nýn ardýndan Erzurum ve yöresi Ruslar tarafýndan iþgal
edilince Anadolu içlerine göç etmeyip Erzurum’da kaldý, talebe okuttu, irþadla meþgul oldu ve halký iþgalcilere karþý savaþa
teþvik etti. Þapka giymediði gerekçesiyle
1925’te tutuklanarak çýkarýldýðý Hýnýs Mahkemesi’nce Harput (Elazýð) Ýstiklâl Mahkemesi’ne sevkedildi ve bu mahkemece
Ýzmir’de mecburi ikamete tâbi tutuldu.
Ýzmir’de büyük ilgi görmesi ve etrafýnda
bir cemaatin oluþmasý üzerine Manisa’nýn
Demirci ilçesine sürgün edildi. Kýsa bir süre sonra 3 Kasým 1926’da burada vefat
etti. 1954’te türbesinin bulunduðu yerden
yol geçince naaþý Erzurum’a götürülüp

Þehâbeddin Efendi. 1898’de Erzurum’da doðdu. Þeyh Ahmed Efendi’nin torunu
ve Ziyâeddin Efendi’nin büyük oðludur.
Ýlk tahsilini babasýndan gördükten sonra
Tortum müftüsü Mehmed Sýddýk Efendi’nin yanýnda Arapça ve Farsça, kelâm, mantýk, hadis ve tefsir okuyarak icâzet aldý.
Pasinler’in Ketvan ve Kurnuç köylerinde
imamlýk yaptý, çevre köylerde ilim ve irþad
faaliyetini sürdürdü. Rus ve Ermeni iþgali sýrasýnda bir yandan talebe okuttu, bir
yandan da Pasinler’in köylerini gezerek halký Ermeniler’e karþý savaþa teþvik etti. Þehâbeddin Efendi 11 Ocak 1956’da Erzurum’da öldü. Talebeleri arasýnda Horasan
müftüsü diye meþhur olan küçük kardeþi
Mehmed Sýddýk Efendi, yine Horasan yöresinde tanýnan amcazadesi Yüzören köyü imamý Mehmed Efendi sayýlabilir.
Mehmed Sýddýk Efendi. 11 Aralýk 1914’te Erzurum’da doðdu. Þeyh Ahmed Efendi’nin torunu ve Ziyâeddin Efendi’nin oðludur. Doðumundan sekiz gün sonra babasý ölünce aðabeyi Þehâbeddin Efendi tarafýndan yetiþtirildi; onun yanýnda Arapça ve Farsça, fýkýh, kelâm, hadis, tefsir ve
mantýk okuyup icâzet aldý. Medrese tahsilini sürdürürken Erzurum’da ilk ve ortaokula devam etti. 1952’de Erzurum’un
Tekman ilçesine müftü tayin edildi. 19541960 yýllarýnda Horasan’da müftülük yaptýktan sonra Erzurum merkez vâizliðine
getirildi. Horasan müftüsü diye tanýndý.
1960 ihtilâlinde tutuklanarak Sivas’a gönderildiyse de altý ay sonra serbest býrakýldý ve Erzurum’da görevine devam etti. Bu
arada Bitlis Nurþin’e gidip Þeyh Abdurrahman et-Tâgý’nin torunlarýndan Tâhâ Efendi’ye intisap etti ve kendisinden hilâfet aldý. Erzurum’da vâizlik yaparken bir yandan da müridlerinin eðitimiyle ilgilendi,
evinin alt katýný medrese haline getirdi,
yüzlerce talebe okuttu. Bunlarýn arasýnda
yeðeni Zeki Hoca, Tortum’un eski müftüsü
Hâfýz Yahya Hoca, Erzurum’un fahrî vâiz
ve müderrislerinden Eþref Hoca, Pasinler’in Kevank köyünden Hâfýz Þuayýb Hoca bulunmaktadýr. 13 Þubat 1985’te Erzurum’da vefat etti. Mehmed Sýddýk Efendi’nin Münâcât isimli bir divaný vardýr. Aile

adýna Erzurum’da Taþkesenli Kültür Eðitim ve Dayanýþma Vakfý kurulmuþtur.
