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TAKDİM 

Bilimsel  araştırmaların  sayısı  ve  niteliği  arttıkça  Şanlıur‐

fa’nın  ilim,  tarih,  edebiyat,  kültür  ve  arkeoloji  alanındaki 

mirası da gün yüzüne çıkmış oluyor. İnsanlığın ortak değeri 

olan  bu miraslara  sahip  çıkmak  ve  dünyaya  tanıtmak  da 

hepimizin  görevidir. UNESCO  tarafından  2019  yılının Gö‐

beklitepe yılı olarak belirlenmesi de Şanlıurfa’nın uluslarara‐

sı düzeyde tanınmasına büyük katkı sağlayacaktır.  

İslam tarihi boyunca birçok İslam âlimi, ilimlerin tasnifi ko‐

nusunda  fikir beyan  etmiş ve bu alanda  eserler  telif  etmiş‐

lerdir. Osmanlılarda da bu gelenek devam etmiş ve Taşköp‐

rülüzâde  Ebulhayr  İsâmeddin  Ahmed  Efendi,  ilimleri  en 

kapsamlı bir şekilde ilk defa tasnif eden yazar olmuştur. Bu 

geleneği  devam  ettiren müelliflerden  biri  de  Urfa Halvetî 

Dergâhı  şeyhi Abdulkadir Efendi’nin  büyük  oğlu Muham‐

med Mahvî’dir. Urfalı Muhammed Mahvî’nin  ilmî ve edebî 

bir üslûpla kaleme aldığı Mazbûtatü’l‐fünûn  isimli eseri de 

bilimlerin  sınıflandırılması  konusunda  önemli  bir  çalışma‐

dır. Ayrıca Muhammed Mahvî, âlimliğinin yanında Urfa’nın 

şiir  meclislerinde  yetişmiş  ve  manzumeleriyle  öne  çıkmış 

şairlerimizden biridir.   

Urfalı Muhammed Mahvî’nin Mazbûtatü’l‐fünûn isimli ese‐

rini  ilmî ölçülerle hazırlayıp kültürümüze kazandıran Har‐

ran Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem Bektaş’a  te‐

şekkür  eder;  bu  eserin  alanın  ilgililerine  faydalı  olmasını 

temenni ederiz. 

Abdullah ERİN 

Şanlıurfa Valisi 

ŞURKAV Başkanı 
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ÖN SÖZ 

Bilim  tarihinin önemli konularından olan “ilimlerin  tasnifi” 

mevzuu, insanlık tarihi kadar eski olmasa da tâ ilk çağlardan 

itibaren bilim  insanlarının uğraş alanlarından biri olmuş ve 

Yunan medeniyetinin önemli filozoflarından Aristo (ö. MÖ. 

322) da bilimleri ilk tasnif eden kişi olarak tarihe geçmiştir. 

İslam  tarihi boyunca birçok  İslam  âlimi de  ilimlerin  tasnifi 

konusunda fikir beyan etmiş ve bu alanda eserler telif etmiş‐

lerdir. Özellikle  Farabî  (ö.  950)’nin  İhsâ  el‐Ulûm  (İlimlerin 

sayımı)  adlı  eseri  önemlidir.  Farabî’den  yarım  asır  sonra 

vefat  eden Harezmî  (ö.  997)’nin Mefâtihü’l‐ulûm  (İlimlerin 

Anahtarları)’u da daha sonra yazılan birçok kitaba kaynaklık 

etmiş bir eserdir. Sadece aklî ilimlerle ilgili bir risale kaleme 

alan  İbni  Sinâ  (ö.  1037)  anılması  gereken  başka  bir  İslam 

âlimidir.  İslam  düşünce  tarihinde  bir  dönüm  noktası  olan 

Muhammed Gazalî  (ö. 1111), el‐İhyâ, el‐Munkız, Fâtihatu’l‐

ulûm,  el‐Leduniyye ve  el‐Menhul gibi  eserlerinde  ilimlerin 

sınıflandırılması  konusuna  değinmiş  ve  değişik  açılardan 

konuyu işlemiştir. Gazalî’nin ilimleri “şer’î ve şer’î olmayan” 

diye  iki kategoride  incelemesi  ise dikkat  çekicidir. Osmanlı 

Devletinin  ilk  ve  önemli  bilim  tarihçisi  Taşköprülüzâde 

Ebulhayr  İsâmeddin  Ahmed  (ö.  1561)’in  Arapça  yazdığı 

Miftâhü’s‐sa‘âde ve Misbâhu’s‐siyâde adlı eseri, ilimlerin en 

kampamlı bir şekilde tasnif edildiği bir kitaptır. Aynı aileden 

Taşköprülüzâde Muhammed Kemâleddin (ö. 1620), bu eseri 

Mevzûatu’l‐ulûm  adıyla  Türkçe’ye  tercüme  etmiştir.  Daha 

sonraki  yüzyıllarda  da Osmanlı  sahasında  bu  konuda  pek 

çok eser yazılmıştır. 

Bu  eserlerden  biri  de  çalışmamızın  konusu  olan Mazbûta‐

tü’l‐fünûn’dur. Urfalı Muhammed Mahvî  tarafından on beş 

günde  bir  ve  süreli  yayın  olarak  yayımlanan Mazbûtatü’l‐
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fünûn,  ilimlerin tasnifi konusunda daha önce yazılmış eser‐

lerden  yararlanılarak  telif  edilmiştir.  Ancak Mahvî,  yarar‐

landığı  eserlerin  ismini ve müellifleri hakkında hiçbir  bilgi 

vermez.  İlimlerin  tasnifi  konusunda  daha  önceki  asırlarda 

yazılmış eserlerin bir özeti olan Mazbûtatü’l‐fünûn ve müel‐

lifi Muhammed Mahvî hakında bugüne kadar müstakil bir 

çalışma yapılmamıştır. Özellikle ilimlerin tasnifi konusunda 

yapılacak olan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla bu ese‐

rin kısmî çevriyazısı hazırlanmış ve müellifi hakkında da ilk 

defa  derli  toplu  bilgiler  verilmiştir.  Eserin  ilmî  terimlerle 

yazılmış  olması,  dilini  ağırlaştırmış  ve  çalışmamımızı  da 

güçleştirmiştir.  Bütün  gayretimize  rağmen  gözden  kaçan 

bazı  hatalara  nazar‐ı müsmaha  ile  bakılmasını  temenni  ve 

yapılacak her türlü katkı için de şimdiden teşekkür ederiz.  

Eserin  ortaya  çıkmasında  emeği  geçen merhum Ekrem KI‐

LIÇ’a rahmet dilerken Dr. Öğr. Üyesi M. Cüneyt GÖKÇE’ye, 

çalışmanın  basılarak  kültürümüze  kazandırılmasına  vesile 

olan  ŞURKAV  Başkanı  ve  Şanlıurfa Valisi  Sayın Abdullah 

ERİN başta olmak üzere Yönetim ve Yayın Kurulu üyelerine 

teşekkür ederim. 

Prof. Dr. Ekrem BEKTAŞ 

Şanlıurfa‐2019 
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URFALI MUHAMMED MAHVÎ’NİN  

HAYATI VE ESERLERİ 

Osmanlı Müellifleri1 ve ondaki bilgileri özet bir şekilde veren 

Tuhfe‐i Nâ’ilî2 adlı biyografik eserler  ile Şanlıurfa Şairleri3adlı 

kitapta  hayatı  hakkında  sınırlı  bilgi  bulunan Mahvî,  aslen 

Erbilli  Şeyh Abdulkadir b. Muhyiddin Efendi’nin  (ö. 1898)4 

oğlu olup Irak’ın Erbil şehrinde doğduğu tahmin edilmekte‐

dir.  Bursalı  Mehmed  Tahir,  Muhammed  Mahvî’yi 

Rehâvî/Urfalı  gösterirken Nâil  Tuman  ise  Erbilli  diye  kay‐

                                                        
1 Mahvî Muhammed Muhyiddin Efendi Rehâvî. Elsine-i selâsede inşâ ve 
şi’irde muktedir, fâzıl bir şâir olup (Erbîl)’dendir. Sâbıku’t-terceme 

(Zehâvî Efendi)’den mücâzdır. (1289)’da İstânbul’da irtihâl eyledi. Ey-
yüp’ta (Kâşgarî Dergâhı) yokuşunda medfûndur. Âsârı (Muktesebât-ı 
Mahviyye) hikmet ahlâk ve tasavvuftan bahs olup gayr-ı matbu’dur. 

(Ravzâtü’l-ma’ârif) risâle-i mevkûtedir. (Mazbûtâtü’l-fünûn) kezâ. Bursa-
lı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 422. 
2 Mahvî Muhammed Muhyiddin Efendi. Erbilli. Vefatı H. 1289 M.1872 
Eyyüp Kâşgarî Dergâhı yokuşundadır. Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i 

Nâ’ilî, C. II, s. 929. Mehmet Aslan, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü proje-
si kapsamında Mahvî maddesini yukarıdaki iki kaynaktan yararlanarak 

yazmıştır.  Bkz. http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com /index.php?-
sayfa=detay&detay=2989 
3 Bedri Alpay, Şanlıurfa Şairleri I,Dal Yayıncılık, Şanlıurfa1986, s.136-7. 
4 Hayatı çin bkz. Yasin Taş, “19. Yüzyılda Urfa’da Bir Tarikat Şeyhi: 

Erbilli Elhâc Abdülkâdir Efendi (ö. 1898)”, Turkish Studies International 
Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Tur-

kic Volume 8/11 Fall 2013, s. 313-328; Mehmet Taşkanat, Abdulkadir bin 
Muhyiddin el-Erbilî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, (Yayımlan-

mamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi SBE, Kayseri, 2014, s. 
25-30; Mahmut Karakaş, Şanlıurfa Evliya ve Alimleri, Şanlıurfa Valiliği İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara, s. 324. 
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deder. Mahvî’nin  doğum  yeri  gibi  doğum  tarihi  de  kesin 

değildir;  dolayısıyla  Bedri  Alpay’ın  şairin/yazarın  doğum 

tarihini 1821 ve doğum yerini Urfa olarak göstermesi doğru‐

lanmaya muhtaç bir bilgidir. Adını dedesinden alan ve Mu‐

hammed Muhyiddin olarak bilinen şairin/yazarın şiirlerinde 

kullandığı mahlası Mahvî’dir. Mahvî’nin  babası  Şeyh  Ab‐

dulkadir Efendi, kendi memleketi Erbil’de; Kadirî, Nakşî ve 

Halvetî  tarikatlerinden  icazet  aldıktan  sonra  Erbil’den Ur‐

fa’ya  gelip  yerleşir. Hicri  1275  (Miladi  1858‐9)  yılında Ur‐

fa’ya yerleştiği tahmin edilen Şeyh Abdulkadir Efendi hayatı 

boyunca Urfa’da irşat faaliyetlerinde bulunur. Babasının göç 

tarihini hesaba kattığımızda Muhammed Muhyiddin’in Ur‐

fa’da doğmuş olması  imkânsız gibidir. Mahvî’nin çocukluk 

ve  gençlik  yıllarına  ait  bilgi  bulunmadığı  gibi  tahsil hayatı 

hakkında da malumat sahibi değiliz. Fakat Mahvî’nin gerek 

babasından  gerekse  devrin  eğitim  kurumlarından  iyi  bir 

eğitim  aldığı  en  azından  yazdığı  eserlerden  tahmin  etmek 

mümkündür. Özellikle Urfalı şair Ziyâ’î (ö. 1887)  ile müşte‐

rek  söylediği  gazeli  de  onun  Urfa’daki  şiir  meclislerinde 

tanındığını göstermektedir.  

Çalışmaya konu olan Mazbûtatü’l‐fünûn’un birinci  sayısının 

sonundaki  “Refîk‐i Mukâbeleci‐i  Kalem‐i  Dîvân‐ı  Ahkâm5 

Muhyîddîn Mahvî” ibaresinden Mahvî’nin bugünkü “Yargı‐

tay Dairesi yazı  işleri kâtip yardımcılığına” denk gelen gö‐

revle  memurluk  yaptığını  öğreniyoruz.    Fakat  Mahvî’nin 

hangi  tarihte  İstanbul’a gittiğine dair elimizde herhangi bir 

bilgi mevcut değildir.  

                                                        
5 Divân-ı Ahkâm (Yargıtay Dairesi) Kaleminde (Yazı işleri) temize çe-

kilmiş yazıları müsveddeleriyle karşılaştıran kâtip yardımcısı.  
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Muhammed Mahvî,  Erbilli  Seyyid  Ahmed  Efendi’nin  kızı 

Hatice Hanımla evlenmiştir ancak bu evlilikten çocuklarının 

olup olmadığı hakkında da bir bilgimiz bulunmamaktadır.  

Osmanlı  Müellifleri’nde,  müellifin  Zehâvî  Efendi  (ö.  1890‐

1)’den6 icazet  aldığı,  1289  (1872‐3)  yılında  İstanbul’da vefat 

ettiği  ve  Eyüp’teki  Kaşgarî  Dergâhı  yokuşunda  bulunan 

mezarlıkta defnedildiği yazılmaktadır. Mahvî’nin anî ölümü 

başta  babası  olmak  üzere  ailesini  çok  etkilemiş,  müellifin 

ölümünden  sonra  eşi Hatice Hanım,  kısa  bir  süre Urfa’da 

kalmış ve daha sonra babasının memleketi Erbil’e dönmüş‐

tür.7 

Muhammed Mahvî’in  küçük  kardeşi Mustafa  Kemaleddin 

Efendi  (ö.1950)8de yakın siyasi  tarihimizde çokça zikredilen 

biridir. Günümüzde Şeyh Saffet olarak da bilinen Kemaled‐

din Efendi’nin dinî ve tasavvufî konuda yazdığı birçok eseri 

vardır.9 

Osmanlı Müellifleri’nde Mahvî’nin üç dilde  (Arapça, Farsça, 

Türkçe)  şiir ve  inşa yazacak kadar güçlü olduğu  ifade edil‐

mektedir.  Eldeki  bir‐iki  şiiri  dışında  ahlâk  ve  tasavvuftan 

bahseden Muktesebât‐ı Mahviyye10 isimli  yazma  bir  eser  ile 

                                                        
6  Hayatı için bkz. http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Evliyalar-Ansik-

lopedisi/Detay/Irak-Bagdat-ZEHAVI/888 
7  Agm, s. 318. 
8  Şeyh Şaffet için bkz. Ulaş Salih Özdemir, Bir Siyasi Kişilik Olarak Urfa 
Mebusu Mustafa Kemaleddin (Şeyh Saffet Efendi), Ahi Evran Üni. SBE 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Kırşehir 2003; Mustafa Birol 
Ülker, YETKİN, Mustafa Saffet, 

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c43/c430272.pdf;  
Taş, agm, s. 325;  
9  Alpay, s.189-191. 
10  Kütüphanelerde yaptığımız araştırmalar sonucunda eserin henüz bir 

nüshasına rastlanmamıştır. 
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süreli  yayınlanan  Ravzâtü’l‐ma’ârif 11  ve  Mazbûtâtü’l‐fünûn12 

adlı  risâleleri  vardır.  Osmanlı Müellifleri’nde  şiirlerine  yer 

verilmeyen Mahvî’nin Şanlıurfa Şairleri adlı kitapta  iki man‐

zumesi  bulunmaktadır.  Bunlardan  ilki,  Urfalı  şair  Sâkıb 

Efendi  (ö.1873)13 Tekkesi’nde yaptırılan havuz  için söylenen 

tarih  manzumesidir.  Manzumenin  son  mısraına  göre  söz 

konusu havuz 1279 (1862‐3) yılında yapılmıştır.  İkinci man‐

zume ise Urfalı şair Ziyâ’î14 ile birlikte yazılmış müşterek bir 

gazeldir.  Bedri Alpay’ın  eserine  aldığı  her  iki manzumeyi, 

bazı küçük tasarruflarda bulunarak aşağıda sunuyoruz.  

Sâkıbiyye  Tekkesi’nde  yaptırılan  havuz  için  söylenen  tarih 

manzumesi: 

[Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün] 

Hânikâh‐ı Sâkıbiyye gerçi dil‐cûdur velî 

Oldu bu havz ile hakka gıbtageh‐i kâ’inât 

Kâlıb‐ı bî‐rûh idi aslında gûyâ bu makâm 

Buldu âb‐ı havz‐ı ra’nâ ile şimdi nev‐hayât 

Bir murabba’ vakfa döndü merkezinde kutb‐ı havz  

Hükmü cârîdir anunçün çâr rükn ü şeş cihât 

11 Osmanlı Müellifleri’ndeki ifadeye göre periyodik yayımlanan bir eser-

dir.  
12 Şairin 15 günde bir periyodik yayımlanan Mazbûtâtü’l-fünûn adlı eseri-

nin 3 sayısı bir araya getirilmiş ve basılmıştır.  
13 Şairin hayatı için bkz. Mehmet Kurtoğlu, “Şair Sakıb Efendi Hayatı, 

Vakfiyesi ve Vakfettiği Kitaplar”, Vakıflar Dergisi Haziran 2011, Sayı 35, 
s. 107-154.
14 Haytı için bkz. Bedri Alpay, age, s. 136-137.
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Böyle âsâr‐ı cemîle böyle hayrât‐ı hasen 

Nâss ile sâbit eder elbetde mahv‐i seyyi’ât 

 

Hızr okur cevher gibi Mahvî anun târîhini 

Tâlibe mâ‐i zülâl‐i havz ola ‘ayn‐ı hayât 

 

Müşterek Gazel 

 

[Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün] 

 

Cân ü dilden biz kul u kurbân‐ı Abdu’l‐kâdiriz 

Dergehinde sıdk ile derbân‐ı Abdu’l‐kâdiriz 

 

Terk ü tecrîd etmişiz râhında yokdur havfımız 

Çâker‐i şermende‐i ihsân‐ı ‘Abdu’l‐kâdiriz 

 

Gerçi sûretde gedâyız lîk şâh‐ı âlemiz 

Hâdim‐i hâk‐ı der‐i Geylân‐ı Abdu’l‐kâdiriz 

 

Hüsrevân‐ı dehre istiğnâsız olsa yeri var 

Bende‐i fermân‐ber‐i sultân‐ı Abdu’l‐kâdiriz 

 

Ser‐fürû etmezleriz hergîz Ziyâ’î âlemde 

Mahviyâ bizler gedâ‐yı hân‐ı Abdu’l‐kâdiriz15 

 

   

                                                        
15 Alpay, age, 136-7. 
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MAZBÛTATÜ’L-FÜNÛN’UN MUHTEVASI 

Mazbûtatü’l‐fünûn  periyodik  yayımlanan  bir mecmua  olup 

matbu üç sayısı elimizdedir. Birinci sayının yayım tarihi belli 

olmamakla birlikte ikinci sayının tarihi 1 Cumâde’l‐ûlâ 1289 

(7  Temmuz  1872)’dur.  Üçüncü  nüshanın  yayım  tarihi  de 

aynı ayın yani Cumâde’l‐ûlâ’nın 19 (25 Temmuz)’udur. Do‐

layısıyla Mazbûtatü’l‐fünûn on beşer gün arayla yayımlanan 

ve  tamamlanamayan  bir  mecmua  hüviyetindedir.  Eserin 

tamamlanmadığını gösteren önemli delillerden biri de “mâ‐

ba’dı var, tetimmesi gelir” gibi ifadelerin metinde yer alma‐

sıdır.  

Süreli  yayının  birinci  sayısında,  “vecibe”  başlığıyla  klasik 

eserlerde dikkat edilen ve bir form halini alan tertibe uygun 

olarak  besmele  (Bismillahirrahmanirrahim),  hamdele  (Al‐

lah’ın  birliğini  dile  getirme)  ve  salvele  (Hz. Muhammed’e 

salât ve  selâm getirme)’den  sonra uzun bir mukaddime  ile 

eserin  sebeb‐i  te’lif  (yazılış  sebebi) bölümü yer alır. Müellif 

eserin  eksikliklerini  “mazeret”  başlığıyla  kısaca  ifade  ettik‐

ten sonra “hutbe” başlığı altında da İslam medeniyeti ile Batı 

medeniyetinin bir mukayesesini yapar. Müellif, İslam mede‐

niyetinin çok sağlam temeller üzerine kurulduğunu, bu me‐

deniyetin  geçmişte  insanlığa  büyük  kazanımlar  sağladığını 

ancak son asırlarda Müslümanlardan kaynanlanan tembellik 

sonucunda  bu  medeniyetin  gerilediğini  örnekler  vererek 

teferruatlı bir şekilde anlatır. 
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“Tanzimattan  Sonra  Türkiyede  İlim  ve Mantık Anlayışı”16 

adlı makale yazarı Necati Öner de, İslâm kültür dünyasının, 

Farabî‐İbni Sinâ geleneğine bağlı  ilim anlayışının Tanzimat‐

tan  sonra memleketimizde  devam  ettirenlerden  birinin  de 

Muhammed Mahvî olduğunu ifade eder ve Mahvî’nin yeni‐

lik hareketlerine cephe alıp eskiyi savunduğunu söyleyerek 

şu tespitte bulunur: 

“Yazar geri kalan Osmanlı cemiyetinin kurtuluşunun Avru‐

pa  nizam  ve  kanunlarını  taklitle  olamayacağını,  Fransızca 

öğrenip de o dildeki eserleri Osmanlıcaya  tercüme etmekle 

milletin  yükselemeyeceği, milletin  kendi maarifine  dayan‐

ması gerektiğini, bunun için de ecdadın mevcut olan değerli 

eserlerini ele alıp onları işlemek gerektiğini ileri sürüyor.”17 

Periyodik  yayının  ikinci  sayısında  “mevâdd‐ı  münderi‐

ce/içindekiler” başlığı altında şu alt başlıklar üzerinde duru‐

lur: Taksîmü’l‐‘ulûm  (ilimlerin  tasnifi, kısımlara  ayrılması), 

matlab (meram, maksat), ‘ilm‐i lüğat (sözlük ilmi), ‘ilm‐i sarf 

(morfoloji),  ‘ilm‐i nahv  (sentaks  ilmi),  ‘ilm‐i ma’ânî  (kelime 

ve  cümlelerle anlatım arasındaki  ilişkileri anlatan belağatin 

bir kolu), ‘ilm‐i beyân (sözü anlaşılabilecek şekilde açık söy‐

leme  ilmi;  teşbih, mecaz, kinâye vs.den bahseden belagatın 

bir  dalı),  ‘ilm‐i  bedî’  (sözü  süslemek  için  kullanılan mecaz 

dışı sanatlardan bahseden belağatin bir dalı) ve  ‘ilm‐i  ‘arûz 

(hecelerin uzunluk ve kısalıklarına dayanan vezin ilmi). 

Mazbûtatü’l‐fünûn’un üçüncü sayısında ise ‘ilm‐i karzu’ş‐şi’r 

(şiir  söyleme  ilmi),  ‘ilm‐i  inşâ  (düzyazı  yazma  ilmi),  ‘ilm‐i 

muhâdarât  (başkasına ait sözlerden muhataba veya okuyu‐

cuya uygun alıntılar halinde aktarmalar yapma  ilmi),  ‘ilm‐i 

hikmet (felsefe ilmi), ‘ilm‐i istitrâd (asıl konudan olmayarak 

                                                        
16 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/732/9332.pdf. 
17 Öner, s. 109. 
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münasebeti  gelmişken  söylenen  söz  anlamında  bedî‘  ilmi 

terimi), ‘ilm‐i tıbb (tıp ilmi), ‘ilm‐i teşrîh (anatomi ilmi), ‘ilm‐

i ta’bîr (rüya yorumlama ilmi), ‘ilm‐i firâset (bir kimsenin dış 

görünüşüne bakarak onun ahlâk ve karakteri hakkında tah‐

minde bulunmayı başka bir  ifade  ile akıl ve duyu organla‐

rıyla  bilinemeyen  ancak  sezgi  yoluyla  ulaşılan  bütün  bilgi 

alanlarını kapsayan bir bilim;  fizyonomi ilmi) konuları hak‐

kında bilgi verilir. Yazar, bu  ilimler hakkında bilgi verirken 

söz konusu  ilimlerle alakalı birçok  terimi de açıklar. Bu  te‐

rimler metinde yer aldığından burada tekrar edilmeyecektir. 

Muhammed Mahvî, Mazbûtatü’l‐fünûn’unda yaptığı  tasnifle 

ilimleri genel olarak üçe ayırır:18 

1. Ulûm‐ı celîle‐i şer’iyye;  

2. Ulûm‐i şerîfe;  

3. Ulûm‐i hikemiye‐i gayr‐i meşrû’a.  

Ulûm‐ı celîle‐i şer’iyye, öğrenilmesi her Müslüman için farz‐

ı ayn (İslâm dininde her mükellef müslüman tarafından biz‐

zat yapılması gereken  farz  (beş vakit namaz, oruç vb.) olan 

ilimlerdir. Bu da kendi arasında üçe ayrılır: 

a) Akâ’id‐i dîniyye denilen ilm‐i tevhid;  

b) İlm‐i siyer;  

c) İlm‐i fıkıh. 

Ulûm‐i  şerîfe,  Müslümanlar  için  öğrenilmesi  farz‐ı  kifaye 

olan ilimlerdir. Yani İslâm dininde yapılması farz olan, fakat 

mükelleflerden  bir  kısmı  tarafından  ifâ  edilince  diğerlerin‐

den  farziyeti  kalkan  emir ve  görevleri  (cenaze namazı vb.) 

içeren  ilimlerdir. Bu  ilimlerin gerçekte yetmiş üç olduğunu 

                                                        
18 Öner, adı geçen makalesinde Mahvî’nin bu tasnifine değinir ve yazarı 

tutarsızlıkla eleştirir. Bkz. Öner, s. 110-111. 
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ancak  iç  içe  geçtikleri  için  yedi  ile  sınırlandırıldığını  ifade 

eden yazar şöyle sınıflandırır:  

a)  Ulûm‐ı  edebiyye  (Lüğat,  sarf,  nahiv,  ma’ânî,  

beyân, bedî’, ‘arûz, karzu’ş‐şi’r, inşâ, muhâzarât);  

b) Ulûm‐ı hikemiyye‐i meşrû’a;  

c) İlm‐i tefsîr;  

d) İlm‐i hadîs;  

e) İlm‐i usûl‐ı fıkıh;  

f) İlm‐i ferâ’iz;  

g) İlm‐i kırâ’at.  

Ulûm‐i hikemiyye‐i gayr‐i meşrû’a ise öğrenilmesinde Müs‐

lümanlar için şer’î yasak olan ilimlerdir. Bunlar da şunlardır:  

a) İlm‐i ahkâm‐ı nücûm;  

b) İlm‐i cifir; 

c) İlm‐i remil;  

d) İlm‐i nirencât;  

e) Tılısmât;  

f) İlm‐i sihirdir. 

Muhammed  Mahvî,  eserinin  sebeb‐i  telif  kısmında,  İslam 

dünyasında konu  ile  ilgili daha önce yazılmış olan  eserler‐

den istifade ederek başka bir ifade ile adeta o eserleri özetle‐

yerek Mazbûtatü’l‐fünûn’u kaleme aldığını ifade eder. Yalnız 

müellif  yararlandığı  eserlerin  ismini  anmaz.  Dolayısıyla 

Mahvî’nin eserini yazarken hangi kaynaklardan yararlandı‐

ğını tespit etmek, gerek daha önce gerekse yazarın yaşadığı 

dönemde yazılmış konuyla  ilgili eserleri  incelemekle müm‐

kün  olacaktır.  Ancak  yazarın  Arapça  ve  Farsça’ya  hâkim 

olduğunu, başta Arapça olmak üzere Farsça ve Türkçe konu 

ile ilgili eserlerden yararlandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 
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Mazbûtatü’l‐fünûn,  XIX.  yüzyılda  yazılmasına  rağmen  dili 

oldukça ağırdır. Bu da müellifin iyi bir eğitim almış olduğu‐

nun ve eserini ilmi bir disiplinle kaleme aldığının bir göster‐

gesidir. 
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 YENİ HARFLİ METİNDE  

DİKKAT EDİLEN BAZI HUSUSLAR 

1. Metnin  tam bir  çeviriyazısı yapılmamış, kelimelerde bu‐

lunan  (ayn   (ع (‘)  ve  (hemze     (ء (’)  ile  belirtilmiş  ve medli 

harfler  (â,  î,  û)  şeklinde  yazılmıştır.  Eserdeki  kelimeler, 

mümkün mertebe bugünkü telaffuza göre okunmuştur.  

2. Eser, Arab harflerinden Latin harflerine çevirilirken, eski 

harfli metinde olmayan noktalama işaretleri, günümüz anla‐

yışına uygun ve anlam gözetilerek  tarafımızdan konulmuş‐

tur.  

3.  Osmanlı  Türkçesinde  (ve)  anlamındaki  Farsça  (u,ü,  vu, 

vü)  rabıt  vavları  usulüne  uygun  yerlerde  ve  gerektiği  gibi 

telaffuz edilmiştir. 

