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ke li me içer di ği ni be lirt ti ği söz lük te Arap-

ça, Fars ça ve Türk çe ke li me ler için kı salt-

ma lar kul la nıl mış tır. Söz lü ğün 600. say-

fa sın dan iti ba ren Ba tı dil le rin den gel miş, 

yak la şık 700 ke li me yi ne dil kı salt ma la rıy la 

bir lik te sı ra lan mış tır. 5. Lu gat-ı Rem zî. 

Hü se yin Rem zi’nin 1888’de ken di hat tıy la 

ya za rak iki cilt ha lin de bas tır dı ğı söz lük te 

50-60.000 mad de ba şı var dır. Eser de Os-

man lı Türk çe si’nde kul la nıl ma yan Arap ça 

ve Fars ça bir çok ke li me ye yer ve ri le rek 

hac mi nin ge rek siz ye re art tı rıl dı ğı nı ile-

ri sü ren dil ci ler ol du ğu gi bi (DİA, XXXVII, 
409-410) lu ga ta hak et ti ği de ğer ve rilme-

yip da ha son ra ha zır la nan söz lük ler de 

kay nak ola rak kul la nıl ma ma sı nın bir kayıp 

ol du ğu nu söy le yen ya zar lar da var dır (Bi-
rin ci, sy. 31 [1270], s. 55-70). Söz lük te baş-

ta tıp te rim le ri ol mak üze re fen bi limle ri 

te rim le ri ne ge niş yer ve ril miş, ba zı çi zim-

ler de ek len miş tir.

Di ğer Ya yın la rı: Takvîm-i Remzî. Bu-

gün kü ajan da la ra ben ze yen, bir say fa-

sın da na maz va kit le ri, di ğer say fa sın da 

o ay için de ger çek leş miş önem li olay la rın 

ta rihi nin yer al dı ğı bir sü tun la ki şi sel not-

la rın ya zı la bi le ce ği kı sım la rı olan, top lam 

alt mış dört say fa dan mey da na gel mek te-

dir. İlk bas kı sı 18 Re ceb 1306 – 30 Re ceb 

1307 (20 Mart 1889 – 21 Mart 1890) ta rih-

le ri ni içe ren tak vim den bu gün kü tüp ha-

ne lerde mev cut olan so nun cu su 22 Mart 

his siyyât-ı ta as subkârâne le ri ni ga le ya na 

ge ti re cek sûret te neş ri yat ta bu lun du ğu” 

ge rek çe siy le Bi rin ci Dîvân-ı Harb-i Örfî’de 

yar gı lan dı. 26 Ma yıs 1909 ta rih li irâde-i 

se niy ye ge re ğin ce me mu ri yet le ili şi ği 

ke sil di. Mü eb bet kü rek ce za sı na çarp-

tı rı la rak Ro dos ada sın da ki ha pis ha ne ye 

gön de ril di. Yak la şık üç yıl son ra Sul tan 

Meh med Re şad’ın cülûsu nun dör dün cü 

yıl dö nü mün de 27 Ni san 1912’de af fe di-

lip İs tan bul’a dön düy se de me mu ri ye te 

baş la tıl ma dı ve 2 Şu bat 1913 ta ri hin de 

emek li ye sev ke dil di.