BÝBLÝYOGRAFYA :

M. Sýtký Aras, Erzurum’un Manevî Mimarlarý,
Ýstanbul 1996, s. 13, 162, 164; a.mlf., Bir Þehrin Ruhu: Erzurum, Ýstanbul 1999, s. 98; Hasan
Ali Kasýr, Erzurum Þiirleri Antolojisi, Erzurum
1997, s. 54-57; Ahmet Tevhit Ulusoy, Erzurum
Üstüne, Erzurum 1997, s. 93-98; Fuat Taþkesenligil, Silsile-i Aliye’nin Taþkesenli Halkasý, Erzurum 2002; “Taþkesenli Ahmed Efendi”, Evliyâlar Ansiklopedisi, Ýstanbul 1993, XI, 444-445;
“Taþkesenli Ýbrâhim Efendi”, a.e., XII, 3-4; http://
taskesenlivakfi.tr.cx/;http://taskesenli.blogspot.
com/ (maddenin yazýmýnda aileden alýnan bilgiler ve ailenin elinde bulunan belgelerden faydalanýlmýþtýr).
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TAÞKIN PAÞA KÜLLÝYESÝ
Nevþehir Ürgüp
Taþkýnpaþa (Damsa-Damse) köyünde
XIV. yüzyýlda yaptýrýlan külliye.
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Cami, kümbet, türbe ve medreseden
oluþan külliyede caminin ve medresenin
kitâbeleri bulunmadýðý için inþa tarihleri
belli deðildir. Ancak kümbetteki 743 (134243) tarihiyle türbedeki lahitlerde yer alan
751 ve 756 (1350 ve 1355) tarihleri külliyenin XIV. yüzyýl ortalarýnda yaptýrýldýðýný
göstermektedir. Cami, yazlýk mescid, kümbet ve açýk türbe bir avlu duvarý içinde
yer almaktadýr. Camiye kuzeybatý duvarýndan bitiþik olan eyvan þeklindeki mescid,
ortada ayaklara oturan iki sivri kemerli
açýklýða sahip olup tonozlarla örtülmüþtür. Güney cephesinde beþ kenarlý bir mihrap niþi bulunmaktadýr. Eyvanýn kuzeydoðu köþesindeki merdivenlerle baldaken
tarzýndaki köþk minareye ulaþýlmaktadýr.
Kesme taþtan inþa edilen cami kareye yakýn dikdörtgen planlýdýr. Harimde sivri kemerlerle baðlanan altý sütun mihraba dik
üç nef meydana getirmektedir. Sütun baþlýklarýnýn biri dýþýnda hepsi devþirme malzemedir. Nefler kuzey-güney yönünde sivri
kemerli tonozlarla örtülmüþ olup mihrap
önünde bir kubbe yer almaktadýr. Camide günümüzdeki mihrap sade ve beþ kenarlý bir niþtir. Yapýnýn orijinal ahþap mihrabý ve minberi Ankara Etnografya Müzesi’nde saklanmaktadýr. Ceviz aðacýndan
kakma tekniðinde yapýlan mihrap bugüne ulaþan tek ahþap örnek olmasý dolayýsýyla önemlidir. 3,50 m. yüksekliðinde ve
2 m. geniþliðindeki mihrap enli ceviz levhalarýn yatay ve dikey yönlerde birleþtirilmesiyle meydana getirilmiþtir. Mihrabýn
dikdörtgen çerçevesini içinde âyetlerin bulunduðu kademeli iki yazý kuþaðý dolaþmaktadýr. Beþ kenarlý mihrap niþi mukar149
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Taþkýn Paþa Medresesi’nin taçkapýsý

naslý kavsarayla nihayetlenmektedir. Kitâbe kuþaðýyla sýnýrlanan mihrap niþinin iç
yüzeyi palmet, rûmî ve kývrýk dallardan oluþan bir kompozisyonla bezelidir. Niþi çevreleyen sivri kemer üç sýradan meydana gelmekte, palmet, rûmî ve kývrýk dallý kompozisyonlara sahip iki sýranýn ardýndan yine yazý kuþaðý ve ince bir silmeyle kemer
sonlanmaktadýr. Kemerin oturduðu sütunçeler ve sütun baþlýklarý da bitkisel süslemelidir. Kemerin köþeliklerinde “Allah” ve
“Muhammed” yazýlý iki kabara yer almaktadýr. Köþeliklerin yüzeyleri ince bitkisel
süslemeyle bezenmiþtir. Mihrap açýklýðýnýn
üzerinde iki yazý kuþaðý arasýndaki dikdörtgen bölüm geometrik yýldýz geçmeli kompozisyonuyla dikkat çekmektedir. Yapýnýn
minberi kündekârî tekniðinde yapýlmýþtýr.