4. Ayrıca metindeki Arapça ve Farsça sıfat ve isim tamlama‐

ları o dillerdeki kurallar dikkate alınarak yazılmıştır.  

5. Metnin genel okuyucu  tarafından da anlaşılabilmesi  için 

anlamı bilinemeyecek kelime ve kelime gruplarının manala‐

rı, aynı sayfanın altında dipnot  şeklinde verilmiş ve anlam‐

landırmalar bağlama göre yapılmıştır. 

6. Eski harfli baskıda mürettib hatası olduğunu  sandığımız 

birkaç yanlış diziliş Latin harflerine çevrilirken düzeltilmiş‐

tir. 

7. Metinde geçen Arapça, Farsça  ibare ve beyitlerin Türkçe 

tercümeleri dipnot şeklinde verilmiştir. 
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MAZBÛTATÜ’L-FÜNÛN (NÜSHA 1) 

 

(Vecîbe)19 

Bismi’llâhi’r‐rahmani’r‐rahîm 

Hezâr 20  mü’ellefât‐ı  hamd  ü  senâ 21  ol  pâdişâh‐ı  kevn  ü 

mekân22 ve münşî‐i kârgâh‐ı zemîn ü zamân23(cellet ‘azame‐

tuhu  ve  ‘ammet  ra’fetuhu) 24  hazretlerinin  sahâ‐ı  bârgâh‐ı 

akdes25 ve  bâha‐ı  dergâh‐ı mukaddeslerine26 ‘arz  u  takdîm 

olunmağa  elyak  u  ahrâdır27 ki mecâlis‐i  ‘ulemâyı,28 ezâhîr‐i 

‘ulûm‐i  şer’iyye ve hikemiyye29 ile mânend‐i  riyâz‐ı  cinân30 

ve mehâfil‐i  fusehâyı,31 cevâhir‐i  belâğat u  fesâhatle32 reşk‐i 

fusehâ‐yı  belâğat‐bünyân 33  kıldı.  Ve  sunûf‐ı  kasâ’id‐i  sa‐

                                                        
19 Yapılması şart olan, borç hükmünde vazîfe, vâcip olan şey, boyun bor-
cu. 
20 Bin, binler. 
21 Allah’ı öven ve yücelten eserler.  
22 Kâinatın padişahı (Allah). 
23 Yer ve zaman fabrikasını inşâ eden (Allah). 
24 Allah’ın büyüklüğü yüceldi ve merhameti umumileşti. 
25 En kutsal divanın/çadırın alanı. 
26 Kutsal dergahının açık meydanı, avlusu.  
27 Daha layık ve daha uygun.  
28 Âlimlerin meclisi. 
29 Şeriat ve hikmet ilimlerinin çiçekleri. 
30 Cennet bahçeleri gibi.  
31 Fasih/açık/düzgün konuşanların toplandığı yer.  
32 Belâgat (düzgün ve yerinde söz söyleme sanatı) ve fesâhat (açık ve 
kurala uygun sö söyleme) cevherleri.  
33 Belagatı esas alan fasih kimselerin kıskanması.  
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lavât‐ı  selîse 34  ve  durûb‐ı  neşâ’id‐i  tahiyyât‐ı  nefîse, 35  ol 

dîbâce‐i mecmû’a‐ı mürselîn,36 hâtime‐i mazbûta‐ı  tekvîn37 

zübde‐i benî Âdem38 hâce‐i heme ‘âlem:39 

 

Kad celle ‘an sâ’iri’t‐teşbîhi mertebeten 

İz fevkahu leyse illâllâhu fi’l‐‘izami40 

 

Muhammedü’l‐Mustafâ Efendimiz Hazretlerinin  türbi tayyi‐

bi’d‐dereb41ravza‐ı  tayyibelerine42 ‘urâza‐ı  kemterâne43 kılın‐

mağa enseb [3] ü evlâdır44 ki ümmet‐i merhûmesinin45 raka‐

be‐i sa’y u ğayretini46 (utlubu’l‐‘ilme velev bi’s‐sîn)47 silsiletü’l‐

cevâhiriyle48 tezyîn49 buyurdular. Ve nefahât‐ı zekiyye‐i  tar‐

ziye‐i  raziyye,50 ol mesâbîh‐i  rumûz‐ı  tahkîk51 ve mefâtîh‐i 

                                                        
34 Akıcı dua (Hz. Peygambere okunan dua) kasidesinin sınıfları.  
35 Nefis övgü şiirlerini/şarkılarını okuyan. 
36 Gönderilmiş Peygamberler mecmuasının önsözü (Hz. Muhammed).  
37 Varlık âlemine kaydedilmişlerin sonuncusu (Hz. Muhammed). 
38 İnsanoğlunun özü (Hz. Muhammed).  
39 Bütün âlemin efendisi/hocası (Hz. Muhammed).  
40 Onun yücelikteki mertebesinde, Allah haricinde onun üstünde kimse 
yoktur. 
41 Yolu güzel toprak (Efendimiz). 
42 Güzel kokan bahçe/mezar. 
43 Acizâne hediye. 
44 En münasip ve en iyi. 
45 Müslümanlar. 
46 Çalışma ve çaba/gayret sahipleri. 
47 İlim Çin’de de olsa talep ediniz. Câmiü’s-Sağîr, 1/310, H. No: 640. 
48 Cevher silsilesi, altın silsile. 
49 Süsleme, süslendirme. 
50 Razı etmek için boyun büküp temiz saf duygu esintileri. 
51 Araştırma sırlarının feneri.  
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kunûz‐ı  tevfîk 52  olan  âl  u  ashâb‐ı  kirâm  hazerâtının 53 

meşâhid‐i  pür‐enverlerine54 bezl  ü  îsâr55 edilmege  sezâdır56 

ki  hakk‐ı  ehakklarında57 (ashâbî  ke’n‐nücûmi  bi‐eyyihim  ıkte‐

deytüm ihtedeytüm)58 mürvârid‐i girân‐kıymeti,59 zîb‐i sahîfe‐i 

sudûr60 buyurulmuşdur. 

Mukaddime 

Bütün  ehl‐i dâniş ü dîd61 nezdlerinde62 celî vü bedîddir63 ki 

ma’mûriyyet64 ve medeniyyet,  servet‐i  ahâlîye65 ve  servet‐i 

ahâlî,  terakkî‐i  sanâyi’  u  terbiyeye 66  ve  o  dahi  ‘ulûm‐ı 

nâfi’anın67 kemâl‐i  intizâm68 ve  hüsn‐i  intişârına69 merbût70 

ya’nî mülk  ve milletin medeniyyetce mazhar‐ı  terakkiyât71 

                                                        
52 Başarı hazinelerinin anahtarı. 
53 Hz. Muhammed’in saygın aile ve arkadaşları. 
54 Çok nurlu şehitlik (kabir). 
55 Döküp saçma ve ikram etme. 
56 Layık, uygun. 
57 En haklı hak, yani haklarında söylenecek en haklı şey. 
58  Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangi birisine uyarsanız doğruyu 
bulursunuz. Beyhaki, el-Medhal, s. 162-3, No: 152. 
59 Çok değerli/pahâ biçilmez inci.  
60 Öne çıkan/kapak sahifenin süsü. 
61 İleriyi gören bilgi sahipleri/âlimler. 
62 Nazar, yan, kat.  
63 Açık ve seçik, ortada olan. 
64 Bayındırlık, imar faaliyetleri.  
65 Halkın birikimi, milletin zenginliği. 
66 Sanayi ve eğitimin gelişmesi. 
67 Faydalı ilimler.  
68 Mükemmel bir düzen. 
69 Güzel bir şekilde yayılma. 
70 Bağlı. 
71 İlerlemeyi sağlama, terakkiye nail olma. 
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olabilmesi,  tevessü’‐i  dâ’ire‐i  ‘ulûm  u  ma’ârife 72  menût‐

dur.73Binâ‐ber‐în74 iltizâm‐ı medeniyyet75 ve  âsâyiş‐i millet76 

için her  şeyden evvel sarf‐ı  tâb77 ve  istitlâ’‐i  fusûl u ebvâb78 

ile  kemâlât‐ı  insâniyye 79  nahv 80  u  cihetine  delâlet 81  eden 

‘ulûm‐ı  ‘âliyeyi 82  tahsil  ederek  tevsî’‐i  dâ’iresine 83  şitâb, 84 

vâcibe‐i zimmet‐i ulü’l‐elbâb85 ve bu dakîkaya86 mebnî87 eser‐

i  ‘âlîlerine 88  zehâbla 89  [4]  sermâye‐i  mübâhâtı 90  kazanmış 

olduğumuz  eslâf‐ı  kirâm91 efendilerimizin,  hezâr  gûne92 ih‐

tiyâr‐ı meşakk93 ve  sa’y‐ı mâlâ‐yutâk94 ile  istihrâc‐ı  ‘ulûm‐ı 

                                                        
72 İlim ve marifet dairelerinin genişlemesi/çoğalması.  
73 Bağlı. 
74 Bunun üzerine, bununla birlikte. 
75 Medeniyetin gereklilikleri. 
76 Milletin huzuru.  
77 Güç, kuvvet sarfetme.  
78 Bölüm ve kısımları araştırma. 
79 İnsanlığın meydana getirdiği mükemmel işler.  
80 Yön, cihet, etraf; sözdizimi, sentaks.  
81 İşaret, delil. 
82 Yüksek ilimler (Gramer, sarf, nahiv, belâgat ve mantık gibi ilimler). 
83 Dairenin genişliği. 
84 Koşma, acele etme. 
85 Sağduyu sahibi kimselerin üzerine vacip. 
86 İnce düşünce, dikkatlilik. 
87 Dayanan, bina edilen. 
88 Değerli,büyük eser. 
89 Bir düşünceye sahip olma. 
90 Övünme, iftihar etme sermayesi. 
91 Eski büyükler, üstadlar.  
92 Binler çeşit. 
93 Meşakkati/sıkıntıyı seçme. 
94 Takat getirilmez, güç yetilmez çalışma. 
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şettâ 95  ve  tedvîn‐i  kütüb‐i  lâ‐tuhsâ 96  etmiş  oldukları  bî‐

irtiyâbdır.97  Çünkü  müşârün  ileyhim98  hazerâtının99  te’sîs‐i 

mebânî‐i  ‘ulûmu100  iltizâm101  ve  tevsî’‐i  dâ’ire‐i  ma’ârife102 

ikdâm 103  eyledikleri  zamânlar,  envâr‐ı  medeniyyet 104 

memâlik‐i  İslâmiyyenin105 her  cânibinde106 ta’ammüm  ü  in‐

tişâr107 ile  âsâr‐ı  hasenesini108 göstermiş  ve  herkes  o  sâyede 

kemâl‐i  huzûr  u  emniyetle 109  muvâzıb‐ı  perestiş‐i  cenâb‐ı 

ehadiyyet 110  olmuş  idi.  Lâkin  inkılâbât‐ı  zamândan 111 

nâşî, 112 lezzât‐ı  nefsâniyyeye 113  inhimâk 114  dâ’iyyeleri 115 

zuhûr116 edip, hezâr gûne  temhîd‐i mihâd‐ı sa’y u  ictihâd117 

                                                        
95 Çeşitli ilimlerin neticesi; ilimlerin birikiminden ortaya çıkan sonuç. 
96 Sayısız kitapların yazılması. 
97 Şüphesiz. 
98 Kendilerine işaret edilen. 
99 Hazretleri, saygınlık bildiren ünvan. 
100 İlimlerin temellerinin atılması. 
101 Gerekli. 
102 Eğitim kurumların yayıngınlaşması. 
103 Adım atıp sebatla çalışma.  
104 Medeniyet nurları. 
105 İslam memleketleri. 
106 Taraf, yan. 
107 Umumileşip yayılma. 
108 Güzel eserler. 
109 Tam bir huzur ve güven. 
110 Allah’ın birliğine gönülden inanıp sebat ve kararlılıkla çalışma. 
111 Zamanın hadiseleri, inkılâpları. 
112 Neşet eden, kaynaklanan. 
113 Nefsin hoşuna giden lezzetler.  
114 Bir şeye aşırı düşkünlük gösterme. 
115 Yürekten gelen duygu ve heyecanı arttırma; emel, niyet. 
116 Ortaya çıkma. 
117 Çalışma ve gayret yatağını yayma. 
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ile  kazanılmış  olan  kemâlât‐ı  milliyemizin 118  sermâyesi, 

nukûd119 be‐nehrçe‐i tesvilâta120 satıldı. Ve câme‐ken‐i germ‐

âbe‐i  iğfâlâtda121 te’arrî122 edilen hilye‐i  fezâ’il‐i  insâniyye,123 

ğayrıların eline geçdi. Binâ’en‐‘aleyh124 mecmû’a‐ı medeniy‐

yetimizin125 tertîb‐i dânişînini126 berbâd  eden mevâdd‐ı mü‐

keddere 127  ve  mesâ’il‐i  mü’ellime, 128  terakkî‐i  merâtib‐i 

a’dâd129 gibi izdiyâd130 bulmağa yüz tutdu. Ve ezmine‐i sâli‐

fede 131  pây‐tâht‐ı  emâret 132  ve  münbit‐i  şecere‐i  zekiyye‐i 

hilâfet133  olan  memleketlerimiz  ve  ‘ale’l‐husûs134  hıttâ‐ı  [5] 

‘Irâkıye 135  ve  medâ’in‐i  ğarbiyemiz 136  ki  vaktiyle  kâffe‐i 

‘ulûm u fünûnun137 mahall‐i  intişârı138 idi. Bu günkü günde, 

                                                        
118 Milli mükemmellik/olgunluk. 
119 Nakitler, paralar. 
120 Kötü bir şeyi güzel göstererek aldatma. 
121 Gaflet/kandırma kaplıcasının elbise soyunma yeri. 
122 Soyunma, bir şeyden beri olma. 
123 İnsana ait faziletlerin süsü. 
124 Bundan dolayı. 
125 Medeniyetin tamamı, birikimleri. 
126 Bilgi düzeni/yerleşmiş, kabul görmüş bilgiler. 
127 Keder veren maddeler, anlaşılmayan yasalar. 
128 Elem veren meseleler. 
129 Sayılar sisteminin (kademeli) artması. 
130 Artma, çoğalma. 
131 Geçmiş zamanlar. 
132 Emirliğin, beyliğin idare merkezi, başkent. 
133 Halifeliğin temiz soyunun bereketi. 
134 Hususuyla, özellikle. 
135 Irak bölgesi vilâyetleri. 
136 Batı şehirleri. 
137 İlim ve fenlerin tamamı. 
138 Yayılma alanları. 
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harâbezâr‐ı nâ‐dânî  vü  ta’assub139 olduğu  görüldü. Ve  kül‐

liyât  u  cüz’iyyât‐ı  umûrda140 ‘uluvv‐i  himmetleri141 görülen 

âbâ vü  ecdâdımızdan142 yâdigâr olarak  intikâl143 eden âsâr‐ı 

nefîse 144  ki  ‐her  biri  temhîd‐i  kavâ’id‐i  ‘umrâniyyet 145  ve 

takrîr‐i  fevâ’id‐i  insâniyyet146 eder bir hâce‐i debistân u me‐

deniyyetdir‐ 147 kütübhâne‐i  zamânda 148  ğubâr‐zede‐i 

nisyân149 olup kaldı. Ve reşahât‐ı tevfîkât‐ı Bârî150 ile nergis‐i 

tahkîkatlerine151 kemâl‐i  tabassur  u  bîdârî152 gelen  esâtize‐i 

selefimize,153 birtakım hıyre‐çeşmân‐ı cehâlet154 taraflarından 

tevcîh‐i hurde‐bîn‐i hakâret155 edildi. Ve ma’ârif‐i İslâmiyye‐

nin 156  kîl  ü  kâlden 157 ‘ibâret  olduğu  efkâr‐ı  sakîmesine 158 

zehâb ile ihtiyâcât‐ı ‘asrîyemize159 ve medeniyyet‐i hâzıramı‐

                                                        
139 Bilgisizlik ve taassupla harap olmuş yerler. 
140 İşlerin bütünü ve parçaları. 
141 Gayretin yüceliği. 
142 Babalar ve dedeler. 
143 Miras olarak kalma, geçme. 
144 Güzel eserler. 
145 Bayındırlık kaidelerini yayma. 
146 İnsanlığın faydasını sağlama/ifade etme. 
147 Medeniyet ve okul hocası. 
148 Zaman kütüphanesi. 
149 Unutkanlık tozundan zarar görmüş.  
150 Allah’ın yardımına kavuşma sızıntıları.  
151 Soruşturma nergisi.  
152 Geleceği görme ve uyanık olma mükemmeliyeti. 
153 Geçmiş üstadlar. 
154 Cehalet edepsizleri. 
155 Hakaretin en küçüğünü yapma/yönelme, hakaret etme. 
156 İslamî bilgi. 
157 Dedikodu, boş söz. 
158 Yanlış fikirler, hasta düşünceler. 
159 Asra ait ihtyiyaçlar. 
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za160 hizmet eder bir eserin bile kütübhânelerimizde bulun‐

madığı iddi’âsı, nice kere sımâh‐ı te’essüfle161 işidildi.  

İmdi,  işbu  ahvâl‐i  fevka’l‐ğâyenin 162 ğarâbet‐i  hârikü’l‐

‘âdesini 163  ve  lâ‐siyyemâ 164  (millet‐i  İslâmiyye)  ism‐i 

a’zamını 165  alan  bir  hey’et‐i  mu’azzamanın 166  derece‐i 

mezkûrede 167  techîl 168  olunmasını  gördükçe,  havsala‐i 

ta’rîfe169 sığmaz derecede müte’essif170 oluyoruz. [6] Kavâ’id‐

i  hikemiyyenin 171  cümle‐i  fevâ’id 172  cemmesindendir 173  ki 

cehl‐i mürekkebi174 hâ’iz175 olan  şahsa hatâsı bildirilmedikçe 

ısrârında müşme’iz176 kalacağı  cihetle,  efkâr‐ı  sâbıka177 kuv‐

vetiyle  pîrâmen‐gird‐i  dâ’ire‐i  ‘amel178 olanların  ser‐geşte‐i 

mihver‐i  hatâ  vü  halel179 olduklarını  inbâ  vü  iş’âr180 ve  her 

                                                        
160 Hazır/mevcut medeniyet. 
161 Esef etme/üzülme kulağı. 
162 Normal olmayan/olağanüstü haller. 
163 Olağanüstü gariplikler. 
164 Özellikle. 
165 Büyük isim. 
166 Büyük/muazzam topluluk. 
167 Zikredilen derece. 
168 Cahilliği ortaya koyma. 
169 Tarif hafızası, tarif edilemez. 
170 Eseflenmek, hayıflanmak. 
171 Felsefi kurallar. 
172 Faydaların tamamı, bütün faydalar. 
173 Büyük sayı, kısım. 
174 Çok câhil, katmerli câhilik. 
175 Sahip. 
176 Nefret eden, tiksinen.  
177 Geçmiş fikirler.  
178 İş dairesinin etrafında dolaşanlar, iş yapanlar. 
179 Hata ve bozma mihverinin/ekseninin başı dönmüşü; sürekli hata yapan. 
180 Haber verme ve yazı ile bildirme. 
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milletin  şâh‐râh‐ı  medeniyyetde 181  zirve‐i  terakkiyâta 182 

vusûl  u  vukûfu,183 yine  o  milletin  ‘ulemâ  vü  hükemâsı184 

eliyle  te’essüs 185  ve  takarrur 186  eden  ma’ârif  u  ‘ulûma 187 

mevkûf 188  bulunduğu  kâ’ide‐i  pür‐fâ’idesince, 189  eslâfımı‐

zın190 zamânlarında  tedâvül191 eden müe’ellefât‐ı edebiyye192 

ve musannefât‐ı  hikemiyyemizin193 kabûl  u  telakkisiyle  in‐

tişârına 194  hizmet  olunmayınca,  ta’ammümü 195  ârzûsunda 

bulunduğumuz  ma’ârif  u  ‘ulûm  kaziyyelerinin 196  terakkî 

edemeyecegini  ihtâr  ve  ğayret‐i  milliye 197  vü  hamiyyet‐i 

dîniyyemiz 198  iktizâsınca,  kendi  ebnâ‐yı  milletimizin 199 

sa’âdet‐i  hâliye  ve  istikbâliyesini 200  kemâl  derecede 

hâhiş 201 edenlerden  olduğumuza  mebnî,  eslâfımızın  kü‐

                                                        
181 Medeniyetin büyük yolu. 
182 İlerleme zirvesi, kalkınmışlığın zirve noktası. 
183 Kavuşma ve durma.  
184 Âlimler ve bilginler. 
185 Kurulma. 
186 Karar kılma, yerleşme. 
187 Eğitim-öğretim ve ilimler. 
188 Vakfedilmiş. 
189 Çok faydalı kural. 
190 Selefler, öncekiler. 
191 Elden ele dolaşan. 
192 Telif edilmiş edebi eserler. 
193 Hikmetle telif edilmiş kitaplar. 
194 Yayılma. 
195 Umumileşip halka mal olma. 
196 Hükümler, kanunlar, olaylar. 
197 Milli gayret. 
198 Dini duygularla hereket edip çaba gösterme. 
199 Milletin çocukları. 
200 Şimdiki ve gelecekteki saadet. 
201 İsteme, arzu etme. 
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tübhâne‐i‘âlemde202 mevcûd  ‘ulûm‐ı  edebiyye  ve  hikemiy‐

yeye dâ’ir âsâr‐ı mütenevvi’a‐i pür‐sûdlarından203 dest‐res204 

olabildigimiz  muhtasarât‐ı  müfîdeyi 205  zebân‐ı  suhûlet‐

resân206 Türkîye  nakl  ü  terceme  ve  (Mazbûtatü’l‐fünûn)207 

ismiyle be‐nâm208 bir  risâlede209 cem’ u  telfîk210ile müteyem‐

minen 211  neşr  ü  ta’mîm‐i  ‘ulûm‐ı  celîle 212  [7]  yolunda, 

‘âcizâne  tehzîz‐i  hâme‐i  iftihâr 213  eyler  ve  memâlik‐i 

mahrûsa‐i  şâhânede 214  bu  misillü 215  risâlenin  derece‐i 

vucûb216 ve  ehemmiyetini  takdîr  eden  zevât‐ı  kirâmdan217 

mu’âvenet‐i kalemiyye218 bekleriz.  

 

 

                                                        
202 Dünya kütüphanesi. 
203 Çok faydalı çeşit çeşit eserler. 
204 Ulaşma, elde etme. 
205 Faydalı özet eserler. 
206 Kolaylıkla ulaşılan/öğrenilen dil. 
207 Bilimleri kayıt altına alma, burada eser adı. 
208 İsimli, namlı. 
209 Küçük kitap. 
210 Toplayıp bir arada birleştirme. 
211 Bereketli ve uğurlu sayarak. 
212 Faydalı ilimlerin yayımlanıp herkesin haberdar olması. 
213 Övünme kaleminin kımıldaması; eser yazma.  
214 Padişaha yakışır şekilde korunan büyükşehirler; Omanlı ülkesi. 
215 Eş, benzer, gibi.  
216 Vacip derece. 
217 Büyük zatlar, saygın kimseler. 
218 Kalem/yazı desteği. 
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(Ma’zeret) 
Yârân‐ı  nasafet‐ittisâf 219  ve  hullân‐ı  zevi’l‐insâfdan 220    

mercûdur 221  ki  hilâl‐i  sutûrda, 222  hasbe’l‐beşeriyye, 223  ser‐

zede‐i  zuhûr224 olacak hatâ ve  kusûrumuzu dâmen‐i  ‘avf u 

‘âtıfetleriyle225 mestûr226 buyuralar. 

 

Nist tâ kasr‐ı ikmâli bihter ez‐ izhâr‐ı ‘acz 

Dest‐gîr tâ şinâver dest‐i bâlâ gerdenist227 

 

(Hutbe) 
(Kâri’în), 228  elbette  bâlâda229  yazılan  mukaddimeyi  okudu‐

nuz ve sûret‐i mecellede230 bir târîh‐i ‘ibret‐şimârîh231 göster‐

diniz. Mukaddime‐i mezkûrenin232 birkaç  cihete  şümûlü233 

var  ise de en başlıcası,  ‘ulûm u ma’ârif‐i  İslâmiyyenin kîl ü 

                                                        
219 Doğrulukla sıfatlanan dostlar. 
220 İnsaf sahibi sadık dostlar, insafperest. 
221 Rica olunur. 
222 Satır araları. 
223 İnsanlık gereği. 
224 Ortaya çıkma, meydana gelme. 
225 Af ve bağışlanma eteği. 
226 Örtme, setr etme. 
227 İnsanın kendisini kusursuz görmesi, aczini izhar etmesinden daha iyi 

değildir. Yüzücüye yardım et ki elini yukarıya kaldırıp kurtulsun.  
228 Okuyucular. 
229 Yukarı. 
230 Ciltlenmiş bir şekilde. 
231 İbret sayılan bir tarih. 
232 Anılan giriş. 
233 Kaplama, ihata etme. 
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kâlden  ‘ibâret  olduğuna dâ’ir  ta’zîb‐i perde‐i  sımâh234 eden 

şâyi’adır. 235  Fe‐subhânallâh 236  işbu  hey’et‐i  mu’azzama‐i 

nâciyemizin237 tenvîr‐i bâsıra‐ı medeniyyet238 edip her cânibe 

şa’şa’a239 bırakmış olduğu zamânlar, kîl ü kâl  ile mi  şa’şa’a 

[8] bırakmış idi. Yoksa ‘ulûm‐ı nâfi’a ve fünûn‐ı hikemiyye‐i 

meşrû’a 240  sâyesinde  eşi’a‐i  mihr‐i  kemâlâtiyle 241  mi  âfâkı 

tutmuş idi. Elbette burası, vukû’ât‐ı târîhiyyemizi242 der‐pîş‐i 

mutâla’a243 edenlere ma’lûmdur. Binâ’en‐‘aleyh uzun uzadı‐

ya  ityân‐ı  edilleye 244  hâcet 245  göremeyiz.  Fakat  bizim  için 

düşünülecek yer şurasıdır ki  ‘ulûm u ma’ârif‐i milliyemizin 

şimdiki i’tibâr‐ı terakkîsini246a’sâr‐ı sâbıkadaki247 hâl ve mer‐

tebesine nisbet eyledigimizde tefâvüt‐i ‘azîme248 görürüz. Ve 

kendi ma’ârifleri  sâyesinde  çalışıp  terakkî eden milel‐i mü‐

temeddinenin249 medeniyyet‐i hâliyelerini bu günkü hâlimi‐

ze  kıyâs  etdigimizde,  ne  derece  gerilemekde  olduğumuzu 

buluruz. 

                                                        
234 Kulak perdesini incitme, rahatsızlık verme. 
235 Söylenti. 
236 Yalnız Allah’ı tespih eder ve eksik sıfatlardan tenzih ederiz. 
237 Kutuluşa eren büyük topluluk. 
238 Medeniyet gözünü aydınlatma, medeniyetin gelişmesine katkı sunma. 
239 Parlaklık, gösteriş. 
240 Şeriata uygun felsefi bilimler. 
241 Mükemmellik güneşinin ışıkları. 
242 Tarihi olaylar. 
243 İncelemek üzere önüne alma, gözleme. 
244 Delil getirme, ispat eme. 
245 İhtiyaç. 
246 İlerlemenin değeri. 
247 Geçmiş yüzyıllar. 
248 Büyük fark. 
249 Medeni milletler, Avrupalılar. 
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Mukaddime‐i meşrûhada250 muvâfık sûretde251 hâme‐güzâr‐ı 

beyânımız252 olduğu vecihle, her milletin mi’yâr‐ı medeniy‐

yet  ü  terekkiyâtı253 yine  o milletce  ‘ulûm  ve  fünûn‐ı  mü‐

tedâvilenin254 intişâr  u  ta’ammümü  hukûkuna  tamâmen  ve 

kâmilen ri’âyet olunmakdan ‘ibâretdir. Rûz‐ı intibâh‐bürûz‐ı 

cülûs‐ı  hazret‐i  hilâfet‐penâhîden255 beri memâlik‐i  şâhâne‐

nin256 her yerinde müte’addid257 mektebler ve  islâhhânelerin 

tanzîm ü te’sîsi bâbında bî‐dirîğ258 buyurulagelen müsâ’ade‐i 

[9]  mülûkâne, 259  mücerred 260  o  kaziyyeye  mebnî  ya’nî 

mi’yâr‐ı  medeniyyetimizin  istikâmetine  bir  çâre‐i  serî’ 261 

düşünmüş  olmalarına  mübtenîdir.262  Lâkin  bizler  tenbelli‐

gimiz iktizâsınca, günden güne gerilemekde ve bedeviyyet263 

hâlinde  yaşayanlar  gibi  vâdî‐i  betâletde 264  gezmekdeyiz. 