1887 yı lı or ta la rın da Be ya zıt’ta Kök çü ler 

Ka pı sı’nda bu lu nan bir mat ba ayı dev ra lan 

Hü se yin Rem zi bu ra yı yir mi yıl ka dar iş let-

ti. Taş bas kı yap tı ğı dev let salnâme le rin de 

ka yıt lı bu mat ba ada bir iki risâle ha riç hep 

ken di ki tap la rı nı bas tı. 15 Ka sım 1899 ta-

rih li bir bel ge de mat ba ası nı ge rek li iz ni 

al ma dan Er me ni ce ma atin den Mih ran’a 

ver di ğin den mat ba acı lık yap ma sı nın ya-

sak lan dı ğı be lir ti li yor sa da 1908-1909 

yıl la rın da çı kar dı ğı Mikyâs-ı Şerîat ad lı 

ga ze te yi ken di mat ba asın da bas ma ya de-

vam et ti. Arap ça, Fars ça ve Fran sız ca bi-

len Hü se yin Rem zi 9 Ara lık 1936 ta ri hin de 

İs tan bul’da öl dü. 1880’de ev len di ği Ne cip 

Pa şa’nın kı zı Fat ma Nazime Ha nım’ dan 

Meh med Fâtih ve Ömer Alâeddin adın-

da iki oğ lu ol muş, so ya dı kanu nu çıkınc a 

Al tın bi lek so ya dı nı al mıştır. Hü se yin 

Remzi’nin eser le ri Mek teb-i Tıb biy ye-i 

Şâhâne mu al lim le rin den Mi ra lay Hü se-

yin Rem zi Bey (ö. 1898) ve Dârüş şa fa ka 

me zu nu Hü se yin Rem zi Bey’in (ö. 1925) 
eser le riy le ka rış tı rıl mak ta dır.

Eser le ri. 1. Mün şeâtü’l-etfâl (İs tan bul 
1287, taş bas kı). Hü se yin Rem zi’nin he nüz 

on ye di ya şın da iken yaz dı ğı eser de mek-

tup laş ma, mev lid, nikâh, dü ğün, zi ya fet, 

sün net ve if ta ra da vet ör nek le ri, ay rı ca 

mek tep ço cuk la rı na fay da lı ba zı bil gi ler 

yer al mak ta, so nun da “Risâle-i Ahlâk” kıs-

mı bu lun mak ta dır. 2. Nuh be tü’l-mün şe-

ât (İs tan bul 1292). Ma li ye ye da ir ya zış ma 

ör nek le ri ni içe ren ki ta bın ka pa ğın da ki bir 

ifa de den mü el li fin hat tıy la ya zıl dı ğı an la-

şıl mak ta dır. 3. İl mihâl-i Tıbbî (İs tan bul 
1305). Ka pa ğın da bir hıf zıs sıh ha risâle si 

ol du ğu be lir ti len ve al tı kı sım dan olu şan 

eser de sün net ol ma nın öne mi, ab dest, 

na maz, oruç ve gus lün fay da la rı, do muz 

eti nin, af yon, es rar, tü tün vb.nin za rar la-

rı an la tı lır. 4. Lugåt-ı Ec ne biy ye İlâve li 

Lu gåt-ı Osmâniy ye. Rüş di ye ta le be le-

ri nin ya rar lan ma sı için cep te ta şı na cak 

bo yut ta ha zır lan mış ve ilk de fa 1880’de 

Hü se yin Rem zi’nin hat tıy la taş bas kı ola-

rak ba sıl mış tır. Mü el li fin tah mi nen 25.000 

ye ni den neş ret miş tir (Lib ya-Tu nus, 
ts.). 3. el-Es râ rü’l-ke mî ne fî a¼vâli’l-

kînekîne. Bir mu kad di me, on iki bö lüm 

ve bir hâti me den olu şan risâle de kı na kı-

na (kîne, Cincho na of fi ci na lis) ağa cı nın ye-

tiş ti ği ül ke ler hak kın da bil gi ve ril dik ten 

son ra bu ağa cın Av ru pa’ ya gi riş ta ri hi, 

özel lik le ri, hum ma has ta lı ğı nın çe şit le ri 

ve te da vi yön tem le ri ele alın mış tır. Ese rin 

te lif ta ri hi ola rak 1138 (1726) yı lı gös te-

ril se de Av ru pa’ya ilk se ya ha tin den son ra 

ya zıl mış ol ma sı ih ti ma li nin da ha kuv vet li 

ol du ğu ile ri sü rü lür (el-Es râ rü’l-kemîne, 
neş re de nin gi ri şi, s. 17). Mü el lif bu ese-

ri ni ha zır lar ken İtal yan ca kay nak lar dan 

da ya rar lan mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :
Hü se yin Ho ca, ¬ey lü Beşâßiri eh li’l-îmân bi-

fü tû ¼â ti Âli £O¦mân (nşr. Tâhir el-Ma‘mûrî), 
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¼u’l-meknûn, I, 182; Ah med Ab düs selâm, Les 
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Bû zî ne, Meşâhîrü’t-Tûni siyyîn, Tu nus 1992, s. 
184; Ah med b. Mîlâd, e¹-ªıb bü’l-£Ara biy yü’t-
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(1853-1936)

Lugat-ý Remzî adlý
sözlüðüyle tanýnan yazar.˜ ™

Tul ça ka za sın da (bu gün kü Ro man-
ya’da Tul cea şeh ri) doğ du. Ba ba sı tüc-

car dan İs mâil Efen di, an ne si Emi ne 

Ha nım’dır. Kü çük yaş ta İs tan bul’a git ti. 