Minberin kapýsý üç dilimli kemerli olup kemerin iki yanýnda iki kabara, üst kýsmýnda geometrik desenli ve ajurlu bir bölüm
vardýr. Aynalýklarýnda sekizgen, baklava ve
yýldýz þeklinde parçalar kullanýlarak geometrik bir düzenleme elde edilmiþtir. Korkuluklarýnda bir yazý kuþaðýyla nihayetlenen geometrik yýldýz geçme desenli ve
ajurlu panolar mevcuttur. Caminin taçkapýsý mukarnaslý silme ve geometrik düzenlemeli kademeli bordürlerle çevrelenmiþ, yuvarlak kemerli kapý açýklýðý ve üzerindeki pencere niþ içinde yer almýþtýr. Kapý kemeri üzerine oyma motifler iþlenmiþtir. Niþi çevreleyen sivri kemer geometrik
süslemeli-düz birkaç sýra silmeden oluþmakta ve köþeliklerinde kabaralar bulun150

maktadýr. Kemerin iki yanýnda görülen geometrik süslemeli sütunçeler rûmî süslemeli baþlýklara sahiptir. Pencere olarak deðerlendirilen açýklýðýn kitâbe yeri olup olmadýðý hususunda kesin bir sonuca varýlamamýþtýr. Pencerenin altýnda yer alan yazý kuþaðý ise geç döneme aittir. Güney ve
doðu cephelerinde ikiþer pencere açýklýðý
bulunan yapýnýn çörtenleri aslan ve boða
baþlarý biçiminde iþlenmiþtir.

dürülmüþ bir kasnak üzerinde kubbeli, dýþtan ise piramidal külâhlýdýr. Yapýnýn günümüzdeki bu üst örtüsü onarýmlarda yapýlmýþtýr. Türbenin içinde üç mermer sanduka mevcuttur. Ýki sýra mukarnaslý kaideler
üstünde yanlarýnda geometrik yýldýz geçmeler, üzerlerinde yazý kuþaklarýnýn görüldüðü sandukalarýn Emîr Hýzýr Bey, oðlu Ýlyas Bey ve torunu Hasan Bey’e ait olduðu kabul edilmektedir.

Caminin doðusunda yer alan kümbetin
bânisi bilinmemekte, ancak Taþkýn Paþa
olabileceði ileri sürülmektedir. Kesme taþtan iki katlý olarak inþa edilen kümbet içten sekizgen kasnakla geçilmiþ kubbeli,
dýþtan piramidal külâhlýdýr. Bir sandukanýn görüldüðü cenazelik katý doðal taþýn
kare planda oyulmasýyla meydana getirilmiþtir. Kare planlý yapýnýn köþeleri iri pahlarla sekizgene dönüþtürülmüþtür. Doðu,
güney ve batý cephelerinde pencereler, kuzey cephesinde ise taçkapý bulunmaktadýr. Taçkapýda geometrik süslemeli iki bordürün oluþturduðu dikdörtgen çerçeve sivri kemerli kapý niþini çevrelemektedir. Kemerin köþeliklerinde ajurlu kabaralar yer
almaktadýr. Basýk kemerli kapýnýn lentosu
üzerinde yine geometrik süsleme kullanýlmýþtýr.