Hele  birkaç  seneden  beri  milletimiz  arasında  tekevvün265 

                                                        
250 Şerh edilen mukaddime. 
251 Uygun şekilde. 
252 Kalemle yazılmış fikirler, yazılanlar. 
253 Medeniyet ve ilerleme ölçüsü. 
254 Geçerli olan fen ve ilimler.  
255 Halifeliğin kendisine sığındığı (hilafeti koruyan) padişah hazretlerinin 

tahta çıktığı gün. 
256 Padişahın hükümsürdüğü memleket. 
257 Birçok, türlü türlü. 
258 Elinden geleni yapan. 
259 Padişahın izni. 
260 Soyut, yalnız. 
261 Acele bir çözüm. 
262 Dayanan. 
263 Bedevilik, göçebelik. 
264 Uyuşukluk, gevşeklik vadisi. 
265 Vücuda gelmek, şekillenmek. 
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eden  “efkâr‐ı  cedîde vü  ‘atîka mes’elesi”266 bizi  birden  bire 

tarîk‐i  medeniyyete 267  sulûkdan 268  men’  eyledi.  Ve  işbu 

mübâyenet‐i  efkâr269 sebebiyle,  râbıta‐i  ittihâd  u  ittifâkımı‐

za270 ‘ukde‐i  ihtilâl  u  nifâk271tatarruk272 etmege  başladı.  İşte 

buna mebnî  yek‐dîgerimizin273 efkârını  ‘ale’d‐devâm274 cerh 

ü  tezyîf275 ile uğraşıyor ve her birimiz kendi re’y‐i mücerre‐

demize276 pey‐rev277 olup gidiyoruz. 

Meselâ ba’zımız İslâmiyyetin, ya’nî salâbet‐i dîniyyemizin278 

terakkiyât‐ı  medeniyyete  bir  mâni’‐i  kavî 279  olduğu 

i’tikâdında280 ve ba’zımız salâbet‐i dîniyyenin terakkiyâtımı‐

za  çendân281 mümâna’atı282 olmayıp  ancak  şâh‐râh‐ı mede‐

niyyetde derece‐i matlûbeye283 kadar ilerlemekligimiz Avru‐

pa kavânîn ü nizâmâtına284 taklîd ile olabilecegi efkârında ve 

                                                        
266 Yeni ve eski fikirler meselesi. 
267 Medeniyet yolu. 
268 Yola girmek, başlamak. 
269 Fikirlerin farklılığı. 
270 Birlik ve beraberlik bağı. 
271 Kargaşa ve ayrılık düğümü. 
272 Yol bulup gitme. 
273 Birbirini, bir taraf öbür tarafı. 
274 Devamla, devam üzre. 
275 Çürütme ve alay etme.  
276 Şahsi fikir. 
277 Ardı sıra gitme, tabi olma. 
278 Dine özgü sağlamlık,dini metanet. 
279 Güçlü engel. 
280 Görüş, kanaat, inanç. 
281 O kadar, gerçi. 
282 Set çekme, engelleme. 
283 İstenilen derece. 
284 Kanunlar ve tüzükler. 
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kimimiz terekkiyât‐ı medeniyyenin derece‐i kemâle285 îsâli286 

‘ulûm u  fünûn  kaziyyelerinin  bir  hüsn‐i  hâl u  idâre287 tah‐

tında  [10]  olabilecegine  ve ma’ârif‐i milliyemiz  ise  neşr  ü 

ta’mîmini  der‐‘uhde 288  edenlerin  ehliyetsizliginden  ve  in‐

kilâbât‐ı  zamândan muhtelü’n‐nizâm289 bir  hâle  gelmiş  ol‐

duğuna  binâ’enber‐muktezâ‐yı  vakt  u  hâl,290 zebân‐ı  Fran‐

sevî291 lâyıkı üzre  tahsîl olunmadıkça ve o  lisân üzre yazıl‐

mış  olan  kütüb‐ı  müdevvene292 zebân‐ı  Türkîye293 nakl  ve 

terceme  edilerek  taht‐ı  intişâra294 alınmadıkça, milletimizin 

muhtâc  olduğu  fünûn  u  ma’ârifin  dâ’ire‐i  terakkiyâta  it‐

tisâli295 mümkün olamayacağını bilmekde ve kendimizde bu 

tebâyün‐i  efkâra296 aslâ  ihâle‐i  sem’‐i  i’tibâr297 etmeyip  (Be‐

nim  neme  lâzım  ‘âlem  nasıl  olur  ise  olsun.)  diyerek  kendi 

âsâyiş ve râhatımızı aramakdayız. 

 

 

 

                                                        
285 Kemal derecesi, mükemmel. 
286 Ulaşma, kavuşma. 
287 Güzel bir halde idare etme. 
288 Üstüne alma, yüklenme. 
289 Düzenin bozulması, karışıklığın baş göstermesi. 
290 Zamanın ve hâlin gereği üzere. 
291 Fransız dili, Fransızca. 
292 Yayımlanmış/tedvin edilmiş kitaplar. 
293Türk dili, Türkçe. 
294 Basım aşaması, yayımlama. 
295 Kavuşma, bitişme. 
296 Fikirlerin farklılığı. 
297 İtibar kulağına yükleme; dinlememe. 
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Ey  efkâr‐ı  erba’a  sâhipleri,298 böyle  boş  fikirlere  zâhib299 ol‐

makdan  ise  devlet  ve  milletimizin  menâfi’ini 300  mûceb 301 

olacak ve  terakkiyât‐ı medeniyyemizin bekâsını  te’mîn ede‐

bilecek yollar nelerdir ve nasıl kuvveden fi’ile ihrâc olunabi‐

lirler.  Oralarını  ârzû  ve  ihtâr  edelim.  Yoksa  ihtimâlât 302 

mutâla’ası pek kolay bir şeydir. 

Avrupa  kıt’ası  zulümât‐ı  cehl  ü  ta’assubât303 ile mâlâmâl304 

olduğu  ve  mihr‐i  cihân‐tâb‐ı  medeniyyetin305  ufk‐ı  aktâr‐ı 

İslâmiyânda 306  [11]  ser‐zede‐i  zuhur  olarak  rûz‐be‐rûz 307 

envâr‐ı  ma’ârif 308  burûzuyla 309  bütün  âfâkı  tutduğu 

zamânlar, salâbet‐i dîniyyemiz, medeniyyetimize haylûlet310 

etmemiş iken bugünkü günde niçin haylûlet etsin? Ve kâffe‐i 

düvel‐i  mevcûdenin311  maksadı,  teksîr‐i  ma’mûriyyet312  ve 

servet‐i  ahâlînin  esbâb‐ı  teshîliyesine 313  bezl‐i  makderet 314 

                                                        
298 Dört fikir sahipleri. 
299 Zanna uyan, kapılan. 
300 Menfaatler. 
301 İcap etmiş. 
302 İhtimaller. 
303 Câhillik ve taassup karanlığı. 
304 Dopdolu. 
305 Medeniyetin dünyayı andınlatan güneşi. 
306 Müslümanların yaşadığı tarafların ufku; İslam memleketleri. 
307 Günden güne. 
308 Eğitim ve öğretim ışığı. 
309 Görünme, ortaya çıkma. 
310 Yolu kapama, engel olma. 
311 Mevcut devletlerin hepsi. 
312 Gelişmişlik/bayındırlık işlerini çoğaltma. 
313 Kolaylaştıran sebepler. 
314 Kuvvet kullanma, güç dağıtma. 
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olup  bu  maksada  nâ’iliyyet 315  için  ittihâz 316  olunan 

vesâ’ilde317  ise  her  birinin  kendi  memâlikinin 318  mevâki’‐i 

tabî’iyyesine319  ve  ahlâk  u  ‘âdât‐ı  ahâlîsine320  muvâfık  bir 

sûretde  tanzîm‐i kavânîn ü nizâmâta321 mecbûriyyeti müte‐

hakkık322 iken  (millet‐i  İslâmiyye)  ‘unvânını  alan  koca  bir 

devleti,  teba’a 323  ve  ahâlîsinin  medeniyyetce  terakkiyât‐ı 

kâfiyeye324 nâ’il  olmaları  için  ahlâk  ve  ihtiyâcâtlarına  tev‐

fîkan,325 nizâmât‐ı mukteziyyeyi326 tanzîmden327 ‘âciz  görüp 

ol  vechile  Avrupalılara  taklîd  husûsunu  teklîf  etmek  ve 

sa’âdet‐i  hâlimizi  o  yolda  aramak  ne  vecihle328  muvâfık‐ı 

insâf  u  hamiyyet329  olsun?  Hele  tabî’at‐ı  medeniyyet330  ve 

usûl  u  ‘âdâtımıza 331 tevfîkan  te’sîs  olunmuş  ve  olunacak 

mahâkimin332  kâffe‐i  harekâtını 333  ta’yîn  ve  tahdîde334  kâfî, 

                                                        
315 Murada erme, ele geçirme. 
316 Edinilme. 
317 Vesileler, sebepler. 
318 Memleketler. 
319 Doğal yerler, tabii mevkiler. 
320 Halkın ahlâk ve âdetleri. 
321 Kanun ve tüzüklerin düzenlenmesi. 
322 Doğruluğu meydana çıkan. 
323 Uyruk. 
324 Yeteri kadar ilerleme. 
325 Uygun olarak. 
326 Gerekli olan düzenlemeler. 
327 Düzenleme, belli bir düzene koyma. 
328 Yol, tarz. 
329 İnsaf ve hamiyete/fazilete uygun. 
330 Medeniyetin gereği. 
331 Usul ve âdetler. 
332 Mahkemeler. 
333 Hareketlerin tamamı. 
334 Belirleme ve sınırlandırma. 
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şerî’at‐ı ğarrâ335 gibi elimizde bir kânûn‐ı  İlâhî336 bulunduğu 

hâlde, onun bu bâbda mevcûd olan mesâ’il‐i  [12] ma’delet‐

mahâsal‐ı  gûn‐â‐gûnunu,337zamânın  anlayabilecegi  sûretle, 

lisân‐ı ‘Osmânîye338 tercemeye himmet‐i kâmile339 sarf buyu‐

rulsa,  kavânîn  u  nizâmât‐ı  sâ’ireye340 ihtiyâcımız  olur mu? 

Ve bu kâbilden olarak, âbâ vü ecdâdımız taraflarından neşr 

ü  ta’mîmi  husûsuna  ikdâmât‐ı  minvâliye341 gösterilmiş  ve 

zamânlar  ile  nihâde‐i  kütübhâne‐i  i’tibâr 342  iken  el‐hâletü 

hazihi343 âlûde‐i  ğubâr344 olarak  kûşe‐i  nisyânda345 bırakılıp 

ğıdâ‐yı  ‘ases,346  heder  edilmiş  ve  kemâ  yenbaği347  taht‐i  in‐

tişâra  alındığında,  milletimizin  hakîkî  ve  dâ’imî  sûretde 

menâfi’‐i  mühimme 348  verilebilecegi  der‐kâr 349  bulunmuş 

olan nefîs kitâblarımız mevcûd iken medeniyyet‐i hâzıramı‐

za  hizmet  eden  ‘ulûm  u  fünûnun  terakkiyâtını  dâ’ire‐i 

husûle350 îsâl  için degerli vakitlerimizi ve kıymetli zamânla‐

rımızı  lisân‐ı  Fransevî  tahsîline  sarf  etmek  ve  o  lisân  üzre 

                                                        
335 Parlak şeriat, şeriatın özü. 
336 İlahi kanun, Kur’an’ın hükümleri. 
337 Çeşit çeşit adaleti netice veren meseleler. 
338 Osmanlı dili, Osmanlı Türkçesi. 
339 Mükemmel gayret, tam bir himmet. 
340 Sair kanun ve tüzükler. 
341 Aynı tarzla sürekli çalışma. 
342 Değer/saygın kütüphanesine konulmuş. 
343 Şimdiki hâlde, bugün. 
344 Tozla karışmış, tozlanmış. 
345 Unutkanlık köşesi. 
346 Güvelerin yiyeceği. 
347 İcabettiği gibi, uygun şekilde. 
348 Çok önemli menfaatler. 
349 Ortada, açıkta. 
350 Ortaya çıkarma, meydana getirme. 
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olan te’lîfâtın351 zebân‐ı Türkîye nakl u tercemesiyle uğraşıp 

intişârı  husûsunu  tahte’l‐iltizâma 352 almak,  iltizâm‐ı  kül‐

fet353degil  mi?  Saded‐i  bahse354  münâsib  bir  su’âl  vârid355 

olabilir  ki:  “Her  vecihle  ihtiyâcât‐ı  medeniyyemize  kâfî 

‘ulûm u fünûnumuz mevcûd olduğu hâlde, kurûn‐ı sâbıka‐

daki 356  gibi  a’lâm‐ı  mudakkikîn 357  hazerâtı  gibi,  [13] 

zamânımızda  niçin  bir  zât  görülemiyor?  Ve  ma’ârif‐i 

mevcûdemiz vesâtetiyle358 numûne‐i terakkî359 olacak bir şey 

ne  için  meydân‐ı  vucûda 360  getirilemiyor?”  Cevâbında 

(Tarîk‐i  tahsîlde361 cümlemiz birden yek‐sâk‐ı vifâk362 olarak 

çalışıp  çabalamadığımızdan  ve  sathî  okuyup  yazmakla  ik‐

tifâ363 eyledigimizden neş’et364 ediyor. Ve daha doğrusu bir‐

takım  sebük‐mağzân‐ı  ‘asr 365  taraflarından  ma’ârif‐i  milli‐

yemiz  ‘aleyhinde  söylenegelen  i’tirâzât‐ı  şedîdenin 366 

                                                        
351 Yazılmış eserler. 
352 Düzen altına alma, kural belirleme. 
353 Sıkıntılı sayma, zorluk gerektirme. 
354 Asıl konuya dönme. 
355 Gelen, erişen. 
356 Eski, geçmiş yüzyıllar. 
357 Dikkatle inceleyen âlimler. 
358 Aracılık etme. 
359 İlerleme, gelişme örneği. 
360 Ortaya çıkarma, bulma, icad etme. 
361 Öğrenim yolu. 
362 Oy birliğiyle. 
363 Yetinme, kâfi görme. 
364 Meydana gelme, ileri gelme. 
365 Yüzyılın akılsızları, devrin beyinsizleri.  
366 Şiddetli itirazlar. 
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te’sîrinden havsala‐i efkârımızı367 bürümüş olan ahvâl‐i ye’s 

ü nevmîdîden368 ileri gelir.) kelimâtiyle iktifâ edebiliriz. 

Ahâlî ma’lûmunuz olsun ki her kavm u milletden her  ferd, 

istikmâl‐i  vesâ’il‐i  hamiyet  ü  insâniyyetiyle369  mükellef  ve 

mensûb  olduğu  kavim  ve millete  zararlı  olan  iğfâlât370 ve 

harekâtın  ihtâriyle,  iktidârı  yetdigi mertebe,  indifâ’ı371 çâre‐

sine bezl‐i ğayrete372 borçludur.  

Kâ’ide‐i  ‘umûmiyye bu minvâl üzre  tahkîm373 edilmiş oldu‐

ğu  hâlde,  her milletden  ziyâde  bahtlı, mes’ûd  bir milletin 

efrâdından  bulunulmada  niçin  menâfi’‐i  milliyemizi 374 

mûcib375 olan  şeyleri  [14]  teblîğ  ü  ihtâr  ve mazarrâtımızı376 

îkâ’377 edenlerin indifâ’ına bezl‐i iktidâr378 etmeyelim. ‘Acabâ 

bizler  o  kâ’ide  ahkâmından  hisse‐mend379 degil miyiz? Ne 

demek ya niçin devlet ve milletimizin menâfi’i yolunda sarf‐

ı mehâsin‐i  himmet380 eylemiyor?  Ve  biribirimizi  fi’ilen  ve 

ma’nen  teşvîkatda bulunmuyoruz? Biz o  ğayretli babaların 

oğulları  degil  miyiz  ki  nâm‐ı  nâmîleri 381  pîrâye‐bahş‐ı 

                                                        
367 Düşünce anlayışı. 
368 Ümitsizlik ve kararsızlık hâlleri. 
369 Hamiyet ve insanlık sebeplerini tamamlama. 
370 Gafletler, kandırmalar. 
371 Defolma, kovulma. 
372 Gayret sarfetme. 
373 Sağlamlaştırma. 
374 Milli menfaatler. 
375 İcap eden, gerektiren. 
376 Zarar verme.  
377 Yapma, yaptırma. 
378 Kuvvet kullanma, güç sarfetme. 
379 Hisseli, hissesi olan. 
380 Himmetin güzelliklerini kullanma. 
381 Ünlü isimler, meşhur adlar. 
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sahâyif‐ı  tevârîhdir;382 niceye  dek  onların  eser‐i  ‘âlîlerine383 

iktifâ  ile  iftihâr  eylemeyelim?  İktifâ  edilmede  ne  yapalım? 

Onlardan  bize  intikâl  eden  ‘ulûm  u  fünûnu  ele  alalım. Ve 

kaybetdiğimiz şân ü şerefi i’âdeye çalışalım. 

Kütüb‐i  nefîsemizin 384  ‘utekâ 385  gibi  ism‐i  bî‐müsemmâ 386 

şekline  girmesinde  ve  kütübhânelerde  kalıp  yed‐i  beyzâ387 

misillü ceyb‐i ğaybî‐i münzel388 etmesinde ve hey’et‐i esâmi‐

sinden389 ekserisinin  bile  sahâyif‐i  elsineden390 hakk391 olun‐

muş  dereceye  gelmesinde  ne  ma’nâ  vardır?  Âyâ392  terak‐

kiyât‐ı medeniyyemizi kendi  ‘ulûm ve fünûn‐ı milliyemizin 

hâricinde aramamak, ne  fâ’ideyi müstelzim393 olabilecekdir? 

Bilâ‐tereddüd394  beyân  edebiliriz  ki  ma’ârif‐i  ecnebiyeyi 395 

telakkî  ve  kabûl  eylemekligimizin  bize  bahş  edecegi 

menâfi’in,  kendi  ‘ulûm  ve  fünûnumuzun  intişâr  u 

ta’ammümü  [15]  takdirinde,  terakkiyât‐ı  maddiye  ve 

ma’neviyemiz396 hakkında vereceği  te’minât‐ı kâfiye397 sâye‐

                                                        
382 Tarih sayfalarını süleyen. 
383 Değerli eser. 
384 Nefis, güzel kitaplar. 
385 Azâd olunmuş köle ve cariye. 
386 İsmi olup da kendisi olmayan, (Hüma kuşu gibi). 
387 Hz. Musa’nın mucizesi olan beyaz eli. 
388 Gökten indirilmiş gayb kesesi, gayb durumu.  
389 İsimler topluluğu. 
390 Dillerin sayfaları. 
391 Kazmak. 
392 Acaba. 
393 Gerektiren, gereken. 
394 Tereddütsüz, şüphesiz. 
395 Yabancı eğitim ve öğretim. 
396 Maddi ve manevi ilerleme. 
397 Yeteri güven. 
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sinde  kesb  edebilecegimiz398  menâfi’‐i  celîle399  ve  fevâ’id‐i 

cemîle 400  derecâtına  vâsıl  olamayacağı,  nezd‐i  ulü’l‐

besâ’irde401 münker402 degildir. 

Egerçi403 sanâyi’ ve sâ’ir hünere dâ’ir menâfi’‐i ecnebî404 cihe‐

tinde  ilerlemiş  ve  politikaca  lisân‐ı  ecnebî405 ‘umûm  lisânı 

olmuş olduğuna nazaran, o cihetlerde revâc406 bulan kâlâ‐yı 

bâlâ‐kıymet‐i  sanâyi’  u  hünere407 tâlib  olmamak  ve  lisân‐ı 

mezkûru 408  ögrenip  o  yüzden  dahisîne‐i  cân‐güdâz, 409 

mukâvemet‐i  mukteziyyeyi 410  zîb‐i  tîrdân‐ı  ihtiyât 411  eyle‐

memek, kâ’ide‐i hikemiyyeye muhâlif  idügi der‐kârdır. An‐

cak bu bâbda,412 bunca sahâbî‐i kirâm413mevcûd ve pâ‐bercâ‐

yı  hizmet‐i  su’âd‐tevfûd 414  iken  onları  mesâlih‐i 

                                                        
398 Kazanma, elde etme. 
399 Büyük menfaatler. 
400 Güzel faydalar. 
401 Basiret sahibi kimselerin yanı. 
402 İnkar edilen. 
403 Her ne kadar, olsa da. 
404 Yabancı faydaları. 
405 Yabancı dil, Fransızca. 
406 Kıymet, değer. 
407 Sanayi ve zenaatın çok değerli kumaşı. 
408 Zikredilen dil, (Fransızca). 
409 “sîne” kelimesi matbu metinde “esense-i” şeklinde yazılmıştır. “Can 

yakan sine, göğüs” anlam itibariyle bağlama daha iyi uyduğu kanaatinde-
yiz. 
410 Gerekli olan direnç. 
411 Tedbir sadakının/ok mahfazasının süsü. 
412 Konu, mevzu. 
413 Hz. Muhammed’in değerli arkadaşları, sahabeler. 
414 Kendi ihtiyarınca hizmet. 
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mu’ayyenelerinden415  işğâl  etmemek  hikmet‐i  bâliğasına416 

mebnî, yalnız Zeyd bin Hârise Hazretlerini417 ta’lîm‐i  lisân‐ı 

ecnebîye418 tahsîs419 buyurmuş olan Cenâb‐ı Peyğamber‐i zî‐

şânın420  eser‐i  sa’âdet‐güsterine421  iktifâ  etmemek  ve  halkı 

‘umûmî  o  cihete  terğîb422  ile  müseyyeb‐i  ru’ûs‐i  batâlet423 

etmek,  şimdiye  degin  ne  vefâ’idi müntec424 olabilmişdir  ki 

ba’d‐ez‐în 425  olacağına  intizâr 426  edelim?  [16]  Ahâlî  ecne‐

bîden bize bir meded yokdur.  İş yine bizim  ğayret ve him‐

metimize kalmışdır. 

 

Kâtı’‐ı râh‐ı terakkî mî‐şeved taklîd‐i ğayr 

Dâmen‐i în‐ser ü pâder‐gil nemî yâbed girift427 

                                                        
415 Kararlaştırlmış işler. 
416 Beliğcesine hikmet. 
417 Eshâb-ı kiramın büyüklerinden ve Peygamber efendimizin azadlı köle-
si. Tahminen miladi 575 yılında doğmuş olup, annesi Su’da binti Sale-

be’dir. Künyesi oğluna nisbetle “Ebû Üsâme’dir.” Yemenli’dir. Daha 
fazla bilgi için bkz. 

http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Hayatlar/EshabiKiram/Detay/ZEYD
-BIN-HARISE-radiyallahu-anh/915.  
418 Yabancı dil öğretimi. 
419 Has kılma, özel. 
420 Şanlı Peygember Efendimiz.  
421 Saadet/mutluluk veren davranış. 
422 Rağbetlendirme, isteklendirme, teşvik. 
423 Tembelliğin başı olan uyuşukluk.  
424 Netice, sonuç. 
425 Bundan sonra. 
426 Bekleme, bekleyiş. 
427 Başkalarını taklit terakkiye engeldir. Baştan ayağa çamurda olan kimse 

kurtulamaz. 
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Bir  kerre  kendi  âgûş‐ı  terbiyyelerinde 428  yetişen  fünûn  u 

ma’ârif sâyesinde çalışan milletlere bakınız ki ğayret ve ha‐

miyyetlerinin  semeresi429 olarak  şâh‐râh‐ı medeniyyetde  ne 

vâsi’430 ve ‘azîm yol almışlar. Ve bil‐‘akis beyâbân‐ı tekâsül ü 

terâzîde431 dolaşanlar  ve  sengistân‐ı  tezebzüb  ü  iğtişâşda432 

gezenler, ne nokta‐i cehâlet ve bedeviyyetde durup kalmış‐

lardır.  İşte bu dakîkaya her vakit  ‘atf‐ı nazar‐ı dikkat433 ey‐

lemeli  ve  her  vecihle  terakkiyât‐ı  hakîkiyyemize  medâr434 

olabilecek usûle ri’âyeti elden bırakmamalıyız. 

Hele  terakkiyâtımız  usûlunün  en  başlıcası,  çocuklarımızın 

terbiye ve  ta’lîmleri kaziyesidir; ne  ğafletdir ki bu kaziyeyi 

hîç nazar‐ı i’tinâya435 aldığımız yokdur. Ya’nî çocuklarımızın 

ne  terbiyelerinin  ve  ne  de  ta’lîm  ü  ta’allümlerinin 436 

husûsâtına bakdığımız vardır. Bunlar437istedikleri gibi mek‐

tebe  gidip  gelirler  ve  diledikleri  mahallerde  dolaşırlar  ve 

sokaklarda [17] şamâtalar ederek ve biribirine sövüp sayarak 

yaramazlıkda  bulunurlar.  İçlerinden  kemâl‐i  tena’um  u 

refâh 438  ile  perverde 439  olanlar  dahi  bir  dereceye  kadar 

mekânetli440 görünürlerse  de  lâlâlarının  humk  u  belâhetle‐

                                                        
428 Terbiye kucağı. 
429 Meyve, bir şeyin sonucunda elde edilen netice. 
430 Geniş. 
431 Tenbellik ve uyuşukluk çölü. 
432 Anarşi ve kararsızlığın taşlı yolları, kargaşa ortamı. 
433 Dikkatli bakışları bir tarafa çevirme, dikkatle bakma. 
434 Ayine, ayna. 
435 İtinalı, dikkatli bakış; göz önünde bulundurma. 
436 Öğretim ve öğrenme. 
437 Metinde “bunların” şeklinde yazılmış. 
438 Tam bir nimet ve bereket. 
439 Beslenen, büyütülen. 
440 Ağırbaşlı, metanetli. 
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rinden441 nâşî  başka  yüzden  terbiyesizligi  ele  alırlar.  Bizler 

isek bu hâlleri aslâ mühimsemeyip, her türlü etdiklerini ço‐

cukluklarına  haml442 eder  ve  ara  sıra  emr‐i  terbiyyelerini443 

tahattür 444  etdigimizde:  (Oğlum  okuyup  yazıyor  musun?)  

su’âl‐i mücerrediyle445 iktifâ  eyleriz. Bunlar bu usûl u  ‘âdet 

ile on altı‐on yedi yaşına varır varmaz ve bu müddet içinde 

tabî’î olarak birkaç harf beller bellemez, kendilerini kaleme446 

sokmağa  çabalarız. Ve“el‐hamdulillâh oğlumuzu büyütdük 

ve okutduk güzel yazıya alışdı ve terbiye görüp ‘ilme çalışdı. 

Artık  kaleme  girsin,  me’mûriyet  alsın,  menâsıba447 geçsin, 

kesb‐i  tayahhüz448 etsin;  bilmem  ne  yapsın…”  hülyâlarıyla 

emr‐i  ta’ayyüşleri449 bâbında,  bir  de  hazîne‐i  devlete450 göz 

dikeriz.  Kız  çocuklarımıza  gelince,  bunlar  dahi  siyâhı 

beyâzdan fark edinceye kadar mahalle mekteblerine devâm 

edip  lâzıme‐i  hâlleri 451  olduğu  üzre,  hânelerinde  nakş‐

bendân‐ı  kârgâh‐ı  ikâmet452 olur;sî‐pâre‐i  ders  ü  kırâ’atı,453 

                                                        
441 Ahmak ve düşüncesiz. 
442 Yük, yüklenme.  
443 Terbiye/eğitim işi. 
444 Hatırlatma. 
445 Yalnızca soru sorma. 
446 Divân-ı Hümayûn’a dâhil sınıflardandır. Kitâbet sınıfı olarak da bilinir. 

Bürokrasi, diplomasi ve malî işlerden sorumlu, kısacası defter işlerinden 
sorumlu kişiler bu sınıfa dâhildir. 
447 Makam, mevki. 
448 Çalışma alanında yer tutma, ehemmiyet kazanma, yer edinme. 
449 Yiyip içme işi. 
450 Devlet hazinesi. 
451 Hâlin gereği. 
452 Meskenlerin/oturulan evlerin atölyelerinde nakış işleme. 
453 Kur’an-ı Kerim’in otuz cüzünü ders alıp kıraatine göre okuma. 
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vaz’‐ı  tâkçe‐i  [18]  nisyân454 edip  pîre‐zen‐i  laklakiyâtdan455 

istimâ’‐ı  zevk‐yâb456 ile  eglenirler  ve  kezâ…ve  kezâ…  İmdi 

bunlar, bu harekât‐ı nâ‐meşrû’ayı457 ‘âdet edinirler. Ya’nî bu 

hâl u  şân  ile büyürler  ise o vakit  terbiye‐i  ‘umûmiyyemiz458 

ne dereceye varacak ve ne kadar  rezâlet ü  şenâ’ate459 sebe‐

biyyet  verecekdir?  ‘Asrımız  hanımlarının  cem’iyetgâhlar‐

da 460  ve  eglence  mahallerinde  serbestâne  gezinmekde  ve 

âdâb‐ı millet‐i  İslâmiyyeyi461 pây‐mâl462 eder derecesine bir‐

takım  harekât‐ı  lâ’ubâliyânede 463  bulunmakda  oldukları, 

vaktiyle peder ve mâderleri464 taraflarından emr‐i terbiyeleri 

bâbında revâ görülen  ihtimâmsızlık465 semeresi degil de ne‐

dir?  