Or ta öğ re ni mi nin ar dın dan iki yıl Or man 

Mek te bi’ne de vam et ti, me zun ol ma dan 

ay rı lıp Mek teb-i Tıb biy ye-yi Mül kiy ye’ye 

geç ti ve bu ra dan 1880’de me zun ol du. 

An cak dok tor luk yap tı ğı na da ir bir ka yıt 

yok tur. Daha son ra Mek teb-i Hu kuk’a gi-

re rek bu ra yı da 1886’ da bi tir di. Mes lek 

ha ya tı na kü çük yaş ta Ma li ye Mu ha se-

be si Pe ra ken de Ka le mi’nde baş la dı. Ar-

dın dan ma li ye nin di ğer bö lüm le rin de de 

bu lun du. 1887’de gir di ği Tahrîr-i Ver gi 

İda re si’nde uzun sü re ça lış tı; 3 Ha zi ran 

1902’ de mü mey yiz li ğe ter fi et ti. Bu ra-

da iken, II. Meş ru ti yet’ten son ra im ti yaz 

sa hi bi ve baş mu har ri ri ol du ğu Mikyâs-ı 

Şe rî at ga ze te si nin “ahâlî-i İs lâ miy ye’nin 

Lugat-ı Remzî ’nin kapağı (İstanbul 1305)
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1985). Ese ri M. Ne ca ti Lu gal Türk çe’ye 

(Ah bâru’d-Dev le ti’s-Sel çu kıy ye, An kara 
1943, 1999), Zi ya Bün ya dov Rus ça’ya (So-
ob şe ni ya o Seld juks kom go si dars tve, 
Mosk va 1980), Ra ma zan Ali Rûh-i İlâhî 

Fars ça’ ya (AÅ bâr-i Ümerâß ve Pâdişâhân-ı 
Sel çû š¢, Tah ran 1380 hş./2001) ve Clif-

ford Ed mund Bos worth İn gi liz ce’ye (The 
His tory of the Sel juq Sta te, A Trans la ti on 
with Com men tary of Akh bar al-Sal ju qıy-
ya, Lon don-New York 2011) çe vir miş tir.
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AÅbârü’d-dev le ti’s-Selcûšıy ye, Mu kad di me, 

s. e-¹; a.e. (Lu gal), Mu ham med İk bal’in mu kad-
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1375/1996, s. 221-222; İb nü’l-Adîm, Bu³ye tü’¹-
¹aleb, s. 34-35; M. Th. Ho uts ma, Re cu eil de tex-
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Tah ran, tür.yer.; V. V. Bart hold, Mo ğol İs tilâsı na 
Ka dar Tür kis tan (haz. Hak kı Dur sun Yıl dız), İs tan-
bul 1981, s. 38-39; C. H. Bec ker, “Ei ne anony me 
Seld ju qisc he Chro nik”, Isl., III/1 (1912), s. 197-
198; Cl. Ca hen, “Sel çuk lu Dev ri Ta rih Ya zı cı lı ğı” 
(trc. Ne jat Kay maz), TAD, VII/12-13 (1969), s. 
193-221; Ha san Ensârî-yi Kummî, “AÅbârü’d-
dev le ti’s-Selcûšıy ye”, Ma£ârif, XVII/1, Tah ran 
1379/2000, s. 167-172; C. E. Bos worth, “al-¥u-
say n¢”, EI° Suppl. (İng.), s. 378.
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Ýshâk b. Mûsâ b. Sâlih
b. Ömer el-Kerîm el-Hüseynî

(1904-1990)