Eðimli bir arazi üzerinde yer alan medrese kare planlýdýr. Batý cephesinde dýþa
taþkýn ve yüksek bir taçkapýsý bulunmaktadýr. Kesme taþ ve moloz taþla inþa edilen yapýnýn dikdörtgen planlý ve sivri kemerli tonozlu giriþ eyvanýnýn saðýnda dikdörtgen planlý ve sivri kemer tonoz örtülü mescid vardýr. Mescidin, bezemesi yarým kalmýþ mihrabýndaki süslemeleri dikkat çekicidir. Dikdörtgen çerçeveyi oluþturan iki bordürde rûmî ve palmet süslemeleri görülmektedir. Sivri kemerli mihrap açýklýðýnda iç içe iki mukarnaslý niþ ve
kemerin köþeliklerinde rûmî-palmet süslemeli kabaralarla ortasýnda bir rozet bulunmaktadýr. Giriþ eyvanýnýn solunda merdivenler ve yine tonozlu dikdörtgen planlý
bir oda vardýr. Giriþten bir kapýyla ulaþýlan
kare planlý orta mekânýn üst örtüsü günümüze ulaþmamýþtýr. Bu mekânýn etrafýnda hafif dýþa taþkýn biçimde düzenlenmiþ
bir ana eyvan, bunun karþýsýnda daha küçük bir eyvan ve ikisi giriþ mekânlarýna sahip olmak üzere dört adet dikdörtgen planlý ve sivri kemerli tonozlu oda yer almaktadýr. Yapý zaman içinde yýkýlarak harap duruma geldiði için mimarisi ve iþlevi konusunda çeþitli görüþler öne sürülmüþtür. Yapýnýn medrese, tekke ya da saray (Taþkýn
Paþa’nýn sarayý) þeklinde kullanýldýðýna dair
görüþler vardýr. Ayrýca yapýnýn iki katlý olduðu tahmin edilmektedir. Medresenin
bugüne ulaþan en süslemeli bölümü taçkapýsýdýr. Ýki dýþ kenarda rûmî-palmet süs-

Hýzýr Bey Türbesi caminin kuzeydoðusundadýr. Türbenin kitâbesi olmamakla birlikte içinde yer alan sandukalardaki tarihlere dayanýlarak 1350-1355 yýllarýnda yaptýrýldýðý söylenmektedir. Oturtmalýk üzerinde bulunan altýgen planlý yapý altý ayaðýn sivri kemerlerle birbirine baðlanmasýyla inþa edilmiþ açýk bir türbedir. Önünde beþ basamaklý merdivenin yer aldýðý
güney cephesindeki kemer diðerlerinden
farklý þekilde zencerek motifli sütunçeler,
mukarnaslý bingiler ve ajurlu kabara motifleriyle vurgulanmýþtýr. Yapý, içten üç sýra mukarnaslý taþla önce on ikigene dön-
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lemeli baþlýklara sahip sütunçelerle sýnýrlandýrýlan taçkapýnýn geometrik düzenlemeli ve rûmî-palmet süslemeli üç bordürü
dikdörtgen çerçeveyi meydana getirmektedir. Ýki yanda bitkisel süslemeli baþlýklarý olan ikiþer sütunçenin kullanýldýðý kapý
niþi yine kademeli sivri kemerle çevrelenmektedir. Sivri kemer üzerinde kaydýrýlmýþ
yarým daire formlarýnda oluþan düzenleme görülmektedir. Üzeri geçme motifiyle
bezenmiþ basýk kemerli kapý açýklýðý niþ
içinde bulunmaktadýr. Kemerin köþeliklerinde kabaralar ve bitkisel süsleme, üzerinde rölyef þeklinde oldukça taþkýn bir bitkisel süsleme ve ýþýnsal bir düzenlemeye
yer verilmiþtir. Sivri kemerin üzerindeki bölüm de tamamen bitkisel süslemeyle kaplý olup bunun üzerindeki hafif dýþa taþkýn
dikdörtgen bölümde bir pencere açýklýðý
vardýr. Pencerenin yanlarýndaki alanlar da
bitkisel süslemeyle bezenmiþtir ve üst iki
köþesinde birer kabara mevcuttur. Günümüzde restore edilmiþ olan yapý halk kütüphanesi olarak kullanýlmaktadýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :
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182-184; Osman Nuri Dülgerler, Karamanoðullarý Dönemi Mimarisi, Ankara 2006, s. 70-73,
119-121, 144-147; Zeki Oral, “Anadolu’da San’at
Deðeri Olan Ahþap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri”, VD, V (1962), s. 23-79; Aptullah Kuran,
“Karamanlý Medreseleri”, a.e., VIII (1969), s. 209223; Gönül Öney, “Anadolu’da Selçuklu ve Beylikler Devri Ahþap Teknikleri”, STY, III (1970), s.