 

Hulâsa‐i  kelâm,466 şe’â’ir‐i  insâniyyet467 ve  âdâb‐ı millete468 

münâfî469 herekâtın men’i  ve  ‘umûmun  bir  dâ’ire‐i  terbiye‐

                                                        
454 Unutkanlık kemerinde bırakma, unutma. 
455 Boş konuşan koca karı. 
456 Zevkle dinleme. 
457 Şeriata uymayan, uygunsuz davranışlar. 
458 Genel/örgün eğitim. 
459 Rezillik ve kötülük. 
460 Dernek ve toplanma merkezleri. 
461 Müslümaların ahlak kuralları. 
462 Ayak altına alma. 
463 Laubali/saygısız hereketler. 
464 Baba ve anne. 
465 Özen göstermeme, ilgisizlik. 
466 Özetle, sözün kısası. 
467 İnsanlığın âdetleri, simgeleri/işaretleri. 
468 Halkın âdetleri. 
469 Zıt, ters. 
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de470 tevhîd ü  cem’i471 ve medeniyyetce muhtâc olduğumuz 

ıslâhâtın mevki’‐i husûle472 gelmesine haylûlet  edip ve  ede‐

cek mevâni’in473 ref’ ü def’i474 husûslarına cümlemiz  tarafın‐

dan  sarf‐ı  nakdîne‐i  ihtimâm475 edilmedikçe,  ber‐vefk‐i  dil‐

hâh, 476 terakkî  edemeyeceğimiz  bî‐iştibâhdır. 477  Hemen 

Cenâb‐ı Hak,  cümleyi  tevfîkât‐ı  samedaniyyesine478 mazha‐

riyyete muvaffak buyursunlar. Âmîn. 

 

Men ân çe şart belâğest bâ tû goftem bâz 

Tû hâh ez suhenem pend gîrü hâh me‐gîr479 

 

(Refîk‐i  mukâbeleci‐i  kalem‐i  dîvân‐ı  ahkâm480 Muhyîddîn 

Mahvî) 

                                                        
470 Eğitim, terbiye dairesi. 
471 Birlik ve bir araya toplama. 
472 Meydana çıkma, istenilen şeyin gerçekleşmesi. 
473 Maniler, engeller. 
474 Ortadan kaldırıp uzaklaştırma. 
475 Özenle biriktirilen sermayeyi harcama. 
476 Gönlüne uygun olarak, istediği gibi. 
477 Şüphesiz. 
478 Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah’ın ihsan ettiği başarı. 
479 Ben hangi şartlarda sözlerimi sana ulaştırmaya çalışıyorum. Gene de 

sen sözlerimi ister nasihat olarak al ister alma.  
480 Divân-ı ahkâm (Yargıtay Dairesi) kaleminde (yazı işleri) temize çe-

kilmiş yazıları müsveddeleriylekarşılaştıran kâtip yardımcısı.  
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Mazbûtatü’l-fünûn 

 

Nüsha Cumâde’l-ûlâ481 Sene 

2  1  1289 

 

(Mevâdd‐ı Münderice)482 
Taksîmü’l‐‘ulûm, 483  matlab, 484 ‘ilm‐i  lüğat, 485  ‘ilm‐i  sarf, 486 

‘ilm‐i  nahv,487 ‘ilm‐i ma’ânî,488 ‘ilm‐i  beyân,489 ‘ilm‐i  bedî’,490 

‘ilm‐i  ‘arûz. 491  Sâhib‐i  imtiyâzın 492  hâtemiyle 493  mahtûm494 

olmayan  nüshalara  sâhte  nazarıyla  bakılarak  tâbi’ 495  ve 

nâşirleri496 mes’ûl tutulacaklardır. 

                                                        
481 Hicri takvime göre aylardan birinin adı. 
482 İçinde bulunan madeler, konu fihristi. 
483 İlimlerin sınıflandırılması, kısımlara ayrılması. 
484 Bölüm. 
485 Sözlük ilmi.  
486 Kelime bilgisi morfoloji bilimi. 
487 Sözdizimi, sentaks ilmi. 
488 Sözün maksada uygunluğundan bahseden ilim. Kelime ve cümlelerle 

anlatım arasındaki ilişkileri anlatan belagatin bir koludur. 
489 Sözü anlaşılabilecek şekilde açık söyleme ilmi; teşbih, mecaz, kinaye 

vs.den bahseden belagatın bir dalı. 
490 Sözü süslemek için kullanılan ve mecaz dışı sanatları ihtiva eden bela-

gatin bir şubesidir. 
491 Hecelerin uzunluk ve kısalıklarına dayanan vezin ilmi. 
492 İmtiyaz sahibi. 
493 Mühür. 
494 Mühürlenmiş. 
495 Tab’ eden, bastıran. 
496 Neşreden, yayımlayanlar. 
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[20] (Taksîmü’l‐‘Ulûm) 
Ma’lûm  ola  ki  efrâd‐ı  müslimînden 497  her  ferdin  üzerine 

tahsîli farz‐ı ‘ayn498 olan ya’nî delîl‐i kat’î499 ile sâbit olup bir 

vecihle terkine mesâğ500 gösterilemeyen ve farziyyetini inkâr 

eden kimsenin küfründe iştibâh501 edilemeyen ‘ulûm‐ı celîle‐

i  şer’iyye,502 bi’l‐istikrâ’503 üç  ‘ilimden  ‘ibâretdir  ki  birincisi: 

‘Akâ’id‐i  dîniyye 504  denilen  (‘ilm‐i  tevhîd), 505  ikincisi:  Ha‐

zerât‐ı  evliyâ’ullâhın506  (kadsenallâhu  bi‐esrârehim) 507  soh‐

bet‐i  seniyyeleri 508  berekâtiyle  iktisâb 509  olunan  ve  ahvâl‐i 

kalbiyyeye 510  ta’alluk 511  tutan  (‘ilm‐i  siyer), 512  üçüncüsü: 

Nûrâniyyet‐i  a’mâl‐i  dîniyyeye 513  vesîle‐i  mazhariyyet 514 

                                                        
497 Müslüman fertler. 
498 Her müslümanın yerine getirmesi gereken emirler. 
499 Kesin kanıt. 
500 Müsaade, izin. 
501 Şüphe. 
502 Şeriata uygun yüksek ilimler. 
503 Bir konu hakkında geniş, derinlemesine araştırma. 
504 Dini inançlar. 
505 Allah’ın birliğini anlatan ilim; tevhid ilmi, kelam ilmi. 
506 Evliya hazretleri, Allah’ın saygın dostları. 
507 Allah onların sırlarıyla bizi kutsasın. 
508 Yüce, değerli sohbet. 
509 Kazanma, edinme. 
510 Kalbin hâlleri. 
511 Alakalı, ilgisi olma. 
512 “siyer” kelimesi metinde “sır” şeklinde yazılmıştır. Siyer (Hz. Pey-
gamberin hayat hikâyesini ve peygamberlik mücadelesini anlatan ilim 

dalı) ilmi. 
513 Dini amellerin/fiillerin nuru. 
514 Mazhar olma, elde etme sebebi. 
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olmak  intibâh‐ı  feyz‐â‐feyzini515 bahş  için mevzû’ ve  (‘ilm‐i 

fıkıh)516   denmekle meşhûr  olan  ‘ilm‐i  şerî’atdır.517 Ve  üm‐

met‐i müslime518 üzerine  tahsîli  farz‐i  kifâye519 ‘add  olunan 

ya’nî efrâd‐ı müslimînden ba’zısının ta’allümü, bâkîlerinden 

emr‐i tahsîli520 ıskât521 eden ‘ulûm‐ı şerîfe522 dahi ‘alâ‐tarîki’t‐

tafsîl  ve’t‐tahkîk,523 yetmiş üç  olup  bi’t‐tedâhül524 ya’nî  ‘alâ‐

vechi’l‐iktisâr525 yedidir. Birincisi: Lüğat, sarf, nahiv, ma’ânî,  

beyân,  bedî’,  ‘arûz,  karzu’ş‐şi’r, 526  inşâ, 527  muhâzarât‐

dan 528 ‘ibâret  olan  (‘ulûm‐ı  edebiyye), 529  ikincisi:  (‘ulûm‐ı 

hikemiyye‐i meşrû’a),530  üçüncüsü: (‘İlm‐i tefsîr), dördüncü‐

sü:  (‘İlm‐i  hadîs),  beşincisi:  (‘İlm‐i  usûl‐ı  fıkıh),531 altıncısı: 

(‘İlm‐i  ferâ’iz),532 yedincisi:  (‘İlm‐i kırâ’at)533 dır. Tecvîd dahi 

‘ilm‐i  kırâ’atden  ma’dûddur.  Lâkin  ba’zı  efâzıl‐ı  ‘ulemâ‐i 

                                                        
515 Çok bereketli uyanış. 
516 İslam hukuku ilmi. 
517 Şeriat ilmi. 
518 Müslüman ümmeti. 
519Her müslümanın yerine getirmesi beklenmeyen emirler; bir kısmının 

yapmasıyla diğerlerinin sorumluluktan kurtulduğu işler. 
520 Öğrenme işi. 
521 Düşürme. 
522 Şerefli ilimler. 
523 Geniş (anlatımlı) ve araştırma yoluyla. 
524 İçiçe geçerek, karışmış halde. 
525 Kısaltarak, kısaltma yoluyla. 
526 Şiir söyleme. 
527 Düzyazı kurallarını anlatan ilim. 
528 Faydalı bilgiler ilmi. 
529 Edebi ilimler. 
530 Şeriata uygun hikmetli ilimler. 
531 Nazari hukuk ilmi, fıkıh usûlü. 
532 İslam’ın miras hukuku ilmi. 
533 Kur’an-ı Kerim’i düzgün ve kusursuz okuma ilmi. 
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a’lâmın534 mezheblerine  göre Kur’ân‐ı  ‘azîmü’ş‐şânı535 ‘ilm‐i 

kırâ’ata  âşinâ 536  bir  üstâd‐ı  hâzıkdan 537  tecvîd 538  ile  bi’l‐

müşâfehe539 ahz ü  telakkî  eylemek  farz‐ı  ‘ayndır. Ve  bütün 

kurrâ’‐iberere 540  (eyyedehümüllâhu  bi‐rûhi’l‐kuds) 541  bu 

mezhebe zâhibdirler.  [21] Ve emr‐i  tahsîlinde nehy‐i  şer’î542 

vârid  olan  ‘ulûm  dahi  (‘ulûm‐ı  hikemiyye‐i  ğayr‐ı  meş‐

rû’a)dır543 ki (‘ilm‐i ahkâmu’n‐nücûm)544 ve (‘ilm‐i cifir)545 ve 

(‘ilm‐i  remil) 546  ve  (‘ilm‐i  nîrencât) 547  ve  tılısmât 548  ve 

‘azâ’im549 dedikleri  (‘ilm‐i  sihir)dir.550 Egerçi mutlakâ  ‘ilm‐i 

kelâmı 551  dahi  ba’zılar  bu  nev’den  ‘add  eylemiş  ve 

“mevzû’u 552  zât  ve  sıfât‐ı  celîle‐i  İlâhiyye 553  olmağla,  bu 

                                                        
534 Seçkin, meşhur âlimlerin faziletlileri. 
535 Şanı yüce Kur’an-ı Kerim. 
536 Bildik, tanıdık. 
537 Uzman hekim. 
538 Kur’an-ı Kerim’i usulüne bağlı kalarak okuma ilmi. 
539 Ağızdan/dudaktan dinleyerek. 
540 Kur’an-ı Kerim’i yedi kıraat ve on rivayet dâhilinde okuyan takva ehli 

kimseler. 
541 Allah, Cebrail ile onları desteklemiştir. 
542 Şeriatın yasakladığı hususlar. 
543 Şeriata uymayan felsefi ilimler. 
544 Astroloji ilmi. 
545 Harflerin sayı değerlerinden mana çıkararak elde edilen ilim. 
546 Kum üzerine çizgiler çizilerek bakılan bir fal çeşidi, kum falı. 
547 Efsunla, tılsımla ilgili şeylerin ilmi. 
548 Tılsımlar ilmi. 
549 Âfetlere ve hastalıklara şifalı olması için okunan dualar, ruhları yönet-

me. 
550 Sihir, büyü ilmi. 
551 Kelam ilmi. 
552 Konu. 
553 Allah’ın yüce zat ve sıfatları. 
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bâbda derece‐i kifâyenin mâ‐fevkinde554 olarak,  ğavâmızât‐ı 

felâsifeden 555  bahs  eden  tarafın  pek  çok  müşkilât  u 

şübehâtı556 dâ’î557 olacağını  ve  insanı, münâkaşât‐ı  felsefiy‐

ye558 belâsıyla  istihsâl‐i  kemâlâtdan559 mahrûm  bırakacağını 

ve  lâ‐siyyemâ560  mezâhib‐i  bâtıleye561  mâ’il 562  etdirecegini” 

bu zehâba delîl göstermiş  iseler de bunların  şu bâbda olan 

akvâli,563 edillesi564 kat’iyye‐i yakîne565 ve me’hazı,566 kitâb ve 

sünnet‐i  nebeviyye 567  olmakdan  nâşî,  ‘ulûm‐ı  hikemiyye‐i 

meşrû’anın eltafı568 ve belki tevsîk‐i ‘akâ’id‐i dîniyyeye569der‐

kâr olan hizmeti cihetiyle, ‘ulûm‐i şer’iyyenin eşrefi bulunan 

ve zamânımızda kırâ’at olunan‘ilm‐i kelâm hakkında olma‐

dığı,  serd 570  olunan  delîllerinden  müstebândır. 571  Nitekim 

‘ilm‐i  ahkâm‐ı  nucûmun  dahi  evkât‐ı  ‘ameliyyât‐i 

                                                        
554 Üzerinde, üstünde. 
555 Filozofların kapalı sözleri. 
556 Zorluklar ve şüpheler. 
557 Sebep, sebep olan. 
558 Felsefi tartışmalar. 
559 Olgunluk kazanma, güzel şeyler elde etme. 
560 Özellikle. 
561 Bâtıl mezhepler, boş yollar. 
562 Meyilli, istekli. 
563 Sözler. 
564 İşaretler. 
565 Kesin, doğru bilgi. 
566 Kaynak. 
567 Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünneti. 
568 Faydalar, yilikler. 
569 Dini inancın sağlamlaştırılması. 
570 Söz söyleme, ortaya koyma. 
571 Alınmış, nakledilmiş. 
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şer’iyyeyi 572  mübeyyen 573  olacak  derecesini  tahsil,  bîrûn‐ı 

ahkâm‐ı nehy574 idügi erbâb‐ı kemâlâta575 ‘ayândır.576 

Cifir  ile  remil ve nîrencâtu  sihir  ‘ilimlerini  tahsîl bâbındaki 

nehy‐i  şer’î dahi ba’zısının münâsebât‐ı  tabî’iyye‐i hurûfa577 

ve sırr‐ı tenâsüb‐i a’dâda578 vukûf‐ı tâmm579 hâsıl olmayınca, 

kavâ’id‐i mebsûtasından580 hîç  birinin  anlaşılamayacağı  ve 

zamânlar  ile  a’mâl‐i  kuvâ‐yı  fikriye 581  edilerek  zevâbıt  u 

kavâ’id‐i  ma’hûde582  geregi  gibi  anlaşılsa  bile,  istihrâcâtı‐

nın583  kat’ 584ve  yakîn  ifâde  edemeyecegi  ve  ba’zısının  da 

müşterîlerinin  tehî‐kîse‐i  bâzâr‐ı  idbâr585 olacakları  ya’nî  o 

yolda  sarf  edilen  nakdîne‐i  [22] mesâ’inin586 haybet  ü  hüs‐

rândan 587  başka  nesneyi  müntec  olamayacağı  husûsâtına 

mübtenîdir. 

                                                        
572 Şeriatla ilgili uygulamalı (namaz ve oruç gibi) ibadetlerin vakitlerinin 
tesbiti. 
573 Açıklanmış. 
574 Yasak hükümlerin dışı. 
575 Kemal ehli, bilgin kimseler. 
576 Açık, belli. 
577 Harflerin doğal münasebeti. 
578 Sayıların birbiriyle uyumluluk sırrı. 
579 Tam bir bilgi. 
580 Yaygın kurallar. 
581 Fikri kuvvetin/niyetin işleri. 
582 Bilinen kural ve kaideler. 
583 Çıkarılan hüküm ve mana. 
584 Kesme, kesilme. 
585 Talihsizlik pazarının boş kesesi. 
586 Mesai parası. 
587 Üzülme ve mahrum kalma. 
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İmdi  zikr  olunan  ‘ulûm‐ı  celîleye  dâ’ir,  derc‐i  sahîfe‐i 

beyân588 edecegimiz mevâdd ve verecegimiz ma’lûmât, yal‐

nız  terakkiyât‐ı medeniyyemize  hizmet  eden  ‘ulûm‐ı  ede‐

biyye  ve  hikemiyye‐i  meşrû’adan  her  ‘ilmin  kavâ’id  ve 

mesâ’il‐i mühimmesini589 tasrîh  u  tavzîhden590 ‘ibâret  olup 

‘ulûm‐i  şer’iyye  ve  sâ’irenin  ol  bâbda  ya’nî  terakkiyâtımız 

yolunda, müdâhil‐i külliyeleri591 var  ise de usûl ve zâbıtala‐

rını  kemâ  yenbağî  ifâde  ve  inbâ,  işbu  risâlenin  havsala‐i 

bizâ’asına592 sığamayacağından,  ihtiyâç mess593 etdikçe, mü‐

himterîn594 mesâ’il‐i mukarrereleri595 tefrika  olarak  beyân  u 

telmîh596 edilecek  ve  her  türlü  îrâd597 olunacak mebâhise598 

dâ’ir,  îcâbı  takdirinde,  ba’zı mütâla’ât‐ı  kâsırâne599 ve müs‐

tahzarât‐ı  ‘âcizânemiz600 dahi  kemâl‐i  ‘acz  u  nâ‐tüvânî601 ile 

derc ü ‘ilâve602 kılınacakdır. Ve minellâhi’l‐ilhâm.603 

 

                                                        
588 Açıklama sahifesine yazma, yazılacak şeyler. 
589 Önemli meseleler. 
590 Açık açık söyleme ve anlatma; ortaya koyma. 
591 Bütün bir müdahale. 
592 Kapasite, planlanan sayfa. 
593 Ortaya çıkma, belirme. 
594 En önemli. 
595 Sağlam, şüphe götürmeyen meseleler. 
596 Açık ve imalı söz. 
597 Söyleme, dile getirme. 
598 Bahisler, konular. 
599 Kısır düşünceler, eksik ve basit fikirler. 
600 Âcizce (yazar tarafından) hazırlanmış. 
601 Tam bir acz ve güçsüzlük. 
602 Toplama ve ekleme. 
603 İlham Allah’tandır. 
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(Matlab) 
İşbu matlab, maksada şurû’dan604 evvel bilinmesi lâzım olan 

ba’zı fâ’ideler beyânındadır. 

(Fâ’ide) 
(Müfred)605 Mühre‐i  ‘ulûm‐ı  edebiyye606 nezdinde  bir  keli‐

meye denir. 

(Mürekkeb)607 İki ve  ikiden ziyâde kelimelerden  terekküb608 

eden hey’et‐i musavvereye609 derler. Ona cümle dahi denilir. 

(Istılâh) 610  Bir  lafzın  bir  ma’nâ  izâsına 611  vaz’ıçün 612  bir 

cemâ’atin  ittifâkına  (ve  ta’bîr‐i  aherle)613 tâ’ife‐i mahsûsa614 

meyânında615 müte’ârrif616 olan kelâma ıtlâk617 olunur.  

[23] (Fâ’ide) 
Bir  şey ki onunla aher bir  şey’e  istidlâl618 oluna, ya’nî onun 

bilinmesiyle  dîger  bir  şey  biline,  ona  (dâll)619 ve  (delîl)  ve 

                                                        
604 Başlama. 
605 Tekil, burada “bir kelime” anlamındadır. 
606 Edebiyat literatürü. 
607 Terkip edilmiş, cümle. 
608 Karışıp birleşme, meydana gelme. 
609 Tasarlanmış kelimeler topluluğu. 
610 Terim, tabir. 
611 Sıra. 
612 Koyma, koyulma. 
613 Başka bir ifade. 
614 Özel, has topluluk. 
615 Ara, orta. 
616 Birbirini tanıyan, bilinen. 
617 Söyleme, dile getirme. 
618 Delil getirmek. 
619 Delil olan, gösteren. 
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şey’‐i sânîye620 (medlûl)621 denir. Bu dâll ve medlûl kelimele‐

rinin masdarı olan (delâlet),622 dâll dedigimiz emrin, medlûl 

dedigimiz  nesneye  mevzû’  olmaklığı  gibi  bir  hâlete 

mülâbis623 bulunmaklığından  ‘ibâretdir. O hâlet‐idâll ne va‐

kit  söylenir  ise  ondan  medlûl  münfehim 624  olmak 

ma’nâsından  kinâyetdir.625 Ya’nî  ol  hâletden  maksûd  olan 

semere‐i  fehm‐i  mücerred,626 emr‐i  sânîye627 ya’nî  medlûle 

iltifât  ve  teveccüh münhasırdır.628 İşte  iltifât‐ı  emr‐i  sânî629 

olan  şu delâlet‐i ma’rife630 için üç mertebe  isbât olunur:  (1) 

Delâlet‐i  vaz’iyye,631(2)  delâlet‐i  ‘akliyye,632(3)  delâlet‐i  ta‐

bi’iyye.633 

Delâlet‐i  vaz’iyye:  Bir  ma’nâ  izâsına  ta’yîn  olunan  şey’in 

ıtlâk  ve  ihsâs634 olunacağında, ma’nâ‐yı mezkûrun635 bilin‐

mekliginden  ‘ibâretdir.  Bu  dahi,  ya  lafziye 636  veya  ğayr‐ı 

                                                        
620 İkinci şey, ikincisi. 
621 Gösterilen. 
622 Gösterme, işaret. 
623 Yakınlık. 
624 Anlaşılan. 
625 Kinaye, üstü örtülü, dokunaklı söz. 
626 Soyut anlamın meyvesi, neticesi. 
627 İkinci iş. 
628 Yalnız bir şeye mahsus kılma. 
629 İkinci iş iltifatı. 
630 Bilinen delalet. 
631 Konulan lafzın delaleti.  
632 Akla dayanan/mantıksal delalet. 
633 Tabiî/doğal delalet. 
634 Hissettirme. 
635 Anılan mana. 
636 Kelimenin söylenişine ve yapısına ait, lafızla ilgili. 
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lafziyye637 olur. Lafziyye olan,  (ekl)638 lafzının  ıtlâk olunma‐

sından yemek ma’nâsının ve ğayr‐ı lafziyye olan, bir kimse‐

nin sath‐ı nâsiyesine639 doğru  tahrîk‐i hâcib640 eylemesinden, 

(yok) demekligin istifâde641 olunduğu gibi. 

Delâlet‐i  ‘akliye,  muktezâ‐yı  ‘akılla 642  olan  istidlâlden 

‘ibâretdir. Bu dahi ya lafziyye olur, duvar arkasından işitilen 

kelâmın  vücûd  yâhûd  hayât‐ı  mütekellime 643  delâleti,  ya 

ğayr‐ı lafziyye olur; masnû’un644 sâni’a645 delâleti gibi. 

Delâlet‐i  tabi’iyye  dahi  muktezâ‐yı  tab’ 646  hasebiyle  olan 

delâletdir. O  da  evvelkiler  gibi  lafziyye  ve  ğayr‐ı  lafziyye 

olur.  Lafziyye  olan,  feth‐i  hemze 647  ve  sükûn‐i  hâ’‐i 

mu’ceme648 ile  (âh)  lafzının, mutlakâ  gönülde veya  cisimde 

bir  veca’ 649  üzerine  delâleti  ve  ğayr‐i  [24]  lafziyye  olan, 

insânın  yüzünde  ‘arızî650 olarak  görünen  humretin651 utan‐

mağa  ve  sufretin652 havfa653 delâleti  gibi.  Zîrâ  bir  kimsenin 

                                                        
637 Lafız dışı. 
638 Yeme, yemek yeme. 
639 Alın. 
640 Kaşın yukarıya doğru hareketi. 
641 Anlamak, anlaşılmak. 
642 Aklın gerekli kıldığı. 
643 Konuşan kişinin canlılığı. 
644 San’atle yapılmış. 
645 San’atle yapan, yaratıcı. 
646 Tabiî olarak lazım gelen. 
647 Hemzenin â şeklinde okunması. 
648 Noktalı ha’nın hareketsizliği. 
649 Ağrı, sızı. 
650 Sonradan, geçici. 
651 Kırmızılık. 
652 Sarılık. 
653 Korku. 
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bir  şeyden utanacağı vakitde, bi’t‐tab’654 yüzünün kızarması 

ve  korkacağında  sararması  der‐kârdır.  Ve  buna  (delâlet‐i 

‘âdiyye)655 dahi derler. 

‘Ulûm‐ı  ‘Arabiyye656 ashâbı657 ‘indinde mebhûs  ‘anha658 olan 

delâlet  (delâlet‐i  lafziyye‐i  vaz’iyyedir). 659  Zîrâ  ma’ânîde 

ifâde ve istifâde husûsları ancak o tarîk660 ile vâki’661 olabilir‐

ler. 

(Fâ’ide) 
Mahfî öyle ki  (şahıs),  ta’ayyün662 ve  temeyyüz663 sâhibi olan 

şey’e denir. Ve  (teşahhus)664 ol  ta’ayyün ve  temeyyüzdür ki 

şahıs onunla ayrılır ve belli olur. Ya’nî  iki  şahıs beyninde o 

ta’ayyün  ve  temeyyüzde  şirket665 vukû’  bulmaz.  Ve  gâh666 

olur  ki  (teşahhus),  mevcûdât‐ı  hâriciyyeden 667  her  bir 

mevcûdun  kendisiyle müte’ayyin668 olduğu  şey’e  ıtlâk  olu‐

nur  ve  bu  ıtlâka  nazaran,  zihinde  mevcûd  olup  hâricde 

vucûd tutmayan şey’e müteşahhıs denilemez. 

                                                        
654 Doğal olarak. 
655 Sıradan, basit işaret. 
656 Arap dili ile ilgili ilimler. 
657 Âlimler, uzmanlar. 
658 Sözü geçmiş [nesne]. 
659 İnsanlar tarafından belirlenmiş  
660 Yol. 
661 Vuku bulan, meydana gelen. 
662 Meydana çıkma. 
663 Benzerlerinden farklı ve üstün olma. 
664 Tanıma, birinin şahsını hatıra getirme. 
665 Ortaklık. 
666 Bazen, zaman zaman.  
667 Harici, dış varlık. 
668 Meydanda olan, meydana çıkan.  
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İmdi o ma’nâ ki kendisi  için  lafız vaz’ olunmuş ola,  iki kı‐

sımdan hâlî669 kalmaz. Ya muşahhas670 ya ğayr‐ı muşahhas671 

ve her biri için dahi vaz’, ya hâss672 ya ‘âmm673 olur. Bu tak‐

dirce, vaz’ın dört kısım üzre olması  lâzım gelir. Ya’nî vaz’ 

olunan lafız ya hâss olup mevzû’‐lehi674 olan muşahhas dahi 

hâss olur. Zât  (Alî), hey’et ve cevheriyle675 berâber  tasavvur 

olunup  onun  için  hâsseten  (Alî)  lafzının  vaz’  edildigi  gibi; 

i’lâm‐ı  şahsiyyenin676 cümlesi  bu  kısımdandır. Yâhûd  lafz‐ı 

mezkûr  ‘âmm  olup  mevzû’‐lehi  bulunan  müşahhas  hâss 

olur.  ‘Arabîce zamîr‐i  ğâ’ib677 olan  (hû) ve Farsîce  (ân)678 ve 

Türkîce  (o) mefhûmunda  evvelâ  [25] ma’nâ‐yı  ‘âmm679 ta‐

savvur  olunup  sonra  o  mefhûm‐ı  külliyenin 680 

cüz’iyyâtından olan her bir ğâ’ib için (hû) ve (ân) ve (o) lafız‐

larının vaz’ olundukları gibi esmâ‐i  işâret681 ve muzmerât682 

ve mevsûlât683 ve hurûf684 bu kabîldendir. Yâhûd ‘âmm olup 

mevzû’‐lehi  olan  ğayr‐ı  müşahhas  dahi  ‘âmm  olur. 