Filistinli edip ve düþünür.˜ ™

Ku düs’te doğ du. Hz. Hü se yin’in so yun-

dan gel di ği için Hü seynî di ye ta nı nan bir 

ya şa dı ğı nı ve İran ta rih ya zı cı lı ğıy la iliş ki li 

ol du ğu nu gös ter mek te dir. Mü el lif, gü nü-

mü ze ka dar gel me yen Melik nâ me gi bi 

ba zı kay nak la rın ya nı sı ra za man za man 

şi fahî bil gi le re ve ken di göz lem le ri ne da-

ya na rak Bü yük Sel çuk lu Dev le ti ile Irak ve 

Kir man Sel çuk lu la rı hak kın da dik ka te de-

ğer bil gi ler ver miş tir. Özel lik le ese rin 485-

547 (1092-1152) yıl la rı nı kap sa yan bö lü-

mün de İmâdüd din el-İs fa hâ nî’ nin 579’da 

(1183) ta mam la dı ğı Nu½ re tü’l-fet re ve 

£u½re tü’l-šat re (fı¹ re) ad lı ki ta bın dan çok-

ça fay da la nıl dı ğı gö rül mek te dir. Eser dö-

ne min sos yal, eko no mik, idarî ve kül tü rel 

ta ri hi hak kın da da yer yer önem li bil gi ler 

içer mek te dir. Züb de tü’t-tevârîÅ’i bil has-

sa İb nü’l-Adîm, İz zed din İb nü’l-Esîr, Atâ 

Me lik el-Cü veynî ve Ah med b. Mah mûd 

gi bi ta rih çi ler kay nak ola rak kullan mış tır. 

Ni te kim İb nü’l-Adîm, Sul tan Alpars lan’dan 

bah se der ken Hü seynî’nin ta ri hin den ya-

pı lan seç me le ri oku du ğu nu be lir te rek 

ken di si de ik ti bas lar da bu lu nur (Bu³ye-
tü’¹-¹aleb, s. 34-35). İb nü’l-Adîm’in bu ifa-

de sin den eser den seç me le rin ya pıldı ğı 

an la şıl mak ta dır.

Ki tap ta yer alan ba zı bil gi ler, 

AÅbârü’d-dev le ti’s-Selcûšıy ye mü-

el li fi nin VII. (XI II.) yüz yı lın ilk çey re ğin de 

Ho ra san’da ya şa dı ğı nı ve muh te me len 

Hârizm şah Alâed din Mu ham med b. Te-

kiş’in (1200-1220) hiz me tin de bu lun du-

ğu nu dü şündür mek te dir (eser ve mü el li fi 
hak kın da ki tar tış ma lar için bk. AÅbârü’d-
dev le ti’s-Sel cû šıy ye; a.e. [Lu gal], Mu ham-
med İk bal’in mu kad di me si, s. VII-XI; The 
His tory of the Sel juq Sta te, ter cü me ede-
nin gi ri şi, s. 1-8, Züb de tü’t-tevârîÅ, nşr. M. 
Nû red din, neş re de nin gi ri şi, s. 7-16). AÅ-

bâ rü’d-dev le ti’s-Selcûšıy ye’nin (Zübde-
tü’t-tevârîÅ) gü nü mü ze ula şan tek nüs ha-

sı bu gün Bri tish Lib rary’de (Sto we, Or., nr. 
7) ka yıt lı dır (Ri eu, s. 342-344). Ace mi bir 

müs ten sih ta ra fın dan is tin sah edi len bu 

nüs ha da pek çok imlâ ha ta sı bu lunmak ta-

dır. İlk de fa 1886’da M. The odo rus Ho uts-

ma ta ra fın dan bi lim dün ya sı na ta nı tı lan 

ese ri (bk. bibl.), 1933’te Mu ham med İk-

bal AÅbârü’d-dev le ti’s-Selcûšıy ye adıy-

la La hor’da neş ret miş, ar dın dan tek rar 

ya yım lan mış tır (Bey rut 1404/1984). Mu-

ham med Nûred din de ese rin bir neş ri ni 

ger çek leş tir miş tir (Züb de tü’t-tevârîÅ: AÅ-
bârü’l-ümerâß ve’l-mülûki’s-Selcûšıyye, 
Bey rut 1405/1985). Qib la Ayaz, An Unex-