135-149; Ömür Bakýrer, “Ürgüp’ün Damsa Köyü’ndeki Taþkýn Paþa Camii’nin Ahþap Mihrabý”, TTK Belleten, XXXV/137-140, Ankara 1971,
s. 367-382; Ýsmail Çiftçioðlu, “Ürgüp’ün Taþkýnpaþa (Damsa) Köyü’nde Karamanlý Devri Eserleri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, III/2, Afyon 2001, s. 17-22.
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eþ-Þešåßišu’n-nu£mâniyye’de verdiði
bilgiye göre 14 Rebîülevvel 901 (2 Aralýk
1495) tarihinde Bursa’da doðdu. Babasý
Taþköprizâde nisbesiyle anýlan Muslihuddin Mustafa Efendi’dir. Ýlk çocukluk yýllarýný Bursa’da geçirdi; daha sonra Ankara’da Akmedrese müderrisi olan babasýnýn yanýna gitti, burada Kur’an’ý ezberledi. Babasýnýn Üsküp’e tayin edilmesi dolayýsýyla Bursa’ya döndü. Ardýndan babasý onu ve kardeþi Nizâmeddin Mehmed’i
Ýstanbul’a “Yetim” lakabýyla tanýnan Alâeddin Efendi’nin yanýna götürdü. Medresede sarf-nahiv okuduktan sonra, Bursa
Molla Hüsrev Medresesi’nde müderrislik
yapan amcasý Kývâmüddin Kasým Efendi’nin yanýnda kardeþiyle birlikte tahsiline
devam etti, fakat kardeþi burada vefat etti. Ahmed Efendi, babasýnýn Amasya Hüseyniye Medresesi’ne tayin edilmesi üzerine Amasya’ya giderek onun yanýnda öðrenimini sürdürdü. Dayýsýnýn yaný sýra Þeyhzâde Muhyiddin Mehmed Kocevî, Mahmûd
b. Kadýzâde-i Rûmî, Muhammed et-Tûnisî gibi âlimlerden ders aldý ve tahsilini tamamladý.
Taþköprizâde 931’de (1525), Dimetoka’daki Oruç Paþa Medresesi’nde müderrisliðe baþladý; ertesi yýl Ýstanbul’da Hacý Hasan Medresesi’ne nakledildi. Babasýnýn Ýstanbul’da vefat etmesinin (935/1529) ardýndan önce Üsküp Alaca Ýshak Bey (936/
1530), daha sonra Ýstanbul Kalenderhâne
(942/1536) medreselerine müderris tayin
edildi. Müderrislikte giderek yükseldi ve
Koca Mustafa Paþa, Sahn-ý Semân, Edirne Üç Þerefeli, Edirne Sultan Bayezid (951/
1544) gibi önemli medreselerde müderrislik yaptý. 952’de (1545) Bursa kadýlýðýyla
görevlendirildi: Ýki yýl sonra tekrar Sahn-ý
Semân Medresesi’nde müderrislik yaptý
ve 958’de (1551) Ýstanbul kadýsý oldu. Ancak yakalandýðý bir hastalýk neticesinde
görme duyusunu kaybedince görevinden
ayrýlmak zorunda kaldý. 30 Receb 968 (16
Nisan 1561) tarihinde Ýstanbul’da vefat etti; cenaze namazý Fâtih Camii’nde kýlýndýktan sonra Fâtih’te Âþýk Paþa Camii’nin hazîresinde bulunan Seyyid Velâyet Türbesi
yakýnýnda defnedildi.