                                                        
669 Boş. 
670 Somut, elle tutulan. 
671 Somut olmayan, soyut. 
672 Özel. 
673 Umumi, cins. 
674 Ona konu olmuş. 
675 Bütün varlığı. 
676 Şahsı bildirme; anlatım. 
677 Üçüncü tekil şahıs zamiri o. 
678 Farsça o zamiri. 
679 Genel, ilk anlam. 
680 Kavram bütünü. 
681 İşaret isimleri. 
682 Zamirler. 
683 Birleştirme, belirtme sözcükleri. 
684 Harfler. 
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Mefhûm685  (recül)’da,686  ma’nâ‐yı  ‘âmm  tasavvur  olunarak 

onun  izâsında  (recül)  lafzını  vaz’  eylemek  gibi,  kâffe‐i  ne‐

kirât,687 bu  vaz’  ile mavzû’adır. Kısm‐ı  râbi’688 ki mevzû’un 

hâss  ve  mevzû’‐lehin  ‘âmm  olmasıdır;  vâkı’  olmamışdır. 

Zîrâ müşahhasda mefhûm‐i  küllî689 mülâhazası  lâzım  gelir, 

bu ise muhâldır.690  

(Fâ’ide) 
Lafz‐ı mu’ayyenin,691 bi‐nefsihi692 bir ma’nâ  için  vaz’  olun‐

masına  (vaz’‐ı  şahsî) ve hey’et‐i  efrâdiye693yâhûd  terkîbiye‐

nin bir ma’nâ  izâsına vaz’ olunmasına  (vaz’‐ı nev’î) derler. 

Kâffe‐i  müfredât,694  vaz’‐ı  şahsî  ve  cümle‐i  mürekkebât,695 

vaz’‐i nev’î ile mevzû’adır.696 

(Fâ’ide) 
Nisbet,697 iki şey’in beynindeki irtibâta denir. Elfâz ile me’ânî 

ve elfâz u ma’ânî  ile ma’ânî vü efrâd beynlerinde sekiz nis‐

                                                        
685 Mana, anlam. 
686 Yetişmiş erkek, müzekker. 
687 Bilirli olmayan tüm sözcükler. 
688 Dördüncü kısım. 
689 Genel anlam. 
690 İmkânsız. 
691 Ölçülü, belirli söz. 
692 Bizzat, kendisi. 
693 Fertlerin, unsurların tümü. 
694 Birleşik olmayan sözcüklerin tamamı. 
695 Birleşik cümleler. 
696 Ele alınan, incelenen, üzerinde durulan mesele, konu. 
697 İki şey arasındaki bağ, ilgi. 
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bet  vardır:  1.  Tevâtû’,698 2.  Teşâkük,699   3.  Tebâyün,700 4.  İş‐

tirâk,701 5.  Terâdüf,702 6.  Tesâvî,703 7.  ‘Umûm  ve  husûs min‐

vech,704 8. ‘Umûm ve husûs mutlak.705 

Tevâtû’,  tevâfuk  demekdir  ki muvâfık  olmak  ve  biribirine 

uymak ma’nâsınadır. Burada, bir ma’nâda bir nev’in efradı‐

nın,  ‘alâ‐seviyye 706  tevafukundan,  ya’nî  bir  ma’nânın  bir 

nev’in efrâdında ihtilâf ve tefavüt olmaksızın müsteviyyen707 

bulunmasından  ‘ibâretdir.  (İnsân)  lafzı  gibi  ki  ma’nâsının 

nev’‐i beşerden her ferd üzerine, ‘alâ‐seviyye şümûlü vardır. 

‘Aleyhi’s‐salâtu ve’s‐selâm708 Efendimiz Hazretlerinin efrâd‐ı 

[26]  sâ’irenin  ekmel  ve  efdal 709  olması,  tevâtû’da  ğayr‐ı 

mu’teber710 olan  tefâvüte mebnîdir  ki  hasâ’is‐i  fitriyye711 ve 

mahâyil‐i  zâtiyyelerinden 712  ileri  gelen  keyfiyyetdir.  Zîrâ 

tevâtû’un semâdan umûr‐ı hârice713 ile vâkı’ olacak tefâvüte 

müdâhalesi yokdur. 

                                                        
698 Uygunluk, birbirine denk gelme. 
699  Şüphe etme; bir mananın kelimelerde farklı olmasıyla birlikte aynı 

seviyede bulunması. 
700 Zıtlık, aykırılık. 
701 Ortaklık. 
702 İki veya daha fazla kelimenin aynı manada olması; eş anlamlı. 
703 Aynı seviyede olma, eşitlik. 
704 Eksik girişimlik. (Memeli ile balık) 
705 Tam girişimlik. (İnsan ile hayvan gibi) 
706 Aynı seviye, doğruluk üzeri. 
707 Erkeği ile dişisi bir olan (isim, sıfat) 
708 Allah’ın salât ve selâmı O’nun üzerine olsun. 
709 Daha mükemmel ve daha faziletli. 
710 Muteber olmayan, değersiz. 
711 Doğuştan gelen keyfiyetler. 
712 Şahsa ait alametler, işaretler. 
713 Harici işler. 
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Teşâkük, bir ma’nânın efrâdında muhtelif ve mütefâvit olup 

‘alâ‐seviyye  bulunmasıdır.  (Nûr)  lafzı  gibi  ki  güneşde  ve 

güneşin  ğayrısında  bulunur. Lâkin  güneşde  bulunması  ak‐

vâdır;714 buna  ya’nî  bu  nisbete  teşâkük  denilmesi,  efrâdın 

onda teşârük715 ve tefâvütü bulunduğu cihetle teşârük yoksa 

tevâtû’ kabîlinden midir, nedir diye  tahkîkine varmak  iste‐

yen kimseye tereddüd ve iştibâha716 ikâ’ edecegi içindir.  

Tehâlüf,  tebâyün demekdir. Ayrılmak ve biribirine muhâlif 

olmak  ma’nâsınadır.  Bu  mahalde,  iki  ma’nânın  biribirine 

mütezâdd717  olması  ve  beyne‐hümâda718  muhâlefet‐i  külli‐

yenin719 bulunmasıdır.  (İnsân)  ile  (feres)720 ma’nâlarında  ol‐

duğu gibi… 

İştirâk, ortaklık demekdir. O dahi bir  lafzın birkaç ma’nâsı 

olmakdan  ‘ibâretdir.  (‘Ayn)721 lafzı  gibi  ki  göz ve  câriye ve 

altın  ve  güneş  ma’nâlarına  ve  daha  sâ’ir  ma’nalara 

mevzû’dur.  Lisân‐ı  ‘Arabî’de722  lafz‐ı  müşterek723  pek  çok 

görülmüş  ise  de  (‘acûz)724 lafzından  ğayrı,  fevkal‐‘âde mü‐

te’addid  ma’nâlar  için  vaz’  olunan  kelime  işidilmemişdir. 

Zîrâ yetmiş kadar ma’nâya şumûlü vardır.  

                                                        
714 Daha kuvvetli. 
715 Birbirine ortak olmak ve ortaklık etmek. 
716 Şüphelenme, şüphe etme. 
717 Birbirine zıt. 
718 İkisi arasında. 
719Bütün bir farklılık, külli bir muhalefet. 
720 At. 
721 Birçok anlamı olmakla birlikte ilk anlamı göz demektir.  
722 Arap dili, Arapça. 
723 Ortak kelime, aynı manaya gelen kelime. 
724 Kocakarı. 
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Terâdüf, elfâz‐ı müte’addidenin mefhum ve mâ‐sadakları725 

ittihâd  üzre  bulunmak,  ya’nî  birkaç  lafzın ma’nâları  ve  o 

ma’nâların efrâdı bir olmakdır. (İnsân) ve (beşer)  lafızların‐

da  olduğu  gibi  ki  bu  iki  lafzın  mefhûm  ve  mâ‐sadakı 

hayvân‐ı  nâtık 726  demekdir.  Lisân‐ı  ‘Arabî’de  elfâz‐ı  mü‐

terâdife pek çokdur. Hattâ arslanın altı yüz yetmiş  ismi ol‐

duğu  risâle‐i  mahsûsada, 727  müfredâtıyla  mütâla’a‐güzâr‐ı 

‘âcizânem728 olmuşdur. [27] 

Tesâvî, elfâz‐ı müte’addidenin mefhûmları muhtelif ve mâ‐

sadakları müttehid729 olmakdır.  (Kâtib)  ve  (dâhik)730 lafızla‐

rında olduğu gibi. Evvelkinin mefhumu, yazıcı ve ikincisinin 

mefhumu,  gülücü  demek  olduğundan,  beyne‐hümâda 

muhâlefetder‐kâr  ve mâ‐sadakları  hayvân‐ınâtık  idügü  ci‐

hetle müttehid oldukları âşikârdır.731 

(Umûm  ve  husûs min‐vech)iki  lafzın  bir maddede mücte‐

mi’732 ve  her  birinin madde‐i uhrâda733 münferid  olmasıdır. 

(İnsân) ve (ebyaz)734 lafızlarında bulunduğu gibi.  

(Umûm ve husûs mutlak)  iki  lafzın bir maddede müctemi’ 

ve  yalnız  birinin  madde‐i  uhrâda  münferid  olmasıdır. 

(İnsân) ile (hayvân) lafızlarında olduğu gibi. 

 

                                                        
725 Bir sözü veya hükmü tasdik eden husus. 
726 Konuşan canlı. 
727 Özel kitapçık. 
728 Âciz (müellifin) eser incelerken gözüne ilişmesi, okuması.  
729 İttihad etmiş, bir olmuş. 
730 Gülücü, gülen. 
731 Açık, belli, meydanda. 
732 Toplanmış, bir araya gelmiş, toplu. 
733 Diğer madde. 
734 Pek beyaz. 
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(Fâ’ide) 
(Mebâdî),735 lüğatde her nesnenin  icrâsı demekdir. Istılâhat‐

da736 şol şeylere derler ki kendilerinden delîl terekküp eder.  

(Mes’ele),  lüğatde  sormak  ve  soracak  yer;  cem’i mesâ’il737 

gelir. Istılâhatda şol şey’e denir ki kendisi için delîl terekküp 

oluna.  

(Mevzû’), lüğatde komak ma’nâsına ve ıstlâhatda738 o şeydir 

ki onun üzerine delîl terekküp eder; ya’nî kendisinden bahs 

eder. 

 

(Fâ’ide) 
Te’lîf‐i  kelâm 739  için  beş  mertebe  vardır:  Birincisi  (te’lif‐i 

harfî)dir  ki  kelimât‐ı  sülâsın,740 ya’nî  isim  ve  fi’il  ve  harfin 

terekkübü  için  hurûf‐ı  tehecciden741  birkaç  harfi  biribirine 

zamm742  etmekdir.   (ب) ve   (ک) ve   (ر) harflerinin  biribine 
zammiyle (bekr) isminin ve (ج) ve (ل) ve (س) harflerinin biri‐

birine zammından, mâzî bünyesiyle (celese)743 fi’ilinin ve (ل) 
harfi   harfine zamm (م) ile  (lem) harfinin  [28]  terekkübü gi‐

bi… İkincisi te’lîf‐i nesrîdir744 ki ma’nâ‐yı maksûd745 için bir‐

                                                        
735 Başlangıçlar, ilk unsurlar. 
736 Terimler, tabirler. 
737 Sorular, meseleler. 
738 Terim. 
739 Kelimeyi oluşturma, söz söyleme, konuşma. 
740 Üçlü kelime; isim, fiil ve harf. 
741 Alfabe (hece) harfleri. 
742 İlave. 
743 Oturdu. 
744 Cümle oluşturma. 
745 Kastedilen anlam.  
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kaç kelimeyi biribirine zamm eylemekden  ‘ibâretdir. Nâs746 

beyninde  emr‐i  muhâtabâtda 747  kullanılagelen  terkîbât‐ı 

cümle748 bu kabîldendir. Ve bu mertebeye kelâm‐ı mensûr749 

derler. Üçüncüsü    (te’lîf‐i nazmî)dir750 ki  ikinci mertebenin, 

ya’nî te’lîf‐i nesrînin mukaddemât‐ı mukteziyye751 ve fıkarât‐

ı münâsebe752 üzre girişli çıkışlı olmasıdır. Bu mertebeye de 

kelâm‐ı manzûm753 denir. Ve bu,  iki kısma münkasımdır.754 

Kısm‐ı  evvel755  muhâveredir756  ki  hitâbet  ve  kısm‐ı  sânî757 

mükâtebedir758 ki  risâle demek ve  tafsîlleri dahi gelecekdir. 

Ba’zı  üdebânın,759  kelâm‐ı  manzûmu  ıtlâkdan  şi’ir  murâd 

edişleri,  ıstılâhları  üzre  mübtenîdir.  (Velâ  münâkaşetefî’l‐

ıstılâh) 760Dördüncüsü  (te’lîf‐i  sec’î)dir 761  ki  mezkûr  te’lîf‐i 

nesrînin mebâdîvü makâtı’762 ve medâhil  ü mehâric763 üzre 

olmasıyla  berâber  evâhir‐i  kelâmın 764  seci’li  yapılmasıdır. 

                                                        
746 İnsanlar. 
747 Muhatap kişi, ikinci tekil (sen). 
748 Cümleyi oluşturan unsurlar, kelimeler. 
749 Düzyazı. 
750 Nazmetme, kafiyeli söz söyleme. 
751 Gerekli olan başlangıç. 
752 Uygun fıkralar. 
753 Nazm, manzum söz. 
754 Kısım kısım bölünen, bölünmüş. 
755 Birinci kısım. 
756 Karşılıklı konuşma. 
757 İkinci kısım. 
758 Yazışma, mektuplaşma. 
759 Edipler, yazarlar. 
760 İstılahta tartışma olmaz. 
761 Nesirde kafiye oluşturma. 
762 Başlangıç ve bitiş. 
763 Girişler ve çıkışlar. 
764 Sözün sonu, sonuç. 
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Nâfi’ü’l‐âsâr 765  (Men  kalle  dînâruhu  zelle  mikdâruhu) 766 

(bâzâr‐ı  rûzgârda 767  herkes,  kes‐i  bî‐zer  ü  müflisden 768 

bîzâr769 ve mâldâra770 musâhib771 u hevâdâr772 olarak bî‐vâye‐

i  tehî‐ destin773 tîr‐i  kasdı774 hedef‐i murâda775 peyveste776 ve 

rişte‐i âmâli777 habl‐i husûle778 beste779 olamaz.) misâlleri gibi. 

Beşincisi  (te’lîf‐i  şi’rî)dir  ki  işbu  te’lîf‐i  nazmînin  evzân‐ı 

‘arûziyeden, 780  vezn‐i  mahsûs 781  üzere  yapılmasından 

‘ibâretdir.  Buna  dahi  şi’ir  tesmiye 782  olunur.  ‘Arabîden 

misâli: 

 

  Yâ rahilen seferü’l‐eyyâmi ‘an seferihi 

  Esherte bi’l‐beyyini sabben nimte  ‘an sehrihi783 

                                                        
765 Eserlerin faydası. 
766 Parası olmayanın değeri de az olur. 
767 Zamanın pazarı, dünya. 
768 İflas etmiş parasız kimse. 
769 Bıkmış, usanmış. 
770 Mal sahibi, zengin. 
771 Arkadaş. 
772 İstekli, arzulu. 
773 Eli boş, nasipsiz. 
774 Amaç oku, istek. 
775 Arzu hedefi, istenilen hedef. 
776 Ulaşmış, kavuşmuş. 
777 Emeller ipliği, arzular. 
778  “habl” kelimesi “hable” şeklinde yazılmış. Meydana gelen, ortaya 
çıkan ip. 
779 Bağlı. 
780 Aruz vezinleri. 
781 Özel vezin. 
782 İsimlendirme. 
783 Beytin manası hemen akabinde verilmiştir. 
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ma’nâ‐yı dil‐ârâsı784:  “Ey  zevk ü  safâ  günleri  onun  seferiy‐

le785 rıhlet786 eden  yâr!  Fırâkınla  ‘âşık‐ı  ğam‐hârını,787 ya’nî 

ben  bî‐çâreyi,788 uyumamak  derdine  düçâr789 ettikde,  o  dil‐

efgârın790 derd‐i mezkûrundan791 uyudun. Ya’nî  ğaflet  eyle‐

din.”  Bu  [29]  beyitde  ğaflet  ma’nâsı,  müfred,  müzekker, 

muhâtab olan (nemmet) lafzının ta’diyesine792 mebnîdir.Zîrâ 

her gâh ki (nâm) kelimesi ‘an793 ile ta’diye ede, ğaflet ma’nâsı 

mürâd olur. Fârsîden misâli: 

 

  Bâ‐düşmen‐i men dost çü bisyâr nişest 

  Bâ‐dost neşâyedem digerbâr nişest 

 

  Perhîz ez ân ‘asel ki bâz her âmîht 

  Be‐gürîz ezân meges ki ber mâr nişest794 

 

Hülâsâ‐i me’âli:795 Düşmenimle  çok  görüşen  dosta  bir  dahi 

mukâreneti796 münâsib görmem. Zîrâ zehir  ile âmîhte797 bu‐

                                                        
784 Gönül süsleyen anlam. 
785 Yolculuk. 
786 Göç. 
787 Gam yiyen, gamlı âşık. 
788 Çaresiz. 
789 Yakalanmış. 
790Gönlü yaralı, âşık. 
791 Anılan derd. 
792 Bir fiili müteaddi/geçişli hale koymak. 
793 Harf-i cer, -dan, den…anlamında. 
794 Beyitlerin manaları hemen akabinde verilmiştir. 
795 Anlamın özeti. 
796 Yakınlık. 
797 Karışık, karışmış. 
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lunan balı yemeden  ictinâb798 ve yılan üzerine konmuş olan 

megesden799 ihtîcâb800 lâzımdır. Türkîden misâli (Râşid):801 

 

‘Â’id olsun mı zamîrüm802 ğayre İslâmbol’dan 

İnfikâk803 itmek ne mümkindür sıla804 mevsûldan805 

 

Şi’re dâ’ir verecegimiz ma’lûmât dahi  bir  tafsîl mahallinde 

yazılacakdır. 

 

(‘İlm‐i Lüğat) 
Her kavmin te’âtî‐i ağrâz806 ve ifâde‐i merâm807 için kullanıl‐

dığı  lisân, o kavmin  lüğatıdır. Bizim  lüğatımız dahi elsine‐i 

selâseden808 ya’nî ‘Arabî, Fârsî ve Türkîden mürekkeb olarak 

bu  günkü  günde  kullandığımız  lisândır. Ve  böyle  bir mü‐

lemma’809 lisân‐ı  suhûlet‐resân810 ile nutk u  tekellüm811 şere‐

                                                        
798 Sakınmak. 
799 Sinek. 
800 Saklanma, gizlenme. 
801 Bu beyit için bkz. Halit Biltekin, Vak’a-nüvis Râşid Efendi ve 
Divânı’nın Tenkitli Metni, Ankara Üni, SBE (Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Ankara, 1993, s. 332. 
802 Kendi, öz, zamir. 
803 Yerinden ayrılma, çözülme. 
804 Belirleyen/tamlayan. 
805 Belirlenen/tamlanan. 
806 Niyet, fikir alış verişi. 
807 Arzu, isteğin ifadesi. 
808 Üç dil. 
809 Karışık, içiçe geçmiş dil. 
810 Kolay ulaşılan/öğrenilen dil. 
811 Söyleme ve konuşma. 
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fini  ihrâza812 nâ’iliyyet  ise, mücerred bir ni’met‐i mahsûsa‐i 

İlahiyyedir.813 

Çünkü  ‘andelîb‐i  nağme‐perdâz814 “ene  afsah”815 sallallahu 

te’âlâ  ‘aleyhi  ve  sellem 816  efendimiz  Hazretlerinin  ‘Arabî 

olduğu ve umûr‐ı dîn ü dünyâmıza817 ta’alluk tutan ahkâm‐ı 

celîleyi818 [30]  hâvî819 bulunan  Kelâm‐ı Kadîm’in  dahi  lisân‐ı 

‘Arab  üzre  münzel820  bulunduğu  cihetle,  kelime‐i  ‘Arabın 

millet‐i beyzâ‐yı İslâm821 üzerine tahaşşüd822 ve tecemmu’u823 

zamânlarında,  bütün memâlik‐i  İslâmiyyede  isti’mâl824 olu‐

nan  lüğat,  o  lisân‐ı  letâfet‐feşân825 idi.  Lüğat‐ı mezkûre,826 

hulefâ‐yı  ‘Abbâsîye 827  müddet‐i  hilâfetlerine 828  kadar  mü‐

tedâvil829 olup memâlik‐i ‘Arabda830 ümerâ‐yı Berberîyenin831 

                                                        
812 Kazanma, elde etme. 
813 Allah’ın özel nimeti. 
814 Nağme söyleyen bülbül, Hz. Peygamber. 
815 Daha fasih, en fasih konuşan benim. 
816 Allah’ın salât ve selâmı O’nun üzerine olsun. 
817 Din ve dünya işleri. 
818 Dinin yüce hükümleri. 
819 İhtiva eden, içeren. 
820 Nâzil olmuş, indirilmiş. 
821 İslam’ın tertemiz ümmeti. 
822 Birikme, yığılma. 
823 Toplanma, birikme. 
824 Kullanılan, konuşulan. 
825 Güzellik saçan dil, Arapça. 
826 Anılan dil, Arapça. 
827 Abbasî halifeleri. 
828 Hilafet süreleri boyunca. 
829 Elden ele geçen, kullanılan. 
830 Arap memleketleri. 
831 Berberi hükümdarları. 
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defa’ât832 ile hurûc833 ve mülûk‐ı muvahhidîni834 istilâ  etdik‐

leri  ve  tavâ’if‐i  ‘acemden835 Beni  Büveyh836 ve Deylem837 ve 

                                                        
832 Defalar, kereler. 
833 Başkaldırı, ayaklanma. 
834Allah’a inanan ülkelerin hükümdarları. 
835 Yabancı taifeler. 
836 Büveyh oğulları, onuncu asırda İran’da kurulan ve eski Sasanî İmpara-
torlarının soyundan geldiğini iddia eden Şiî hanedan. Büveyhîlerin kuru-

cuları olan Ebu Şücâ’ Büveyh’in kendisi ve çocukları çok fakirdi. Ali, 
Hasen ve Ahmed adlarını taşıyan Ebu Şücâ’ Büveyh’in üç oğlu, doğup 

büyüdükleri Deylem’de hüküm süren Deylemî Devleti ordusunda uzun 
müddet paralı askerlik yaptılar. Daha sonra ordu içinde otoritelerini arttı-

rıp Hazar Denizi’nin güneyindeki bölgede, iktidar boşluğundan da istifade 
ederek bağımsızlıklarını ilân ettiler.  

Büveyhîler, ilk zamanlar Bağdat’taki Abbasî halifelerine bağlı olduklarını 
bildirdilerse de sonraları onları hâkimiyetleri altına almaya çalıştılar ve 
Bağdat’ı işgal ettiler. İlk önce Samanoğulları, daha sonra da Gazneliler ve 

Selçuklularla mücadelede bulundular. Gazneli ve Selçukluların hücumları 
ve iç kavgalar sebebiyle zayıfladılar. 1055 (H. 447) senesinde Selçuklu 

sultanı Tuğrul Bey, son Büveyhî hükümdarı Melikü’r-Rahim’i tutuklatıp 
haps ettirerek, Büveyhler Devleti’ne son verdi. http://www.ehlisunnet-

buyukleri.com/Islam-Tarihi-Ansiklopedisi/Detay/BUVEYHILER/135. 
 
837 Deylem, Hazar Denizi'nin batısındaki dağlık bölgenin tarihî adı. Doğu-
sundaki Taberistan (bugünkü Mazenderan) batısındaki Gilan’da Tarihî 

Deylem bölgesinin içine alınır. Dağlık bölgesi olduğundan Arapların 
istilasından korunmuş ve geç İslamlaşmıştır. Kethüdalar tarafından yöne-

tilen Deylemliler 9. yüzyılında Zeydiye mezhebinin misyonerlik faaliyeti-
nin sonucu Şiiliği kabul etmişlerdir. Müslümanlığa geçmeden önce bölge 

halkının çoğu Zerdüştlük inancına mensuptu.  
Deylemliler Sasaniler Döneminden itibaren süvari olarak önemsenmiş, 

Gazneliler ve Fatımîler gibi İslâm devletlerinde paralı asker olarakkulla-
nılmıştır. Deylemliler Büveyhoğulları ve Can Hanedanlığı gibi devlet 

kurmuşlardır. Deylem bölgesinin merkezlerinden Alamut Kalesi İsmaili-
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sâ’irenin ve tâ’ife‐i Etrâkden838 mulûk‐i Selâcikanın839 devlet‐

i İslâmiyye üzerine tağallüb840 ve diyâr‐ı Şarka841 itâle‐i dest‐i 

tasallut842 eyledikleri  zamânlar,  havza‐i  zabt  u  teshîre843 al‐

dıkları memâlike,  ‘askerlerini  tefrîk ve  taksîm844 etmeleriyle 

bi’z‐zarûre,845 kelime‐i  ‘Arab müteferrika846 olup dağıldı. Ve 

ecnebîlerin  ihtilâtı 847  belâsıyla  o  lisân‐ı  halâvet‐beyâna, 848 

haylice  rahneler 849  erişdi.  Ba’dehu 850  Moğol  ve  Tatar 

tâ’ifelerinin zuhûr ve ğalebeleriyle lüğat‐ı mezbûre,851 birden 

bire âfet‐zede852 olup kaldı. 

 

                                                                                                             
lerin kolulan Nizarilerin eline geçince onların fedaileri olarak da kulla-
nılmışlardır. Deylemliler, bölgedeki işgal ve gelişmelerden sonra bu böl-
geyi de terk ederek Fırat, Murat (Dicle) nehirleri ve Dersim bölgesine 

933-1055 yıllarında yerleşirler. Bölgenin yerli halkıyla kaynaşarak bu-
günkü Zazalar olduğu düşünülür. https://tr.wikipedia.org/wiki/Deylem. 
838 Türk taifeleri. 
839 Selçuklu padişahları. 
840 İstila etmek, üstün gelmek. 
841 Doğu memleketleri. 
842 Musallat elini uzatma, musallat olma. 
843 Zapt ve ele geçirilen bölge. 
844 Ayırma ve kısım kısım ayırma. 
845 Zaruri olarak. 
846 Dağınık, ayrı ayrı. 
847 Karışma. 
848 Söylenişi tatlı olan dil. 
849 Yarık, zarar. 
850 Onlardan sonra. 
851 Yukarıda yazılan dil, Arapça. 
852 Belaya uğramış. 
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Lâkin fermân‐fermâ‐yı memâlik‐i Endülüs853 olan Sultân ibn 

Ahmer, 854  ber‐nehc‐i  şer’‐i  güzîn 855  teşyîd‐i  bünyân‐ı 

hukûmet‐i  câ’ire 856  tağallübüyle,  terk‐i  vatan 857  ve  çölleri 

mesken eylemege mecbûr olan eşrâf‐ı kabâ’il‐i ‘Arabı,858 i’lâ‐i 

kelime‐i dîn‐i mubîne859 da’vet edip vaktiyle dest‐i a’dâya860 

geçen  yerler  ve  kal’aları  da  istirdâda861 kıyâm862 ile  tertîb‐i 

cuyûş‐ı  miknet  ü  kudret 863  eyleyerek,  kâffe‐i  a’dâsını 864 

tedmîr865 ve memâlik‐i müte’addideyi866 feth ü  teshîr867 eyle‐

di. Eger sultân‐ı müşârün  ileyhin868 işbu  râbıta‐i himmeti,869 

nevâhî‐i  Endülüs’de870 sâkin  kabâ’il‐i  ‘Arab  için  hâl  ve  is‐

                                                        
853 Endülüs ülkelerinin buyruk buyuranı (hükümdarı.) 
854Gırnata Emirliği’nin kurucusudur. Gırnata Emirliği veya Ben-i Ahmer 
Devleti (Kızıloğulları Devleti), başkenti Gırnata olan Orta Çağ devletidir. 