p lo ited So ur ce for the His tory of the 

Sal juqs: A Trans la ti on of and Cri ti cal 

Com men tary on the Akhbår Al-Daw-

lat Al-Salj†qiy ya adıy la bir dok to ra te zi 

ha zır la mış tır (Uni ver sity of Edin burgh, 

1900 – 24 Mart 1901 ta rih le ri ni ta şı mak ta 

ve üze rin de “on ikin ci se ne” iba re si yer 

almak ta dır. Mikyâs-ı Şerîat. II. Meş ru ti-

yet’in ilânın dan he men son ra ya yın ha ya tı-

na baş la yan ga ze te, yal nız per şem be gün-

le ri ol mak üze re 8 Ekim 1908 – 29 Ni san 

1909 ta rih le ri ara sın da otuz sa yı çık mış, 

ga ze te de Meş ru ti yet’i sa vu nan dinî içe rik li 

ya zı lar ya yım lan mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :
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Bi lim ler Li te ra tü rü Ta ri hi, İs tan bul 2006, I, 294-
302; Pa şa Ya vu zars lan, “Türk Söz lük çü lük Ge le-
ne ği Açı sın dan Os man lı Dö ne mi Söz lük le ri ve 
Şem sed din Sâmî’nin Kâmûs-ı Türkî’si”, DTCFD, 
XLIV/2 (2004), s. 191-200; Ali Bi rin ci, “Lü gat çi 
Dok tor Hü se yin Rem zi’nin Se rencâmı”, Mü te fer-
ri ka, sy. 31, İs tan bul 2007, s. 55-70 (ge nişletilmiş 
ola rak a.mlf., Ta ri hin Ala ca ka ran lı ğın da: Me-
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ÿBur han Ak gün
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– —HÜSEYNÎ, Ali b. Nâsýr
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Ebü’l-Hasen es-Seyyid Sadruddîn Alî
b. el-Ýmâm eþ-Þehîd Ebi’l-Fevâris

Nâsýr b. Alî el-Hüseynî
(ö. 590/1194’ten sonra)

Zübdetü’t-tevârîÅ adlý eseriyle tanýnan
Selçuklu tarihçisi.˜ ™

Ha ya tı hak kın da çok az bil gi bu lu nan 

Ali b. Nâsır el-Hü seynî’nin VI. (XII.) yüz yı lın 

ikin ci ya rı sın da ya şa dı ğı, dö ne min ön de 

ge len âlim le rin den bi ri ol du ğu ve Fah red-

din er-Râzî ile (ö. 606/1210) mek tup laş tı ğı, 

Tâ rî Åu Nîşâbûr’u Fars ça’ya çe vi ren Mu-

ham med b. Hü se yin Halîfe-i Nîşâbûrî’nin 

bu ese re ter cü me sı ra sın da ilâve et ti ği bil-

gi ler den an la şıl mak ta dır (TârîÅ-i Nîşâbûr, 
s. 221-222).

Züb de tü’t-tevârîÅ gü nü mü ze müs ta kil 

ola rak ulaş ma mış, is mi bi lin me yen bir mü-

el li fin 622 (1225) yı lın dan son ra ka le me al-

dı ğı AÅbârü’d-dev le ti’s-Selcûšıy ye ad lı 

ese rin de ik ti bas et ti ği şek liy le za ma nı mı za 

in ti kal et miş tir. Bu ik ti bas lar dan an la şıl-

dı ğı üze re Züb de tü’t-tevârîÅ, Sel çuk lu-

lar’ın ta rih sah ne si ne çı kı şın dan Sul tan 

II. Tuğ rul’un ölü mü ne (590/1194) ve Irak 

Sel çuk lu Dev le ti’nin yı kı lı şı na ka dar ge çen 

sü re de ki olay la rı içer mek te dir. Ese rin di li 

ve an la tım özel lik le ri Hü seynî’nin muh te-

me len İran coğ raf ya sın da (bel ki Nî şâ bur) 