Kelâm, fýkýh, tefsir, ahlâk, mantýk, biyografi, Arap dili ve edebiyatý, ilimler tarihi,

týp gibi deðiþik alanlarda çeþitli kitaplar
yanýnda otuza yakýn risâle telif eden Taþköprizâde Ahmed Efendi eserlerini Arapça yazmýþ ve büyük ölçüde þerh ve hâþiye geleneðini sürdürmüþtür. Dinî ilimlerde Fahreddin er-Râzî, Seyfeddin el-Âmidî, Seyyid Þerîf el-Cürcânî gibi Eþ‘ariyye’ye
mensup âlimlerin görüþleri etrafýnda tartýþmalar yapmýþ, ancak Mâtürîdiyye mezhebine baðlý kalmýþtýr. Kelâm ilmine ve tarihine dair bilgi verirken Mâtürîdî’yi Sünnî kelâm mektebinin kurucusu diye göstermesi dikkat çekicidir (Miftâ¼u’s-sa£âde,
II, 151-152). Bir din âlimi olmakla birlikte
ilimler tarihi ve biyografi alanýndaki eserleriyle de ünlüdür. Özellikle Ýslâm ilimleri
tarihi niteliðindeki Miftâ¼u’s-sa£âde ile
Osmanlý dönemi âlimlerini tanýttýðý eþ-Þešåßišu’n-nu£mâniyye son derece önemli
çalýþmalardýr. Taþköprizâde tasavvufa da
ilgi duymuþ ve Halvetiyye tarikatýna intisap etmiþtir. Böylece felsefe, kelâm ve tasavvufu birleþtiren eklektik bir âlim tipini
temsil etmiþtir. Ayný zamanda sülüs, nesih ve ta‘lik yazýlarýnda mâhir bir hattat
olup buradan kazandýðý parayý öðrencilerinin geçimine harcamýþtýr (Hýsým Ali Çelebi, II, 101).
Eserleri. Taþköprizâde Ahmed Efendi’nin eserlerinden bazýlarý þunlardýr: 1. Miftâhu’s-sa£âde* ve mi½bâ¼u’s-siyâde fî
mev²û£âti’l-£ulûm. Ýlimler tarihi ve tasnifiyle ilgili biyobibliyografik ve ansiklopedik
bir eserdir (I-II, Haydarâbâd 1328-1329;
III, 1356; I-III, Beyrut 1405/1985). Kitabýn
ilmî neþrini Kâmil Kâmil Bekrî ve Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr gerçekleþtirmiþ (I-III,
Kahire 1968) ve eser müellifin oðlu Kemâleddin Mehmed Efendi tarafýndan Mev²ûâtü’l-ulûm adýyla Türkçe’ye tercüme
edilmiþtir (I-II, Ýstanbul 1313). 2. eþ-Þeka.iku’n-nu£mâniyye* fî £ulemâßi’d-devleti’l-£O¦mâniyye. Ahmet Suphi Furat,
Mecdî Mehmed’in ilâvelerini dipnotlarda
göstererek eseri yayýmlamýþtýr (Ýstanbul
1985). 3. Nevâdirü’l-a¼bâr fî menâšýbi’l-aÅyâr. Hz. Peygamber, sahâbe ve tâbiîn ile din, hukuk, kelâm, týp, astronomi
âlimleri ve filozoflarýn menkýbelerine dairdir (Beyazýt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 2458). 4. el-Me£âlim fî £ilmi’l-kelâm. Kadî Beyzâvî’nin ªavâli£u’l-envâr’ýndaki sisteme göre yazýlmýþtýr (Beyazýt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 2149). Genellikle Fahreddin er-Râzî, Seyfeddin elÂmidî, Seyyid Þerîf el-Cürcânî gibi Eþ‘ariyye âlimlerinin eserlerinden yapýlmýþ iktibaslardan oluþan eserin ulûhiyyet, nübüvvet ve sem‘iyyât bölümleri üzerine Mehmet Emin Yaðcý, Taþköprizade Ahmed
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