Müslümanların Hıristiyanlara yenilmesinin ardından 1232 yılında kurul-
muştur. İber Yarımadası’nda kurulan en uzun ömürlü ve son bağımsız 
İslam devletidir.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C4%B1rnata_Emirli%C4%9Fi. 
855 Seçkin şeriat yolunda olarak. 
856 Zulüm hükümeti kurup sağlamlaştırma. 
857 Vatanı terketme. 
858 Arap kabilelerinin ileri gelenleri. 
859 Hak ve hakikat dini olan İslam’ı yüceltme. 
860 Düşman eli. 
861 Geri almak. 
862 Ayağa kalkma, başlama. 
863 Güç ve kudret ordusunu düzene koyma. 
864 Düşmanın tamamı. 
865 Yok etmek. 
866 Farklı farklı ülkeler. 
867 Fethedip ele geçirme. 
868 Adı geçen sultan. 
869 Gayret bağı, himmet münasebeti. 
870 Endülüs nahiyeleri, tarafları. 
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tikbâllerini871 te’mîn eder bir zâbıta‐i cehd ü hiddet872 olma‐

yaydı ve o  taraflardaki  ‘ulemâ‐i kirâm873 hazerâtıyla diyâr‐ı 

Şâm  u  Mısır’da  bulunan  efrâd‐ıa’lâm, 874  [31]  bi’l‐hâssa 

‘ulûm‐ı  ‘Arabîyeyi875 vikâye876 zımnında,877 tedrîs  ü  tedvîn‐i 

mü’ellefât878 ile meşğûl  olmayalardı,  şimdiye  kadar  lüğat‐ı 

‘Arabîyenin  terk ü  ihmâl olunması mukarrer879 idi. Ve  eger 

beri  tarafdan  dahi  devlet‐i  ebed‐müddet‐i  ‘Osmâniyye 880 

teşekkül  etmemiş  ve  bu  diyârları  tedrîc881 ile  zabt  ü  teshîr 

edip  kabâ’il‐i  ‘adîdenin882 dâ’ire‐i  vâhidede883 ictimâ’  ve  it‐

tihâdlarına  muvaffak  olmamış  olsa  idi,  bu  günkü  günde 

kullandığımız elsine‐i selâse şerefinden mahrûm ve kim bilir 

ki şimdi hangi bir lisân‐ı müşkilât‐resân884 ile te’âtî‐i efkâra885 

mecbûr olurduk. 

İşte  bu  dakîkaya  mebni  el‐yevm,886 halâvet‐bahş‐ı  nâtıka‐i 

i’tibârımız887 olan  lüğat‐ı mezkûreyi,  ni’am‐ı  celîle‐i  İlâhiy‐

                                                        
871 Gelecek. 
872 Gayret ve öfke zabıtası, engeli. 
873 Saygın âlimler.  
874 Meşhur fertler, kimseler. 
875 Arap diliyle ilgili ilimler. 
876 Koruma. 
877 Maksat, niyet. 
878 Yazılmış eserleri bir araya getirip okutmak. 
879 Kesin, kararlaşmış. 
880 Sonsuza kadar yaşayacak olan Osmanlı Devleti. 
881 Derece derece, yavaş yavaş. 
882 Çok, birçok kabile. 
883 Birlik dairesi. 
884 Zor ulaşılan/anlaşılan dil. 
885 Fikir alış-verişi. 
886 Bugün, hâlâ. 
887 İtibarımızı arttıran tatlı söz söyleme. 
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yeden888 bir ni’met‐i mahsûse889 bilmeli ve bunun muhâfız‐ı 

tabî’îsi890 olan  husûsâtın  emri muhâfazasına  da  i’tinâ891 ve 

dikkat  eylemeliyiz. Husâsât‐ı mezkûre müfredât‐ı  ‘Arabîye 

ve  Fârsîyenin892 medlûlâtını893 ve  keyfiyyet‐i  evzâ’ını894 bil‐

mek ve kelimât‐ı mu’arrebe ve mu’acceme895 ve ğalat‐ı meş‐

hûr  u  fasih, 896  metrûk 897  olan  lafızları  ve  lâ‐siyyemâ 

kinâyât898 ve durûb‐ı emsâli899 ögrenip bunlardan her birazı‐

nı iktizâ‐yı makâma900 göre kullanmakdır. 

İmdi  ihtiyâcât‐ı  ‘asriyyemize901 nazaran, husûsât‐ı mezkûre‐

yi derece‐i matlûbede902 beyân eylemekligimiz lâzım gelir ise 

de,  edebiyâtça  meslek‐i  müttehazımız 903  ‘ulûm‐ı  ‘Arabîye 

mebâhisinden  ‘ibâret  idügü ve  lüğat‐ı Fârsîyenin904 ahvâlini 

beyân  için  kütüb‐i mevcûdesi905 ehline  göre  hadd‐i  kifâye‐

                                                        
888 Allah’ın büyük nimeti. 
889 (İnsana) has bir nimet. 
890 Doğal koruyucu. 
891 Özen. 
892 Arapça ve Farsça kelimeler. 
893 Delil getirilen şeyler, anlamlar. 
894 Kullanış şekli. 
895 Arapça ve Farsçalaştırılmış kelimeler, sözler.  
896 Meşhur ve fasih yanlış kullanımlar.  
897 Terkedilmiş, kullanımdan düşmüş. 
898 Kinayeler, bir maksattan dolayı sözü hem hakiki, hem mecazi anlamla-
ra uygun olarak kullanmak. 
899 Atasözleri. 
900 Makamın, durumun gereği olarak. 
901 Zamanın ihtiyaçları. 
902 İstenilen derece. 
903 Kabul edilen, yürürlükte olan meslek. 
904 Farsça kelimeler. 
905 Mevcut kitaplar. 
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de906 bulunduğu cihetle, ona dâ’ir ıtrâya907 lüzûm göremeyiz. 

Ma’a‐mâ‐fîh,908 mühimü’l‐ihtâr909 olan mesâ’ilinin  iktizâsına 

göre  temhîd910 ve  tafsîlini  cümle‐i  vazâ’ifimizden911 biliriz. 

Ve  mebhûs‐anh912  olan  ‘ilm‐i  lüğatın  kemâl‐i  iştihârına913 

mebni, uzun uzadıya müfredâtını dahi beyâna ihtiyâc görü‐

lemeyip  [32]  yalnız  tahkîkâtımızı  husûsât‐ı  sâ’ireye 914  ve 

mütâla’ası  mücib  fevâ’id  olan  (fıkhü’l‐lüğat) 915  ibhâsına916 

‘atf u hasr917 ile iktifâ eyleriz. Mâ‐ba’dı918 gelir. 

 

 (‘İlm‐i Sarf) 
Müfredâtın envâ’ını ve hey’ât‐i asliyye919 ve ‘ârizasını920 mü‐

beyyen, hey’ât‐i asliyyesinin ne keyfiyyât ile hey’ât‐i ‘ârizaya 

tağayyür edecegini vech‐i küllî921 üzre ve makâyîs‐i külliye922 

                                                        
906 Yeterlik derecesi, yeteri kadar. 
907 Aşrı derecede övme. 
908 Öyle olmakla beraber. 
909 Önemli hatırlatma. 
910 Yayma, düzeltme. 
911 Vazifelerin hepsi. 
912 Bahsolunan şey; adı geçen. 
913 Tam bir şöhret, mükemmel tanınmak. 
914 Başka hususlar. 
915 Kelimeleri bilme, tanıma. 
916 Kesilme. 
917 Göz atma ve tahsis etme. Konuşurken veya okurken tutulup kalma; 
kısaca göz atma. 
918 Devamı. 
919 Asli unsurlar, heyetler. 
920 Büyük bir kimseye hürmetle yazılan yazı, dilekçe. 
921 Her yönüyle. 
922 Büyük ölçekler, külli ölçü âletleri. 
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ile mu’arref923 ve mu’ayyen olan  ‘ilme,  sarf denilir. Esmâ924 

ve  ef’âlden925 her birerlerinin ma’nâ‐yı müştâkkı926 bilinmek 

için,  lafz‐ı  müfredin 927  emsile‐i  muhtelifeye 928  tahvîli 929 

husûsunu ögrenerek umûr‐ı mezkûrede930 hatâdan  ihtirâz931 

ve kelâm‐ı ‘Arabî isti’mâl ve tetebbu’dan932 istinbât933 olunan 

mukaddemâta  etrâfıyla  vukûfu  ihrâz  yolunda  sa’y 

umüsâberet 934  talebkârân‐ı  ‘ulûm‐ı  ‘Arabîyenin 935  vâcibe‐i 

zimmetleridir.936 İmdi bu ‘ilm‐i celîlde937 matlûb olan ğaraz u 

maksada938  nâ’il  olmak  için  zabt  u  ta’allümü  lâzım  gelen 

kavâ’id‐i mukarrere,939 ber‐vech‐i  âtî940beyân  olunur.  Şöyle 

ki: (Mâ‐ba’dı var). 

                                                        
923 Bilinen, belli. 
924 İsimler. 
925 Fiiller. 
926 Türemiş anlam. 
927 Tekil söz. 
928 Türlü örnekler, Arapça’da bir fiilin mazi, müzari, masdar… gibi birer 

misalle gösterilen şekli. 
929 Değiştirmek. 
930 Zikredilen, anılan işler. 
931 Sakınmak. 
932 Etraflı bilgi edinme. 
933 Bir söz veya işten gizli bir mana çıkarma. 
934 Çalışma ve sürekli uğraşma. 
935 Arapça ilimleri öğrenmek isteyenler. 
936 Vacip derecesinde sahip çıkma; sorumlu oldukları görev. 
937 Yüce, yüksek ilim. 
938 Kast vemaksat. 
939 Kesinleşmiş kurallar. 
940 Gelecekte olduğu vecihle, ileride yazılacağı üzere. 
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(‘İlm‐i Nahv) 
Mürekkebâtın  ahvâlini  ya’nî  kelimât‐ı  mürekkebe‐i 

‘Arabîyeden 941  her  bir  kelimenin  gerek  lafzen  ve  gerek 

takdîren,  ahvâl‐i  i’râbını 942  bildiren  ve  terâkîb‐i  ‘Arabîye‐

nin943 ma’ânî‐i asliyye‐i vaz’iyyesine944 tatbîkini ögreten ‘ilme 

denir.  ‘Ulûm‐ı  ‘Arabîye  tahsîlini  der‐ûhde945 eden  zât,  işbu 

‘ilmin usûl ve makâsıdını946 geregi  gibi  öğrenmeyince, mü‐

rekkebât‐ı  mevzû’anın 947  ma’ânîsini 948  fehme  ve  ifâdesini 

murâd etdigi ma’nâ için vaz’‐ı nev’î949 ile mevzû’ olan terkîbi 

îrâda muktedir olamaz. Binâ‐ber‐în ‘ilm‐i celîlin ta’allüm [33] 

ve  tahkîki,  tullâb‐ı  ‘ulûm950  için  ehemm‐i  umûrdandır. 951 

İmdi  bunun  kavâ’id‐i  mukarreresi  dahi  şu  vecihle  beyân 

olunur ki (tetimmesi952 gelir). 

(‘İlm‐i Ma’ânî) 
Hafî 953  kalmaya  ki  terâkib‐i  ‘Arabîyeden  her  bir  terkîbin, 

kendüye  çesbân954 havâss‐ı müte’addidesi955 vardır ki onları 

                                                        
941 Arapça terkip edilmiş kelimeler. 
942 Arapça kelimeleri öğelerine ayırma; cümle içindeki görevlerini belir-
leme. 
943 Arapça terkipler. 
944 Belirlenmiş asıl anlamlar. 
945 Üstenme, niyet etme. 
946 Maksatlar, istekler.  
947 Konu olan terkipler. 
948 Manalar. 
949 Kendi türüne göre anlam kazanma. 
950 İlim öğrenen öğrenciler. 
951 İşlerin en önemlisi. 
952 Tamamlama. 
953 Gizli. 
954 Uygun, münasip. 
955 Çeşit çeşit keyfiyet, özellik. 
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ancak büleğâ‐i ‘Arab956 kuvve‐i selîkaları957 vâsıtasıyla yâhûd 

büleğâ‐i  sâ’ire, 958 ‘ilm‐i  belâğata 959  mümâresetle 960  fehm  ü 

iz’ân961 ederler. Havâss‐ı mezbûrenin962 ba’zısı zevkiyye963 ve 

ba’zısı i’tibâr‐ı büleğâ964 üzere istihsâniyyedir965 ki her ikiside 

me’ânî‐i  asliyyenin 966  levâzımındandır. 967  Lâkin  tabî’at‐ı 

selîme 968  sâhibine  mahsûs  ve  ‘örf‐i  büleğâda 969  rey’‐i 

belîğâne970 ile mansûs971 idüginden  lüzumu,  lüzûm‐ı  zâtî972 

degildir.  Kezâlik  kelâm  için,  (tehniyet)973 ve  (ta’ziyet)974 ve 

(tahkîr)975 ve  (tefhîm)976 ve  (teşcî’)977 ve  (tecbîn)978 ve  (teşek‐

                                                        
956 Arap belağatçıları. 
957 Güzel söz söyleme ve yazma kabiliyeti. 
958 Sair/diğer belağatçılar. 
959 Belağat (Sözün düzgün, kusursuz, yerinde ve adamına göre söylenme-

sini öğreten ilmin adı) ilmi. 
960 Çalışarak maharet kazanma. 
961 Anlama ve basiret. 
962 Yukarıda yazılan özellikler. 
963 Zevke ait. 
964 Belağat sahiplerinin değeri. 
965 Bir şeyin iyi olduğu kanaatinde bulunmak. 
966 Asıl, temel anlam. 
967 Lazım olan şeyler, gerekli. 
968 Sağlam yaratılışlı, sanatkâr ruhlu. 
969 Belağatçıların arasındaki âdet. 
970 Güzel bir görüş, belagat sahiplerinin sahip olduğu görüş. 
971 Âyetle tesbit edilmiş. 
972 Kendiliğinden gerekli. 
973 Tebrik etme. 
974 Başsağlığı/sabır dileme. 
975 Küçük görme, hakaret etme.  
976 Anlatma, bildirme. 
977 Cesaretlendirme, gayrete getirme. 
978 Korkak sayma. 
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kür) ve (teşekkî)979 makâmları gibi mukaddemât‐ı mütefâvi‐

te980 vardır. İmdi terâkîb‐i ‘Arabîyenin muktezâ‐yı tetebbu’981 

ve tefâvüt makâmâtından ve havâss‐ı mezbûrenin makâmât‐

ı mukteziyyeye982 tatbîkinden,  ya’nî makâmın  iktizâ  etdigi 

hey’et  üzre  îrâd‐i  kelâm983  ve  te‘diye‐i  merâmdan984  bahs 

eden  ‘ilme,  (‘ilm‐i  ma’ânî)  tesmiye  olunur.  Ve  bunun 

kavâ’id‐i  mukarreresinden  biri,  terâkîb‐i  haberiyye 985  ve 

inşâ’iyyeyi986 bilmekdir. Ma’lûm ola ki (tetimmesi var). 

(‘İlm‐i Beyân) 
Şol  ‘ilimdir  ki ma’nâ‐yı  vâhidi,987 muhtelifü’l‐vuzûh988 olan 

tarîkler  ile  îrâd  eylemegi  bildirir.  Tarîklerin  muhtelifü’l‐

vuzûh  olması,  ba’zı  tarîkin ma’nâ‐yı murâd989 üzerine  olan 

delâletinin, yine o ma’nâya delâlet eden sâ’ir  tarîkden daha 

ziyâde vâzıh990 ve âşikâr olmasıdır. Meselâ: Bir zâtı kerem ve 

sehâ 991  ile  vasf  etmek  [34]  murâd  eylediğinde,  “Falân 

Hâtem’dir.”992 veya  “Hâtem  gibidir.” Veyâhûd  kinâye  tari‐

                                                        
979 Şikâyet etme. 
980 Farklı farklı önerme, başlangıç. 
981 Öğrenme gereği. 
982 Sözün söylenmesi için gerekli olan makamlar, yerler. 
983 Söz söyleme. 
984 Arzusunu ifade etme. 
985 Haberle, yüklemle ilgili terkipler. 
986 Dilek ile ilgili kipleri. 
987 Bir, tek anlam. 
988 İfadedeki açıklığın farklılığı. 
989 Kastedilen anlam. 
990 Açık, meydanda, belli. 
991 Cömerlik. 
992  Cömerliğiyle meşhur Hâtem-i Tâ’î. Bkz. https://islamansiklopedisi-

.org.tr/hatim-et-tai 
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kiyle, “Matbahında külü çokdur.” Veyâ “Kapısındaki kelb993 

korkakdır.” zeminlerinde îrâd edeceğin: (Falân Hâtem) o (ke 

Hâtem) o (kesîrü’r‐ramâd)994 o (cebânü’l‐kelb)995 tariklerinde, 

tarîk‐i  evvelin996 sânîden997 ve  sânînin  sâlisden998 ve  sâlisin 

râbi’den 999  evzah 1000  olduğu  gibi  ve  işbu  ‘ilm  ile  ‘ilm‐i 

ma’ânînin belâğata mezîd1001 ta’alluklarından nâşî, her  ikisi‐

ne  birden  (‘ilm‐i  belâğat)  ıtlâk  olunur. Ve  bu  ‘ilm‐i  celîlin 

başlıca kavâ’idi hakîkat1002 ve mecâz1003 ve kinâyeden  ‘ibâret 

idügi  cihetle,  her  birinin  ber‐tafsîl‐i  şerh  ü  beyânına1004 şu 

vecihle ibtidâr1005 olunur ki (mâ‐ba’dı var). 

 

(‘İlm‐i Bedî’) 
‘İlm‐i  bedî’  dahi  bir  ‘ilimdir  ki  terâkîb‐i  ‘Arabîyenin muk‐

tezâ‐yı  hâle 1006  mutâbakatı 1007  ve  makâma  göre  vuzûh‐ı 

                                                        
993 Köpek. 
994 Külü çok olan. 
995 Korkak köpek. 
996 Birinci yol. 
997 İkinci. 
998 Üçüncü. 
999 Dördüncü. 
1000 Daha açık, besbelli. 
1001 Ziyade olma, çoğalma. 
1002 Bir kelimenin neye delalet etmek üzere vaz’ (konulmuşsa) olunmuşsa 

o manada kullanılması demektir. 
1003Bir kelimenin gerçek manasının anlaşılmasını engellenyen bir mania 

ile birlikte başka bir anlamda kullanılmasıdır.  
1004 Şerh ve açıklandığı üzere.  
1005 Bir işe süratle başlama. 
1006 Durumun gereği olarak. 
1007 Bir konuda anlaşıp ittifak etme. 
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delâleti1008 ri’âyet olundukdan sonra, muhassenât‐ı ‘arziye1009 

ile  tezyîn1010 ve  tahliyesinin1011 vucûhunu  beyân  eder. Mu‐

hassenât‐ı mezkûre1012 iki kısma munkasımedir: Birine  (mu‐

hassenât‐ı ma’neviyye)1013 ve  dîgerine muhassenât‐ı  lafziy‐

ye1014 denilir. (Tetimmesi gelecek). 

(‘İlm‐i ‘Arûz) 
Ma’rûz‐‘aleyh  şi’ir1015 olan, ya’nî  şi’ir kendisine  ‘arz olunan 

mîzân‐ı  şi’re 1016  denir  ki  âti’z‐zikr 1017  mevâzîn‐i  tabî’iyye‐

den1018 ‘ibâretdir. Ve şi’irin onunla mu’âraza1019 ve mukâbele 

olunacağında mevzunu,1020 nâ‐mevzûnundan1021 ve zâ’idi,1022 

nâkısdan 1023  ve  sahihi, 1024 fâsidden, 1025  zâhir  ve  mütemey‐

yiz1026 olur. 

(Muhyîddîn Mahvî) 

                                                        
1008 İşaretin açık olması, karine. 
1009 Beşeri güzellikler. 
1010 Süsleme. 
1011 Bezeme, donatma. 
1012 Zikredilen güzellikler. 
1013 Manevi güzellikler. 
1014 Lafza ait güzellikler. 
1015 Kendisine şiir arz edilen. 
1016 Şiirin ölçüsü. 
1017 İleride açıklanacağı üzere. 
1018 Tabiî vezinler. 
1019 Sözle karşılıklı mücadele. 
1020 Vezinli. 
1021 Vezinsiz. 
1022 Artan, arttıran. 
1023 Eksik, azalan. 
1024 Gerçek. 
1025 Yanlış, bozuk. 
1026 Seçilen, seçkin. 
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[35] 

Mazbûtatü’l-fünûn 

 

Nüsha Cumâde’l-ûlâ  Sene 

3  19  1289 

 

(Mevâdd‐ı Münderice) 
‘İlm‐i  karzu’ş‐şi’r,  ‘ilm‐i  inşâ,  ‘ilm‐i muhâdarât,  ‘ilm‐i  hik‐

met, ‘ilm‐i istitrâd, ‘ilm‐i tıbb, ‘ilm‐i teşrîh, ‘ilm‐i ta’bîr, ‘ilm‐i 

firâset. 

Sâhib‐i  imtiyâzın  hatemiyle  mahtûm  olmayan  nüshalara 

sâhte nazarıyla bakılarak tâbi’ ve nâşirleri mes’ûl tutulacak‐

lardır. 

 

[36] (‘İlm‐i karzu’ş‐şi’r) 
(Karzu’ş‐şi’r)  şi’ir  yapmak  ve  şi’ir  söylemek ma’nâsınadır. 

Şi’ir, şinın ( ش ) kesri1027 ve  ‘aynın (ع) sukûnuyla,1028 lüğatde 
bir nesneyi iyice idrâk etmek ya’nî mezâyâ1029 ve dakîkasına 

vararak  güzelce  tanıyıp  bilmekdir.  Ve  ıstılâhatda  şol 

                                                        
1027 Harfi “ı, i” okutan hareke. 
1028 Harfi harekesiz okuma, hareketsizlik. 
1029 Meziyetler, iyi özellikler. 
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kelâmdır  ki  ‘an‐kasdin 1030  söylenile  ve  parça  parça  olup 

îcâbına göre isti’âre1031 ve sâ’ir evsâf‐ı beyâniyyeyi1032 hâvî1033 

ve her parça dahi vezin ve  kâfiyede  âhere1034 mu’âdil1035 ve 

mütesâvî1036 ve her birinde bir ma’nâyı muhtevî1037 ola. 

İmdi  şu  şerâ’it1038 ile  ‘an‐kasdin  söylenen  kelâmı  sevk  için, 

her kavme mahsûs bir nice uslûb1039 bulunur ki ona nazaran 

her kavim, kendilerinden mâ‐‘adâ1040 kavmin kendi  lüğatle‐

rinde  söylemiş  olduğu  şi’irin,  kendilerinden  olmayan  bir 

ferd‐i kavm‐i dîgerden1041 sudûr1042 eylemiş olduğunu anlar. 

Binâ‐ber‐în mütemmim‐i şerâ’it1043 olmak üzre, her şi’ir söy‐

leyecek  adam,  kendi  kavmine  mahsûs  esâlîb‐i  nazîme1044 

üzerine  inşâ‐i  şi’re 1045mürâ’âtden1046  ser‐i  mû1047ayrılmaya 

                                                        
1030 Kasten, bilerek. 
1031 Bir kelimenin manasını geçici olarak diğer bir kelime hakkında kul-

lanmaktır. Eğretileme de denir. 
1032 Beyan ilminin özellikleri. 
1033 İhtiva eden, içeren. 
1034 Diğer, başka. 
1035 Eşit. 
1036 Denk. 
1037 İhtiva eden, içine alan. 
1038 Şartlar. 
1039 İfade yolu. 
1040 Başka. 
1041 Başka kavmin ferdi, diğer topluluktan biri. 
1042 Ortaya çıkma. 
1043 Şartları tamamlayan. 
1044 Nazım üslûpları. 
1045 Şiir söyleme, şiir yazma. 
1046 Riayet etme, uyma. 
1047 Kıl ucu kadar. 
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diye bir  şart dahi  ilâve  edilmişdir. Esâlîb‐i mezkûre,1048 her 

kavmin  nazımca  kendi  gidiş  ve  buluşlarından  ‘ibâretdir. 

Hakîkaten  şi’ir  yapmak  ve  keyfiyât‐ı  nazmı 1049  bilmek  ve 

kânûn‐ı  belâğat1050 üzre  kelâm‐ı mevzûn1051 inşâsına mukte‐

dir olmak fenni, büyük bir fenndir. Hattâ kelâma dâ’ir olan 

fünûn  meyânında,  nezd‐i  büleğâ‐yı  ‘Arabda1052  işbu  fenn, 

ya’nî (‘ilm‐i karzu’ş‐şi’r)   kadar ‘azîz ve şerîf bir ‘ilim i’tibâr 

olunamamışdır.  Binâ’en‐‘aleyh,  büleğâ‐yı  ‘Arab  ‘ilm‐i 

mezkûru,‘ulûm  ve  ahbârlarının1053 dîvânı  kelâmca  savâb  u 

hatâlarının1054 şâhid  ü mîzânı1055 ve  her  türlü  fünûn‐ı mü‐

tedâvilelerinin1056  esâs  u  bünyânı  bilmişlerdir.  İşte  bunun 

içindir ki kendilerinden olmayan kimse, siyâk ve sibâkları1057 

üzre ‘Arabîce şi’ir yapamamışdır. [37] Nitekim onlar da Fârsî 

ve Türkîce şi’ir söyleyemezler. Zîrâ bu iki kavmin dahi lisân‐

larına  mahsûs  şîveler  der‐kârdır.  Şu  kadar  ki  âsâr‐ı  ber‐

güzîdelerini1058 kayd‐ı mecmû’a‐i i’tibâr1059 etdigimiz Türk ve 

Fârs  şu’arâsının  bi’l‐cümle1060 şi’irleri,  esâlib‐i  ‘Arabîyeye1061 

tatbîkan  söylenilmiş  idügü  ve  tatbîka  muktedir  olmayan, 

                                                        
1048 Anılan üslûplar. 
1049 Manzum sözün özellikleri. 
1050 Belağat kanunları. 
1051 Vezinli söz. 
1052 Arap belağatçıları yanında. 
1053 Haberler, rivayetler. 
1054 Doğru ve yanlış. 
1055 Örnek ve ölçü. 
1056 Yürürlükte, kullanılan fenler. 
1057 Sözün öncesi ve sonrası, bağlam. 
1058 Seçkin eserler. 
1059 Değer (şeref) mecmuasına kaydetme. 
1060 Bütün, hep. 
1061 Arap üslûpları. 
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ya’nî  eş’âr‐ı‘Arabîye1062 terkîbâtını  tetebbu’ve  istikrâ’dan1063 

‘âciz olan şâ’irler dahi şu’arâ‐yı tetebbu’dârâna1064 pey‐rev1065 

olup onların ittihâz etdikleri uslûblara tevfîkan şi’ir söyleye‐

geldikleri bu bâbda kesb‐i kemâl1066 edenler hafî1067 degildir. 

Bu  mukaddimeden  istidlâl  olundu  ki  bizce  şi’ir  denilen 

kelâm‐i  belâğat‐insicâm1068 için  açılmış  olan  çığır,  âsâr‐ı  hi‐

memât‐ı evlâd‐ı ‘Arabdır.1069 O çığıra gitmek ta’lîmi yolunda 

nice kütüb  te’lîf olunmuşdur. Egerçi bir çığır dahi vardır ki 

şu’arâ‐yı  pîşîn‐i  Yunan,1070 onu  güşâde‐sarf‐ı  yârâ‐yı  tâb  u 

tüvân1071 eylemişlerdir. Bizce o yolda söylenen söze  şi’ir de‐

nilememişdir.  Binâ’en‐‘aleyh  ‘asrımız  şu’arâsının  esâlib‐i 

‘Arabîyeyi  tetebbu’dan  bî‐behre1072 oldukları  ve  ekserîsinin 

dahi  şu’arâ‐yı  mütetebbi’a 1073 uslûblarına  geregi  gibi  te‐

ba’iyyet 1074  edemedikleri  ve  iktizâ  etdikde,  bizâ’asızlık 1075 

semeresi  olarak  üç  dört  dîvânçeyi1076 alt  üst  etmeyince,  iki 

beyit olsun bir şi’ir yapamayacakları cihetlerle, her ne kadar 

                                                        
1062 Arapça şiirler. 
1063 Geniş araştırma. 
1064 Çok yönlü araştıran şairler. 
1065 Takip etme, arkasından gitme. 
1066 Çalışıp mükemmele ulaşma.  
1067 Gizli. 
1068 Belağatla uyumlu söz, belağatli söz. 
1069 Arap çoçuklarının gayretlerinin eserleri. 
1070 Yunan’ın önde gelen şairleri. 
1071 Güç ve kuvvet kudretini ortaya koyma. 
1072 Nasipsiz, yoksun. 
1073 Dikkatle araştıran şairler. 
1074 Tâbi olma, uyma. 
1075 Sermaye. 
1076 Küçük divan. 
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kendileri  sâhib‐i  mahlas 1077  geçinirlerse  de  manzûmeleri 

ma’âyîb  ü  sirkâtden1078  mahlas  bulamamışdır.  Bunun  için 

ma’nîdâr  ve  selâset‐şi’âr1079 eş’âr  söylemege  heveskâr  olan 

zât, en evvel esâlib‐i ‘Arabîyeyi kesretle1080 tetebbu’ eylemeli 

ve o uslûblara  tetebbu’ eden Türk ve Fârs  şu’arâsının  reviş 

ve  şîvelerini1081 ögrenmelidir ki onun bu vecihle müsâbereti 

bir meleke1082 husûlüne  sebebiyyet vere de  şi’ir  söyleyecegi 

vakit o meleke kendisini kelâm‐ı [38] ‘Arabın uslûbu üzerine 

sevk‐i kelâm‐ı pür‐intizâma1083 mecbûr ede ve söyletdire. İşte 

bir  meleke  ashâbının  bu  sûretde  söyleyecegi  şi’ir,  hem 

halâvetli 1084  ve  hem  de  talâvetli 1085  olarak  ârâyiş‐i  sahîfe‐i 

vucûd1086 olur. 

 

Tâ key suhen ez suhen rübâyîm 

Mâ ber‐ser‐i kıssa‐i hodâyîm1087 

 

İşbu  ‘ilmin  ya’nî    (‘ilm‐i  karzu’ş‐şi’r)in  kavâ’idi  dahi  beş 

zâbıtadan1088 ibaret olup… (mâ‐ba’dı var). 

                                                        
1077 Mahlas (takma ad) sahibi. 
1078 Kusur ve çalma/hırsızlık. 
1079 Akıcılıkla öne çıkan, en önemli özelliği akıcılık olan. 
1080 Bol bol, çok. 
1081 Gidiş ve tarz. 
1082 Alışkanlık, yatkınlık. 
1083 Çok düzenli söz söylemeğe sevketme. 
1084 Tatlı, tatlılık. 
1085 Güzellik, şirinlik. 
1086 Varlık sahifesinin süsü. 
1087 Ne zamana kadar söze kapılıp gideyim. Ben kendi hayat hikemi dile 
getiriyorum. 
1088 Kural. 



82 

 

(‘İlm‐i inşâ) 
Gerek  te’lîf‐i  nesrî  ve  gerek  te’lîf‐i  nazmîden  hutbelere  ve 

ma’rûzât1089 ve muharrerât‐ı  sâ’ireye1090 dâ’ir  sahîfe‐i  hâtır‐

da1091 mürtesem1092 olan ağrâz ve ma’ânîyi, muhâtabın anla‐

yabilcegi  sûretde,‘ibârât‐ı  lâyıka1093 ile  yazmak usûlünü  bil‐

diren  ‘ilme  ıtlâk  olunur.  Hutbe  dedigimizi  terğîb 1094veya 

terhîb1095  için  yakîn1096  ifâde  eden  mukaddemât‐ı  yakîniy‐

ye 1097  ve  meşâyih 1098  ü  ‘ulemâ  vü  hükemânın1099  reşahât‐ı 

kalemiyyelerinden1100 olan mevâ’iz‐i hasene1101 ve nakîzini1102 

tecvîz1103 ile  berâber  fâ’ide‐i mahsûsaya1104 mebnî  intihâb1105 

olunan  kazâya‐yı maznûneden1106 yâhûd  bunların  birinden 

                                                        
1089 Küçükten büyüğe bildirilen, sunulan şeyler. 
1090 Sair yazılmış şeyler. 
1091 Gönül sayfası. 
1092 Resmolunmuş, resimlenmiş. 
1093 Uygun ifade, söz. 
1094 İsteklendirme, rağbet ettirme, teşvik. 
1095 Korkutma. 
1096 Kesinlik. 
1097 Şüphe edilmeyecek ön bilgiler. 
1098 Şeyhler. 
1099 Âlimler ve filozoflar. 
1100 Kalemin sızıntıları, kalemden dökülen fikirler. 
1101 Güzel, faydalı nasihatler. 
1102 Zıt, karşıt. 
1103 Uygun görme, izin verme. 
1104 Özel fayda. 
1105 Seçme, seçilme, tercih. 
1106 Zannolunan maddeler, kaziyeler. 
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te’lîf edilen mensûr ya manzûm kelâma denir. (Bakiyyesi1107 

gelir). 

(‘İlm‐i Muhâdarât) 
Bir  ‘ilimdir  ki  kelâm‐ı  büleğâyı 1108  makâm‐ı  tehâtubde 1109 

muktezâ‐yı  hâle münâsib  bir  sûretde  nakl  u  îrâd melekesi 

kendisiyle  husûl‐pezîr1110 olur.  Bununla  ‘ilm‐i ma’ânî  bey‐

nindeki fark budur ki mütekellim,1111‘ilm‐i ma’ânî vâsıtasıyla 

kendi  kelâmını  muktezâ‐yı  hâle  tatbîk  eder.  Ve  ‘ilm‐i 

muhâdarât  vâsıtasıyla  ğayrın  kelâmını  kendi  hâline  [39] 

tatbîkan,‘alâ‐tarîki’l‐hikâye1112 isti’mâl eyler. 

Nezd‐i  büleğâ‐yı  ‘Arabda  fevka’l‐ğâye 1113  takdîr  olunan 

‘ulûmdan  biri  de  bu  ‘ilm‐i  celîldir. Hattâ  “‘ilm‐i  belâğatın 

a’zam‐ı mebâdîsi1114 ‘ilm‐i muhâdarâtdır”  diye  ittifâk  eyle‐

mişlerdir. Lâkin bizim üdebâ‐yı  ‘Osmâniyye1115 arasında bu 

kaziyyenin ber‐aks1116 bulunması mûcib‐i hayretdir.1117 Ya’nî 

onların  taraflarından  ‘ilm‐i muhâdarât  hakkında  gösterilen 

takdîr ü  i’tibâra karşı, Türk üdebâsının çendân  i’tibâr etme‐

mekde  oldukları  şâyân‐ı  dikkatdir.1118 Daha  ziyâde  dikkâti 

câlib olan yer şurasıdır ki şu’ubât‐ı edebiyyenin1119 intizâm ü 

                                                        
1107 Geri kalan, devamı. 
1108 Belağat âlimlerinin sözü. 
1109 Hitaplaşma makamı, zamanı. 
1110 Hâsıl olmuş, meydana gelmiş. 
1111 Tekellüm eden, konuşan. 
1112 Hikâye yoluyla. 
1113 Son derece. 
1114 Prensiplerin çoğu. 
1115 Osmanlı edebiyatçıları. 
1116 Aksine, tersine. 
1117 Hayret sebebi. 
1118 Dikkat çekici, ilginç. 
1119 Edebiyat şubeleri, dalları. 
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tertîbi husûsunda bahs etdikleri sırada  ‘ilm‐i mezkûre dâ’ir 

i’tâ‐yı  ma’lûmâtdan 1120  ağmâz 1121  edegelmişler.  Ve  usûl  u 

kavâ’idini  temhîd  ü  tertîb  eden  kitâblardan  birini  bile  ter‐

cüme  eylememişlerdir.  Yalınız, Hamidîye  Kütüphânesinde 

mevzû’  sandûkça‐i  i’tibâr1122 ve  (Merhûm  Koca  Râğıb  Pa‐

şa) 1123 Mecmû’ası  ‘unvânıyla  şöhret‐şi’âr 1124  olan  keşkûl‐i 

ma’ârif‐şümûlde, 1125  muhâdarâta  dâ’ir  bir  takım  ebyât‐ı 

selîse1126 görülmüş  ise de  o dahi  ihtimâmsızlık  vartasına1127 

uğrayarak,  nâ‐tamâm1128  kalmışdır.  İşte  bu  misillü  hâlât‐ı 

ğarîbe 1129  beliyyesidir 1130  ki  fünûn‐ı  edebiyye 1131 âsâr‐ı 

fi’iliyyesine 1132  intizâr  ile  evkât‐güzâr 1133  olduğumuza 

                                                        
1120 Malumat, bilgi verme. 
1121 Göz yumma, göz kırpma. 
1122 Değerli küçük sandık. 
1123  Koca Râğıb Paşa (ö. 1763) Osmanlı devlet adamı, diplomat, şair, 

kütüphaneci. III. Osman ve III Mustafa saltanatında 11 Ocak 1757- 8 
Nisan 1763 tarihleri arasında altı yıl iki ay yirmi sekiz gün sadrazamlık 

yapmış bir devlet adamıdır. Şair kişiliği ile tanınır. Nâbî tarzı da denen 
hikemî tarzın 18. yüzyıldaki en önemli temsilcisidir. Şiirimizde “mısra-ı 

berceste” denen ve atasözü gibi dillerde dolaşan pek çok mısraın sahibi-
dir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Koca_Mehmed_Rag%C4%B1p_Pa%C5-

%9Fa 
1124 Meşhur, tanınan. 
1125 Bilgiyle dolu ansiklopedi. 
1126 Akıcı beyitler. 
1127 Uçurum. 
1128 Eksik, tamamlanmamış. 
1129 Garip hâller. 
1130 Belalar, kederler. 
1131 Edebiyat bilimi.  
1132 Fiili eserler, yazılmış eserler. 
1133 Vakit geçirme. 
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mukâbil  bize  günden  güne  bir  eser‐i  inkirâz1134 gösteriyor. 

İşte  bu misillü  hâlât‐ı  ‘acîbe1135 seyyi’esidir1136 ki  debistân‐ı 

cehâletden 1137  yetişmiş  olan  gürûh‐ı  yâve‐şükûh 1138  bile, 

şükûfezâr‐ı  edebiyâtda1139 istişmâm‐ı  ezhâr‐ı  kemâlâtdan1140 

mahrûm  kalmış  olduğu  hâlde,  (Menem  dîger  nist)1141 zem‐

zemesiyle,1142 bokluca  bülbül1143 gibi  terâne‐senc‐i  kemâl1144 

oluyor. Li‐nâmıkıhi1145 

Levle’l‐cehâletu lem yes’al‐cehûlu ilâ 

Da’ve’l‐kemâli ve hâ min kılleti’l‐edebi1146 

Tetimmesi sonra. 

 

                                                        
1134 Bitme, tükenme eseri. 
1135 Acip durumlar. 
1136 Fenalık, kötülük karşılığı verilen sıkıntı, günah.  
1137 Bilgisizlik okulu. 
1138 Saçma sapan söz söyleyenler; büyük yalan söyleyenler. 
1139 Edebiyat bahçesi. 
1140 Olgunluk çiçeğini koklama. 
1141 Benim, başkası degildir. 
1142 Nağme, şarkı. 
1143 Saçma sapan konuşan kimse. 
1144 Mükemmellik şarkısını tartan; iyilikleriyle çokca övünme.  
1145 Yazıcısı (müellif) tarafından, (şair der ki: ). 
1146 Cehâlet olmasaydı cahiller kemal iddiasında bulumazlardı. Bu (cahil-

lerdeki) edebin azlığından kaynaklanmaktadır. 
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[40] (‘İlm‐i Hikmet) 
Gerek  a’yân1147 ve  gerek ma’kûlât,1148 kâffe‐i mevcûdatın1149 

nefsü’l‐emirde1150 vâki’ olduğu üzre ahvâlinden tâkat‐ı beşe‐

riyyenin 1151 tahammülü  derecesinde  bahs  eden  ‘ilimden 

‘ibâretdir. Mevcûdât  dedigimiz  akvâl1152 ve  ahvâlimiz  gibi 

vucûdu bizim kudret ve ihtiyârımız1153 ile rû‐numûn1154 olan 

umûra  ve  zemîn üâsumân1155 gibi  vücûdu  bizim  kudret  ve 

ihtiyârımız  ile rû‐nümûn olmayan umûra  şâmildir.1156 ‘İlm‐i 

hikmet dahi ya vucûdunda  ihtiyâr ve kudretimizin medha‐

li 1157  olmayan  mevcûdâtın  ahvâlini  bilmekdir.  Vâcib‐i 

ta’âlâya1158 ve  vücûd‐ı  semâ  vü  zemîne1159 ta’alluk  eden  ‘il‐

mimiz gibi ya vücûdunda kudret ve  ihtiyârımızın medhali 

bulunan mevcûdâtın ahvâlini bilmekdir. ‘Adâletin gökçek1160 

ve zulmetin kabîh1161 olduğuna müte’allik olan ‘ilmimiz gibi 

kısm‐ı  evvele  (hikmet‐i nazariyye)1162 ve kısm‐ı  sânîye  (hik‐

                                                        
1147 Gözler. 
1148 Aklın uygun bulduğu. 
1149 Mevcutların tamamı. 
1150 Gerçekte, aslına bakılırsa. 
1151 İnsani güç, insanın dayanabileceği güç. 
1152 Sözler, konuşmalar. 
1153 Seçme, seçilme. 
1154 Meydana çıkan, görünen. 
1155 Yer ve gök. 
1156 İçine alan, kapsayan. 
1157 Girilecek yer, kapı, müdahale. 
1158 Varlığı vacip deresinde gerekli olan yüce Allah. 
1159 Semanın ve yeryüzünün varlığı. 
1160 İyi, güzel. 
1161 Kötü, çirkin. 
1162 Teorik felsefe. 
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met‐i  ‘ameliyye)1163 denilir. Nefs‐i  insâniyye1164 için  dahi  iki 

kuvve  isbât olunup birine kuvve‐i nazariyye1165 ve dîgerine 

kuvve‐i  ‘ameliyye1166 denir.  Pes1167 nefs‐i  insâniyye  kuvve‐i 

ûlâ1168 ile eşyâ ve mevcûdeyi ve ahvâlini idrâk eder. Kuvve‐i 

sâniye1169 ile rezâ’ilden1170 mütehallî1171 ve  fezâ’il1172 ile müte‐

hallî1173 olur.  Binâ‐ber‐în,  hikmet‐i  nazariyye  ve  ‘ameliyye‐

den her birinin der‐kâr olan ğâyeti1174 nefsin işbu iki kuvve‐

sinde tekmîlinden1175 ‘ibâretdir. Hikmet‐i nazariyyenin ğâye‐

ti  vücûdu  kudretimizle  olmayan  umûra  ta’alluk  tutan 

‘ulûm‐ı  tasavvuriyye1176  ve  tasdîkiyyenin1177  kemâ  yenbağî 

husûlüyle  nefsin  kuvve‐i  nazariyyesinin  derece‐i  kemâle 

yetişmesi ve hikmet‐i ‘ameliyyenin ğayeti, vücûdu îrâdet ve 

kudretimizle  olan  umûra  dâ’ir  ‘ulûm‐ı  tasavvuriyye  ve 

tasdîkiyyenin  geregi  gibi  hâsıl  olmasından  dolayı  kezâlik 

nefsin  kuvve‐i  nazariyyesinin  ber‐kemâl 1178  olmasıdır.  Tâ 

kim o umûra müte’allik olan ‘ulûmun mukteziyâtını vücûda 

                                                        
1163 Uygulamalı felsefe. 
1164 İnsana ait nefis. 
1165 Teorik kabiliyet, güç. 
1166 Pratik iş yapma kabiliyeti. 
1167 Sonra, artık. 
1168 Birinci kuvve. 
1169 İkinci kuvve. 
1170 Rezillikler, utanılacak işler. 
1171 Boşalan, boş kalan. 
1172 Faziletler, güzel, erdemli işler. 
1173 Süslenmiş, donanmış. 
1174 Nihayet, uç, son. 
1175 Tamamlama, eksiksiz. 
1176 Tasavvurla (zihinde canlandırma) ilgili ilimler, tasarım. 
1177 Aklın tasdik ettiği ilimler. 
1178 Kemal üzre, mükemmel. 
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ya’nî kuvveden fi’ile getirip kendi kuvve‐i ‘ameliyyesini [41] 

icrâ‐yı ‘ameliyât1179 ile tekmîl ede ve sa’âdet‐i sermediyye1180 

ve  siyâdet‐i  ebediyeye1181 nâ’il  ola. Ma’lûm  ola  ki mehere‐i 

hükemâ‐i  kısm‐ı  ûlâ 1182  ya’nî  (hikmet‐i  nazariyye)yi  üçe 

taksîm ederek birine  (hikmet‐  tabî’iyye)1183 ve dîgerine  (hik‐

met‐i  riyâziyye) 1184  ve  üçüncüsüne  (hikmet‐i  İlâhiyye) 1185 

demişlerdir. Zîrâ ol umûr ki vücûdu kudret ve ihtiyârımızla 

degildir.  Üç  kısım  üzeredir.  Kısm‐ı  evvel  hem  hâricde  ve 

hem  zihinde  vücûdu  maddeye  muhtâc  olan  umûrdur: 

(İnsân) ve  (hayvân) gibi. Meselâ,  insân mevcûd olmaz,  illâ 

madde‐i  hâssada1186  mizâc‐ı  hâss1187  sâhibi  olarak  mevcûd 

olur  ve  tasavvur  olunur.  Kısm‐ı  sânî,  vücûd‐i  zihnisin‐

de 1188maddeden  müstağnî 1189  olup  vücûd‐ı  hâriciyyesinde 

maddeye muhtâc  olan umûrdur. Küre1190 ve müselles1191 ve 

mürabba’1192 gibi  ki  bunların  hîç  biri  bir madde‐i  hâssaya 

mütevakkıf1193 olmaz.  Belki  ağaç  ve  demir  ve  sâ’ir  her  ne 

madde olur ise olsun, kendisinde tasavvur olunur ve vücûd‐

                                                        
1179 İş yapma, uygulama. 
1180 Daimi mutluluk. 
1181 Ebedi efendilik. 
1182 Birinci kısım/önde gelen felsefecilerin mahir olanları. 
1183 Fizik bilgisi. 
1184 Matematik bilgisi. 
1185 İlahi hikmet, ancak Allah’ın bildiği iş, metafizik. 
1186 Özel bir madde, kendine mahsus bir şekil. 
1187 Özel karekter. 
1188 Zihin dünyası. 
1189 Bağımsız, kendi kendine. 
1190 Daire. 
1191 Üçgen. 
1192 Dörtgen. 
1193 Bir şeye bağlı olan. 
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pezîr1194 olabilir. Kısm‐ı sâlis,1195 her iki vücûtda aslâ madde‐

ye  muhtâc  olmayan  umûrdur.  Cenâb‐ı  Hak  ve  imkân  ve 

vücûd  ve  sâ’ir ma’kûlât‐ı  ‘amme1196 gibi;  bu  takdîrce  eger 

hikmet‐i nazariyye aslâ maddeden infikâkı1197 kâbil olmayan 

ya’nî her iki vücûtda maddeye muhtâc olan umûrun ahvâli‐

ne  ta’alluk  eden  ‘ilim  ise  felegin  dönerek  hareketini  ve 

havânın  tekevvün  ve  fesâdını1198 bilmek  gibi,  ona  hikmet‐i 

tabi’iyye denir. Bunun usûlü ya’nî kendisinden bahs etdigi 

şeyler,  yedi  ve  furû’u1199 on  beş;lâkin  bi’l‐istikrâ1200 dokuz‐

dur.  Usûlünün  birincisi,  ecsâm‐ı  tabî’iyyenin 1201  havâss‐ı 

‘umûmiyyesine1202 ya’nî hareket ve  sükün gibi umûr‐ı  ‘âm‐

mesine; 1203  ikincisi,  erkân‐ı  ‘âlem 1204  ve  harekâtına  ve 

tabâyi’ 1205  ve  emâkin‐i  tabî’iyyesine; 1206  üçüncüsü  kevn  ü 

fesâda; 1207  dördüncüsü,  âsâr‐ı  ‘ulviyyeye; 1208 beşincisi, 

ma’âdin 1209  ve  nebâtâta;  1210  altıncısı  hayvânâta;  yedincisi 

                                                        
1194 Vücud bulan, meydana gelen. 
1195 Üçüncü kısım. 
1196 Umumi akılla ilgili işler. 
1197 Bir şeyden ayrılma, çözülme. 
1198 Karışıklık, bozukluk. 
1199 İkinci derecede önemli olan şey, dal. 
1200 Hakkında detaylı bilgi vererek, detaylı olarak. 
1201 Tabiî cisimler, varlıklar. 
1202 Umumi, genel özellikler. 
1203 Genel işler. 
1204 Kainatın temelleri, esasları. 
1205 Tabiatler, huylar. 
1206 Tabiî yerler, mekânlar. 
1207 Bir taraftan var olma ve bir taraftan bozulma. 
1208 Yüce, ulvi eserler. 
1209 Madenler. 
1210 Bitkiler. 
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nüfûs1211 [42]  ve  kuvâsına  dâ’ir  olan  kavâ’id  ve  zavâbıtdır. 

Fürû’unun birincisi dahi  (‘ilm‐i  tıbb),  ikincisi  (‘ilm‐i  teşrîh), 

üçüncüsü  (‘ilm‐i  ahkâmu’n‐nucûm),  dördüncüsü  (‘ilm‐i 

ta’bîr), beşincisi  (‘ilm‐i  firâset),  altıncısı  (‘ilm‐i  tılısmât), ye‐

dincisi  (‘ilm‐i  nirencât),1212 sekizincisi  (‘ilm‐i  kimyâ),  doku‐

zuncusu  (‘ilm‐i  filahât)dır.1213  Ve  eger  mutlakâ  maddeden 

müstağnî  olmayıp  yalnız  vücûd‐ı  hâriciyyesinde maddeye 

ihtiyâcı  bulunan  umûrun  ahvâline müte’allık  olan  ‘ilm  ise 

her  bir  müsellesin  zevâyâ‐yı  sülâsî 1214  iki  kâ’imeye 1215 

müsâviyyedir. 1216  ‘İlmi  gibi  ona  da  hikmet‐i  riyaziyye 1217 

denilir. Ve  bunun  usûlü  dört  ya’nî  (‘ilm‐i  ‘aded),1218 (‘ilm‐i 

hendese),1219 (‘ilm‐i  hey’et),1220 (‘ilm‐i mûsikî)dir.  Ve  fürû’u 

yirmi  kadar  olup  ancak  ‘alâ‐vechi’l‐tedâhül 1221  on  birdir. 

Ya’nî  (‘ilm‐i  hisâb),1222 (‘ilm‐i  cebir  ve mukâbele),1223 (‘ilm‐i 

cifir),  (‘ilm‐i  mu’âmelât), 1224  (‘ilm‐i  ferâ’iz),  (‘ilm‐i  zîc  ve 

                                                        
1211 Nefisler. 
1212 Efsunlar, resimler ilmi. 
1213 Çiftçilik, ziraat ilmi. 
1214 Üçlü açılar.  
1215 Dik çizgi. 
1216 Eşit. 
1217 Matematik felsefesi. 
1218 Sayılar ilmi. 
1219 Mühendislik ilmi. 
1220 Gökler ve yıldızlar ilmi, astronomi. 
1221 İçiçe geçmiş şekilde.  
1222 Hesap ilmi. 
1223 Matematik ve cebir ilmi. 
1224 Kayıt, takip ve saire işler ilmi. 
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takvîm),1225 (‘ilm‐i  coğrafyâ),  (‘ilm‐i  misâha),1226  (‘ilm‐i  cer‐

rü’s‐sakîl),1227 (‘ilm‐i menâzır),1228 (‘ilm‐i mahrûtât)1229 ve eger 

mutlakâ maddeden müstağnî olan umûrun ahvâline ta’alluk 

tutan  ‘ilim  ise  cenâb‐ı  vâcibü’l‐vücûdun1230 kâdir  olduğunu 

ve vücûdun mefhûmât‐ı  ‘akliyyeden1231 ma’dûd1232 idügünü 

bilmek  gibi  ona  dahi  hikmet‐i  İlâhiyye  derler.  Bunun  da 

usûlü, ‘illiyet1233 ve ma’lûliyyet1234 misillü umûr‐ı ‘âmmeyi1235 

ve mebâdî‐i ‘ulûm1236 ve ‘illet‐i ûlâ1237 ve vahdâniyet‐i İlâhiy‐

yeyi1238 ve  cevâhir‐i  rûhâniyye1239 isbâtını ve kuvâ‐yı  fa’âle‐i 

semâviyye1240 ile umûr‐ı münfa’ile‐i arziyyenin1241 keyfiyyet‐i 

irtibâtını1242 ve mümkinâtın1243  nizâm ve mebde’‐i evvele1244 

                                                        
1225  Yıldızların yerlerini ve dolaşımlarını göstermek üzere hazırlanmış 

cetvel ve takvim ilmi. 
1226 Ölçü ilmi. 
1227 Makaralar yardımıyla yük kaldırma ilmi (mekanik). 
1228 Optik ilmi. 
1229 Koni ilmi. 
1230 Varlığı mutlak gerekli olan Allah. 
1231 Akıl yoluyla bilme, anlama. 
1232 Sayılı, sayılmış. 
1233 Bağ, nedensellik. 
1234 Sakatlık, hastalık. 
1235 Halk, kamu işleri. 
1236 İlmin başlangıcı. 
1237 Birinci sebep. 
1238 Allah’ın birliği. 
1239 Ruha ait cevherler. 
1240 Göğün hiç durmadan hareket eden kuvveti. 
1241 Yerin edilgen, pasif işleri. 
1242 Cisimlerin birbirleriyle olan ilişkisi, uyumu. 
1243 Varlığı imkân dâhilinde olma. 
1244 Başlangıç noktası. 
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vech‐i  istinâdını1245  tetebbu’  ve  istiknâh1246  eden  mebâhis‐i 

hamseden1247 ve  furû’u, vahy1248 ve  ilhâmâtın1249 keyfiyâtiyle 

Rûhu’l‐emîni 1250  ve  me’âd‐ı  rûhânî  ve  cismânîyi 1251 

mu’arref1252 olan iki mebhasden ‘ibaretdir. Kezâlik, hükemâ‐i 

cehâbize1253  kısm‐ı  sânîyi  ya’nî  (hikmet‐i  ‘ameliyye)yi  üçe 

taksîm eylemişler. Ve kısm‐ı evvele [43] ‘ilm‐i ahlâk ve kısm‐

ı  sânîye  ‘ilm‐i  tedbîr‐i  münzel 1254  ve  kısm‐ı  sâlise  ‘ilm‐i 

siyâset‐i medeniyye1255 diye ad vermişlerdir. Zîrâ ol umûr ki 

kudret  ve  ihtiyârımızla  vücûd‐pezîr  olur;  ya  şahs‐ı  vâhi‐

din 1256  mesâlihine 1257  ta’alluk  eder  ki  onunla  ma’âş  ve 

ma’âdının1258 ıslâhına  çalışır.  Ya’nî  o  umûr  vâsıtasıyla  ha‐

senâtı  iktisâb  ve  seyyi’âtdan 1259  ictinâb  eyler.  Ona  (‘ilm‐i 

ahlâk) veya bir hâne ehlinin mesâlihine ta’alluk tutar ki biri‐

biriyle hoşnûd geçinimleri dâ’î1260 olur, ona da (‘ilm‐i tedbîr‐i 

münzel)  veya  bir  kavmin  veya  bir  memleket  ahâlisinin 

                                                        
1245 Dayanak noktası, yönü. 
1246 Bir şeyin hakikatini ve künhünü araştırma. 
1247 Beş bahis, konu. 
1248 Bir fikrin veya bir emrin Allah tarafından bir peygambere gönderilme-

si. 
1249 Kalbe gelen sezgi, ilhamlar. 
1250 Hz. Cebrail. 
1251 Ruha ve bedene ait son, bitiş. 
1252 Târif edilmiş, bildirilmiş, bilinen. 
1253 Gerçeklerden haberi olan bilginler. 
1254 İktisat (ekonomi) ilmi. 
1255 Medeni siyaset ilmi. 
1256 Bir adam, tek kişi. 
1257 Maslahat, iş. 
1258 Dünya ve ahiret. 
1259 Kötülükler, günahlar. 
1260 Sebep. 
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ahvâline  dâ’ir  olur.  Ve mülk  ü milletin  nizâm‐ı  hâliyle1261 

memleket ve saltanatın intizâm‐ı ahvâlini îkâ’ eder, ona dahi 

(siyâset‐i  medeniyye)  denir.  Şerî’at‐ı  Ahmediyye 1262  (‘alâ 

sahibihâ  ekmelü  tahiyye) 1263  işbu  ümmet‐i  merhûmeyi, 1264 

hikmet‐i  nazariyyeden  sa’âdet‐i  hâl  ve  istikbâle1265  hizmet 

eden  ‘ilimleri  tahsîle âmir olduğu gibi hikmet‐i  ‘ameliyyeyi 

tahkîk  ve  ta’allümden müstağnî  kılmışdır. Nasıl müstağnî 

kılmasın ki dünyâ ve âhiretin  şeref ü sa’âdetini mûcib olan 

şeyleri yegân yegân1266 bize tavzîh ü beyân1267 eylemişdir. 

 

(‘İlm‐i İstitrâd)  
‘İlm‐i mantık dahi külliyyet ve  cüz’iyyet vesâ’ir ma’kûlâtın 

ahvâlinden  bâhis  olduğu  cihetle,  hikmet‐i  nazariyyeden 

ma’dûd bir fenn‐i celîldir.1268 

İmdi  işbu  mukaddimede‘ilm‐i  hikmetin  mâhiyyet  ve 

aksâmı1269 ve her kısmın kaç sınıfa münkasım olduğu ve her 

birinin usûl ve fürû’u ve o usûl ve fürû’dan ‘ilm‐i mahsûs1270 

hükmüne  girmiş  olanları  hülâsa1271 vecihle  beyân  olunmuş 

ve zemindeki ihtizâz‐ı hâmeye1272 nazaren ‘ulûm‐ı mezkûre‐

                                                        
1261 Hâlin düzeni. 
1262 Hz. Muhamed ile gönderilen İslam’ın kuralları. 
1263 En mükemmel övgüler onun üzerine olsun. 
1264 Rahmete kavuşmuş ümmet. 
1265 Şimdiki ve gelecekteki saadet. 
1266 Birer birer. 
1267 Açıklayıp ortaya koyma. 
1268 Değerli, mertebesi yüksek bilim.  
1269 Kısımlar, bölümler. 
1270 Has kılınmış ilim. 
1271 Özet. 
1272 Kalemin titremesi, şevk ile yazılan yazı. 
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den her birinin tâbi’1273 olduğu kavâ’id‐i müstakillesinden1274 

ma’lûmât‐ı mufassala1275 i’tâsı1276 münâsib  görülmüş  ise  de 

[44] birinci ve ikinci nüshalarımızda beyân olunduğu vecih‐

le,‘ulûm‐ı  hikemiyyece  üssü’l‐harekâtımız, 1277  meşrû’  ve 

memdûh 1278  olanlarının  zavâbıt  ve  kavânîn‐i  esâsiyyeleri‐

ni 1279  tahrîr 1280  semtine  münhasır 1281  idügünden  evvel‐

emirde1282  zikr  olunan  ‘ulûmdan  makbûl  ve  müntehab1283 

olanlar  ifrâz  u  tefrîk 1284  ve  ondan  sonra  kudretimizin 

mesâ’adesi mertebe  her  birinin makâsıd  ve  kavâ’id‐i  lâzı‐

mesi  izbâr  u  tenmîk1285 olunacak  ve  hikmet‐i  tabî’iyye  ve 

İlâhiyyeden ‘ulûm‐ı mahsûsa sıfatını almayan usûl ve fürû’a 

dâ’ir mebâhis‐i nâfi’a1286 ve mesâ’il‐i müfîde,1287 fevâ’idinden 

bî‐behre kalmak dahi  revâ görülemediginden, vecîbe‐i mu‐

karreremizi1288  edâ  sırasında,  ara  sıra  onlardan  dahi  birer 

makale‐i  mahsûsa 1289  yazılacakdır.  Hikmet‐i  tabî’iyyeden 

                                                        
1273 Bağlı. 
1274 Müstakil, bağımsız kurallar. 
1275 Geniş bilgi. 
1276 Verme, ödeme. 
1277 Hareket noktası.  
1278 Övülmüş. 
1279 Esas kanun ve tüzükler. 
1280 Yazı yazma. 
1281 Has kılma, sıkıştırma. 
1282 İlk önce. 
1283 Seçilmiş. 
1284 Ayırma ve ayırdetme. 
1285 Yazı ile bildirme ve yazılma. 
1286 Faydalı bahisler, konular. 
1287 Faydalı meseleler. 
1288 Kararlaşmış vazife. 
1289 Özel bir makale. 
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meşrû’ olan ‘ilimler (‘ilm‐i tıbb), (‘ilm‐i teşrîh), (‘ilm‐i ta’bîr), 

(‘ilm‐i firâset), (‘ilm‐i filâhat) ve hikmet‐i riyâziyyeden meş‐

rû’  olanları  dahi  (‘ilm‐i  hisâb),  (‘ilm‐i  cebir  ve mukâbele), 

(‘ilm‐i  ferâ’iz),  (‘ilm‐i  mu’âmelât),  (‘ilm‐i  hendese),  (‘ilm‐i 

misâha),  (‘ilm‐i  cerrü’s‐sakîl),  (‘ilm‐i  menâzır),  (‘ilm‐i 

mahrûtât),  (‘ilm‐i  hey’et),  (‘ilm‐i  zîc  ve  takvîm),  (‘ilm‐i 

coğrâfyâ), (‘ilm‐i mûsikî), (‘ilm‐i mantık)dır. 

 

(‘İlm‐i Tıbb) 
Beden‐i insânın1290 hâricî ve dâhilî1291 sıhhat u marâzına1292 ve 

mizâc  u  ahlâtına1293 müte’allık  ahvâlden  ve  hıfz‐ı  sıhhat1294 

ve  def’‐i  marâzı1295  muceb  olan  umûrdan  bahs  eder.  İşbu 

fenn‐i celîl iki kısma münkasımdır. Kısm‐ı evvele (tıbb‐ı na‐

zarî),1296  kısm‐ı  sânîye  (tıbb‐ı  ‘amelî)1297  ıtlâk  olunur.  (Mâ‐

ba’d‐ı var.) 

 

(İlm‐i Teşrîh) 
Ebdânın 1298 keyfiyyet‐i  terekkübünü 1299  ve  tekevvün  ve 

tabâyi’‐i  a’zâyı1300 ve  harekât  ve  kuvâsını  ve  ‘adalât1301  ve 

                                                        
1290 İnsan bedeni. 
1291 İç ve dış. 
1292 Sağlık ve hastalık. 
1293 Yaratılış (huy) ve dört karışım (balgam, safra, kan ve sevda). 
1294 Sağlığın korunması. 
1295 Hastalığı ortadan kaldırma. 
1296 Teorik tıp. 
1297 Uygulamalı tıp. 
1298 Vücutlar, bedenler. 
1299 Meydana gelme şekilleri.  
1300 Organların tabiatleri, huyları. 
1301 Adaleler, kaslar. 
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‘urûk1302 ve  ‘izâm1303 ve  şerâyîn1304 ve  a’sâbın1305 mâhiyât1306 

ve  keyfiyâtını  ve  her  birerlerinin  [45]  havâss 1307  ve 

fâ’idelerini  ve  şekilleriyle  isimlerini  ya’nî  kâffe‐i  eczâ1308 ve 

a’zâ‐yı  bedeniyyenin1309  terkîb1310  ve  tertîb  ve  hey’et1311  ve 

mikdâr  ve mahal1312 ve  fevâ’idini  on  iki  zâbıta  ile  bildiren 

‘ilm‐i celîle denir. (Bakiyyesi gelecek.) 

(İlm‐i Ta’bîr) 
İnsâna uykuda görünen suver‐i hayâliyyeye,1313 hayır ve şer 

ve  nef’  ve  dârdan1314 münâsib  ve müşâbih1315 olan ma’nâyı 

keşf  übeyân  eden  ‘ilme  denir.  Ma’lûm  ola  ki  nezd‐i 

cumhûrda1316 rûh  ve  nefis  elfâz‐ı müterâdifedendir;1317 cân 

demekdir.  Hükemâ  ve  mütekellimîn, 1318  rûhun  tefsîrinde 

ihtilâfât‐ı  kesîreye1319  düşmüşler.  Ve  nitâk‐ı  beyâna1320  sığ‐

                                                        
1302 Damarlar. 
1303 Kemikler. 
1304 Atardamar. 
1305 Sinirler. 
1306 Esaslar, bir şeyin iç yüzü. 
1307 Hassalar, özellikler. 
1308 Unsurların, kısımların tümü. 
1309 Bedenin organları. 
1310 Oluşum. 
1311 Şekil, görünüş. 
1312 Yer, mekan. 
1313 Hayali resimler, suretler. 
1314 Fayda ve zarar. 
1315 Benzeyen, benzer. 
1316 Halkın gözünde, insanların yanında.  
1317 Eş anlamlı sözler. 
1318 Kelam ilminin âlimleri. 
1319 Büyük ihtilaflar, çok farklı görüşler. 
1320 Beyan elbisesi, ifade edilmeyen. 
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maz derecede muztarib1321 sözler söylemişlerdir. Lâkin bun‐

larca muhtâr1322 olan mezhebe göre rûh dedikleri, bir cism‐i 

latîfdir1323 ki mâhiyyeti, hiss ve müşâhede  ile meşhûd1324 ve 

ma’lûmumuz  olan  işbu  cismin  mâhiyyetine  muhâlifdir; 

nûrânîdir,  ‘ulvîdir,  haydır, 1325  müteharrikdir; 1326  âteşin  kö‐

mürde  ve  gül‐âbın 1327  gülde  sereyânı 1328 misillü,  cevher‐i 

a’zâya1329 sârî1330 ve nâfizdir.1331 Ve bedene hulûl1332 etmişdir. 

Ammâ  İmâm‐ı  Ğazâlî1333 ve ba’zı  ecille‐i  sûfiyye1334 hazerâtı 

nezdinde  bir  cevher‐i  mücerreddir 1335  ki  ‘âlem‐i  melekût‐

dandır.1336 Ne bedene dâhil ve ne de bedenden hâricdir. Ve 

kendisine nisbet olunan emr‐i duhûl ve hurûc1337 ise bedene 

ta’alluk  ve  inkıtâ’ından1338  mecâzdır.  Ve  beden‐i  insânîye 

                                                        
1321 Izdırap verici. 
1322 İhtiyar sahibi, seçkin. 
1323 Gözle görülmeyen latif bir cisim. 
1324 Görülen, gözle görülmüş. 
1325 Canlı, diri. 
1326 Hareket eden, oynayan. 
1327 Gül suyu. 
1328 Dağılma, yayılma. 
1329 Organların cevheri, özü. 
1330 Sirayet eden, bulaşan. 
1331 Nüfuz eden, içine giren. 
1332 Girme. 
1333 Hüccetü’l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed bin Muhammed bin Mu-
hammed bin Ahmed el-Gazzâlî et-Tûsî (ö.1111), Büyük Selçuklu Devleti 

devrinin İslam âlimi, filozofu, mutasavvıfıve müderrisi. http://www.-
ihya.info/gazali/imam-i-gazali-kimdir.html 
1334 Tasavuuf ehlinin büyükleri. 
1335 Soyut cevher, öz. 
1336 Allah’ın mutlak hüküm sürdüğü âlem. 
1337 Giriş ve çıkış işi. 
1338 Kesilme, arası kesilme. 
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müte’allık  olan  emr‐i  tedbîr  ve  tasarrufu  Bağdâd Vâlîsinin 

makarr‐ı  hükûmeti1339 nefs‐i  Bağdâd1340 olduğu  hâlde  Basra 

ve Mûsul memleketlerine ta’alluk eden emr‐i tedbîr ve tasar‐

rufu  gibidir. Ve  ânifen  beyân1341 olunduğu  vecihle,  nefs  ve 

rûh cumhûr mezhebine göre şey’‐i vâhidden1342 ‘ibâretdir ki 

cân dedikleridir. Tedbîr  ve  tasarruf  için  ittisâlinden1343 nâşî 

(nefs) ve mücerredâtdan bulunduğu  cihetle  (rûh) denilmiş‐

dir. Ve ba’zı hükemâ  (Allâhu yeteveffel enfüse hîne mevtihâ1344 

ilâ âhir) âyet‐i [46] kerîmesiyle istişhâd1345 ederek nefs ikidir 

demiş,  birine  nefs‐i  yakaza1346  ve  dîgerine  nefs‐i  hayât1347 

diye ad vermişdir. Lâkin nezd‐i mütekellimînde, her bir be‐

dene  bir  nefis  ta’alluk  etmiş  ve  bir  nefis,  iki  yâhûd  ikiden 

ziyâde  bedene  ta’alluk  eylememişdir.  Tafsîli  İmâm 

Râzî’nin 1348  (Mebâhis‐i Meşrikiyye) 1349 ’sinde  muharrerdir. 1350 

                                                        
1339 Devlet işlerinin yürütüldüğü merkez, başkent. 
1340 Bağdad’ın merkezi. 
1341 Biraz önce beyan olunan, bildirilen. 
1342 Bir olan şey. 
1343 Kavuşma, bitişme. 
1344 Allah, ölüm zamanında ölenin ruhunu alır… Kur’ân-ı Kerim, Zümer, 

39/42. 
1345 Şahit gösterme. 
1346 Yakaza/uyanıklık âlemindeki nefis. 
1347 Hayata ait nefis, yaşayan nefis. 
1348Fahreddin er-Râzî (ö. 1210) İslâm âlimi, fizikçi ve müfessir. Künyesiy-
le beraber adı Muhammed bin Ömer bin Hüseyin bin Hüseyin bin Ali et-

Teymî el-Bekrî’dir. 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fahreddin_er-R%C3%A2z%C3%AE 
1349 Râzî, Mebâhisü’l-Meşrikiyye, (thk. Muhammed Mu’tasım Billah el-
Bağdadî), Daru’l-Kütübi’l-Arabî, Beyrut 1990. 
1350 Yazılmış, yazılı. 



99 

(Kıllet)‐i  ekâbir‐i  evliyâullâhdan1351 ve  İmâm  ‘Abdulkâdir‐i 

Cîlânî 1352  râdıyallâhu  ‘anh 1353  hazretlerinin  hülefâsından 

kadîbü’l‐beyân‐ı  Mûsulî 1354 ve  sâ’ir  ecille‐i  meşâyih‐i 

‘izâm 1355 hazerâtının,  zamân‐ı  vahidde 1356  emkîne‐i  mü‐

te’addidede 1357  eşhâs‐ı  şerîfelerinin 1358  görünmüş  olduğu 

rivâyât‐ı kaviyyesi,1359 mütekellimîn kavl‐i sânîsini1360 düçâr‐

ı ‘ukde‐i işkâl1361 eder zehâbındayım. 

Mestûr1362 olmaya ki ervâh‐ı beşeriyye1363 için merâtib‐i ham‐

se1364 isbât  olunmuşdur.  (Mertebe‐i ûlâ)1365 rûh‐ı  kudsîdir1366 

ki  enbiyâ‐i  ‘izâm1367  ve  ba’zı  evliyâ‐i  kirâm 1368 hazerâtına 

                                                        
1351 Evliya büyüklerinden az bulunanı. 
1352İran’ının Hazar Denizi kıyısındaki Gilan Eyaleti’nde 1077 (H. 470) 
yılında doğmuştur. Âlim, mutasavvıf, Kadirî tarikatının kurucusu ve İslam 

bilginidir. 1166 (H. 561) yılında Bağdat’ta vefat etmiş ve türbesi burada-
dır. http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=010239-
&idno2=c010286 
1353 Allah ondan razı olsun. 
1354 Musullu ince beyan sahibi. 
1355 Büyük mutasavvıfların faziletlileri. 
1356 Bir anda, aynı zamanda. 
1357 Farklı farklı mekanlar.  
1358 Mübarek zat, şerefli şahıslar. 
1359 Kuvvetli rivayetler.  
1360 İkinci söz. 
1361 Zor düğümlerle karşı karşıya getirme; problemli hâle getirme. 
1362 Gizli, saklı. 
1363 İnsana ait ruh. 
1364 Beş mertebe. 
1365 İlk mertebe. 
1366 Kutsal ruh, Allah’ın kuddus/mukaddes ismine mazhar olmuş ruhlardır. 

Peygamberler ve veli zatlar gibi.  
1367 Büyük peygemberler.  
1368 Büyük evliyalar.  
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muhtassdır.1369 Haka’îk‐i  eşyâyı1370 ‘ârif  ve ma’ârif‐i  İlâhiy‐

yeye 1371  vâkıf,  fezâ‐yı  lahûtda 1372  sâyir 1373  ve  etvâr‐ı  me‐

lekûtiyyede1374 tâ’ir1375 olan bu rûhdur.  (Mertebe‐i sânîye)1376 

rûh‐ı fikrîdir1377 ki sırf ma’ârif‐i‘aklîyeyi1378 telakkî edip beyn‐

lerinde  te’lifât‐ı  münâsebe 1379  ve  izdivâcât‐ı  lâyıka 1380  îkâ’ 

eder. Ve îkâ’ etdigi te’lifât ve izdivâcâtdan ma’ârif‐i sâ’ire1381 

istintâc1382 eyler. Ve o ma’ârifi dahi biri birine rabt ile gûn‐â‐

gûn1383 neticeler  bulmağa  çalışıyor. Ve  onlardan dahi  dîger 

netîceleri  tevlîd1384 ile  uğraşır.  Ve  ilâ‐mâ‐şâallâh,1385 bu  hâl 

üzre  müdâvim 1386  olup  gider.  Hükemâ  ve  ‘ukalâdaki 1387 

kuvve‐i müfekkire1388 bu rûhdan ‘ibâretdir.  

   

                                                        
1369 Bir kimseye mahsus olan. 
1370 Eşyanın hakikati. 
1371 İlahi bilgiler. 
1372 Uluhiyyet âlemin fezası, göğü. 
1373 Seyreden, izleyen. 
1374 Melekler, ruhlar âleminin tavırları, halleri. 
1375 Uçan, uçucu. 
1376 İkinci mertebe. 
1377 Fikre ait ruh. 
1378 Akla dayalı bilgi. 
1379 Uygun eserler, kitaplar. 
1380 Yaraşır/uygun evlilikler. 
1381 Başka bilgiler. 
1382 Netice çıkarmak. 
1383 Çeşit çeşit. 
1384 Doğurma, sebep olma. 
1385 Allah nazardan saklayıncaya kadar. 
1386 Devam eden. 
1387 Akıl sahipleri. 
1388 Tefekkür etme, düşünme kuvveti. 
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(Mertebe‐i  sâlise) 1389  rûh‐ı  ‘aklîdir 1390  ki  dâ’ire‐i  hiss  ü 

hayâlin 1391  hâricinde  bulunan  ma’nâları  derk 1392  eyleyen 

rûhdur.  Bu  o  cevher‐i mümtâzdır1393 ki  rüşd  ve  temyîz1394 

sâhibi olan âdemîlere1395 mahsûsdur. Ve ma’ârif‐i zarûriyye‐i 

külliyeyi1396 idrâk eden bu rûhdur. (Mertebe‐i râbi’a)1397 rûh‐ı 

hayâlîdir1398 ki  havâss‐ı  hamse‐i  zâhirenin1399 telakkî  etdigi 

şeylerin  sûretlerini  hıfz  ve  zabt  [47]  edip  vakt‐ı  hâcetde1400 

rûh‐ı  ‘aklîye  isâl1401 ve  teslîm eyler. Bu rûh‐ı sûd‐emr,1402 ço‐

cuklarda bulunmaz. İşte buna mebnîdir ki şey’‐i vâhidi iste‐

dikleri  ve  ahza 1403  harîs 1404  oldukları  vakit  kendilerinden 

men’ edilip ona mukâbil dîger bir  şey’  irâ’e1405 olunsa  şey’‐i 

evveli 1406  unuturlar.  Amâ  biraz  büyüyüp  de  rûh‐ı  hayâlî 

kendilerine  tevdî’1407 kılınmış  oldukda  bir  şey’i  harîsâne1408 

                                                        
1389 Üçüncü mertebe. 
1390 Akla ait ruh, his ve hayalin dışındaki manaları anlayan ruh.  
1391 His ve hayal dairesi. 
1392 Anlama, idrak etme. 
1393 Seçkin cevher. 
1394 Bülüğa erme ve iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etme. 
1395 İnsanlar. 
1396 Büyük (külli) gerekli bilgi. 
1397 Dördüncü mertebe. 
1398 Hayale ait ruh. 
1399 Zahiri beş duyu organı. 
1400 İhtiyaç anı. 
1401 Ulaştırma. 
1402 Faydalı işleri gözeten (iyiliği emreden) ruh. 
1403 Alçak. 
1404 Çok hırslı. 
1405 Gösterme. 
1406 Birinci şey. 
1407 Emanet verme. 
1408 Çok hırs gösterircesine. 
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isteyecekleri  vakit  ke’l‐evvel1409 kendilerinden men’  olunsa 

diledikleri  üzre  ısrâr  ederler.  Ve  hayâllerinde  şey’‐i 

mezkûrun  sûreti  kaldığı  cihetle  sızlanarak  onu  isterler. Ve 

bu  rûh ba’zı hayvânâtda dahi bulunur. Meselâ bir kedi bir 

degnek  ile urulsa sonra o degnek mezkûr kediye gösterilse 

firâr  eder.  Zîrâ  kendisinden  müte’ellîm 1410  olduğu  şey’in 

sûreti rûh‐ı hayâliyyesinde müntakaş1411 bulunduğu cihetle o 

şey’i  görür  görmez  acısını der‐hâtır1412 eyleyerek  firâra  yüz 

tutar.  Ve  bi’l‐‘akis 1413  pervâne 1414  dedikleri  hayvân  zû’‐i 

nehâra 1415  meyl  ve  muhabbeti  cihetiyle  çerâğı, 1416  semt‐i 

ziyâya 1417  güşâde 1418  bir  pencere  zannederek  nefsini  onun 

üzerine  atıp müte’ezzi1419 olur.  Eğer  ol  vakit  kuşca  ‘ömrü 

tamâm  olmayıp  da  pervâza1420  mecâl1421  bulursa  bir  daha 

nefsini  çerâğa  çarpar  ve  çarpa  çarpa  suhte‐i  şem’‐i  fenâ1422 

olup gider. Ve rûh‐ı hayâlisi bulunmamakla zararını gördü‐

gü şey’e mu’avedeti1423 hengâmında tatmış olduğu cân acısı‐

                                                        
1409 Evvelki gibi, eskisi gibi. 
1410 Elemlenen, acı duyan. 
1411 Nakşolunmuş, işlenmiş. 
1412 Hatırlama. 
1413 Aksine. 
1414 Kelebek. 
1415 Gündüz aydınlığı. 
1416 Mum. 
1417 Aydınlık taraf.  
1418 Açık, açılmış. 
1419 Eziyet veren, inciten.  
1420 Uçma. 
1421 Güç, kuvvet. 
1422 Fenâ/yokluk mumunun yanmışı. 
1423 Geri dönme, dönüş. 
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nı  ferâmûş1424eder.  (Mertebe‐i  hâmise)1425 rûh‐ı  hassâsdır1426 

ki havâss‐ı hamse‐i zâhireden göz  ile gördügü ve zâ’ika1427 

ile tatdığı ve şâmme1428 ile kokladığı ve lems’1429 ile hiss etdi‐

gi eşyâyı ve kulak ile işitdigi kelimâtı ihsâs1430 ve idrâk eyler. 

İşbu  rûh‐ı  hassâs‐ı  sûd‐emr1431çocukda  da  bulunur.  Buna 

(rûh‐ı hayvânî)1432 ve (rûh‐ı kalbî) dahi derler. Bu ol şeffâf ve 

latîf buhardır ki insânın gögsünde ve sol memesi altında iki 

parmak aşağıda fincân [48] zarfı şeklinde bulunan ve (kalb) 

tesmiyesini  almış  olan  ‘uzv‐ı  şerîfin1433 tecvîf‐i  eyserinde1434 

ahlât‐ı  erba’anın  ebhire‐i  latîfesinden1435 tekevvün  eder.  Ve 

şiryânât1436 ya’nî cân damarları vesâtetiyle1437 müsta’id‐i hiss 

ü  hareket1438 olan  ‘uzûvlara  sirâyet  eyler. Ve  onun  sirâyeti 

vâsıtasıyla insânın rûhu ki nefs‐i nâtıkasıdır;1439 kâffe‐i eczâ‐

yı  bedende1440  tasarruf  etmege  başlar  ve  ta’alluk  eyledigi 

                                                        
1424 Unutma. 
1425 Beşinci mertebe. 
1426 Özel ruh. 
1427 Tatma, tadım. 
1428 Koklama. 
1429 El ile dokunup duyma. 
1430 Hissettirme. 
1431 Faydalı işleri hisseden ruh. 
1432 Hayvana ait ruh. 
1433 Kıymetli uzuv, organ. 
1434 Sol taraftaki oyuk. 
1435 Latif, ince buğular, dumanlar. 
1436 Atardamar 
1437 Vasıta, araç, yol. 
1438 His ve harekete kabiliyetli (elverişli). 
1439 Konuşan nefis. 
1440 Bedenin bütün parçaları. 
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bedenin  her  türlü  umûr  ve  husûsâtını,  bâ‐emr‐i  Hak, 1441 

tedbîr ile meşğûl olur. Lâkin işbu iştiğâli1442 sebebiyle, kendi 

‘âlemini  ki  (‘âlem‐i  melekût)dur,  seyr  ü  temâşadan 1443 

mahrûm kalır ve  ‘ulûm‐ı külliye ve ma’ârifi‐i ğaybiyyeyi1444 

ahz u telakkîye1445 kâbil1446 ve her türlü kemâlât‐ı ‘ilmiyye1447 

ve  ‘ameliyyeyi  tahsîle  isti’dâdı kâfil1448 bir  rûhânî‐i kâmil1449 

olduğu cihetle havâss‐ı hamse‐i zâhire ile hiss ve idrâk edip 

kûvâ‐yı  hamse‐i  bâtınaya 1450 teslîm  ve  îsâl  etdigi  şeylerin 

sûretlerini, idrâkât‐ı bâtına1451 ve  ‘alel‐husûs,1452 kuvve‐i mu‐

tasarrıfa 1453  vâsıtasıyla  gâh  tefrîk  ve  gâh  terkîb  ederek 

hakâyik‐i eşyâyı1454 bilmege ve o hakâyiki kûvâ‐yı bedeniy‐

yesine1455 bildirmege  çalışır. Fakat kuyûd‐ı beşeriyye1456pen‐

çesinden  geregi  gibi  tahlîs‐i  girîbân1457  edemediginden  is‐

tiknâhında  bulunduğu  şey’in  künh1458  ve  keyfiyyetine  bir 

                                                        
1441 Allah’ın emri ile. 
1442 Meşgul olma, bir şeyle uğraşma.  
1443 Gezme ve dolaşma. 
1444 Gayba ait bilgi. 
1445 Alma ve kabul etme. 
1446 Kabiliyetli. 
1447 İlmi mükemmelik. 
1448 Kefalet eden, üstüne alan. 
1449 Olgun bir ruh sahibi. 
1450 Görünmeyen beş kuvvet. 
1451 Gizli anlayışlar. 
1452 Özellikle. 
1453 Tasarruf sahibi olan kuvve. 
1454 Eşyanın hakikati, özü. 
1455 Bedene ait kuvvelerin gerçeği. 
1456 Beşeri kayıtlar, insanın sınırlı kabiliyetlere sahip olması. 
1457 Yaka kurtarma, fırsat bulamama. 
1458 Bir şeyin iç yüzü, esas, temel. 
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sûret‐i  mükemmelede  kesb‐i  vukûf 1459  edemez.  Meger  ki 

evliyâ‐i kirâm hazerâtının ervâh‐ı şerîfeleri gibi ki riyâzât1460 

ve  mücâhedât 1461  kuvvetiyle  ta’allukât‐ı  cismâniyyeden 1462 

mütecerrid 1463  ola.  Yâhûd  enbiyâ‐i  ‘izâm  hazerâtının  (sa‐

lavâtullâhi  ‘alâ  nebiyyinâ  ve  ‘aleyhim  ecma’în)1464   nufûs‐i 

zekiyyeleri 1465  misillü  min  kıbeli’r‐rahmân1466  bir  isti’dâd‐ı 

mahz1467 buluna, ol vakit  istedigi zamân ve  istedigi mikdâr 

hakâyik‐i  ledünniye 1468  ve  ma’ârif‐i  İlâhiyye  ve  umûr‐ı 

mâzîye  ve  âtîyeden 1469  muğayyebât‐ı  kevniyeye 1470  kesb‐i 

vukûf  ve  şu’ûr  eder.  Yâhûd  kuvâ‐yı  zâhireyi 1471  kesretle 

tasrîf1472 ve  i’mâlden nâşî  rûh‐ı hayvânîde, nev’e‐mâ1473 yor‐

gunluk  ‘arızası peydâ1474 olup  gecelerdeki havâ  soğukluğu‐

nun dahi sath‐ı [49] bedeni1475 isti’âb1476 etmesi o yorğunluğa 

bir  kat  daha  takviyyet  vererek  ârâmu  istirâhat 1477  için 

                                                        
1459 Haberi olma, öğrenme. 
1460 Dünya lezzetlerinden sakınma. 
1461 Nefisle mücadele etme. 
1462 Cisimle ilgili işler. 
1463 Soyunan, el çeken. 
1464 Allah’ın selamı bütün beygamberlerin ve bizlerin üzerine olsun.  
1465 Temiz, pak nefisler. 
1466 Onun katından geldi. 
1467 Tam/mükemmel bir kabiliyet. 
1468 Allah’ın bilgisi ve sırlarına ait olan hakikatler. 
1469 Geçmiş ve gelecek işler. 
1470 Dünyaya ait gizli şeyler.  
1471 Zahiri/görünür kabiliyetler. 
1472 İstediği şekilde kullanma. 
1473 Bir suretle, bir derece. 
1474 Ortaya çıkma, görünme. 
1475 Bedenin yüzeyi. 
1476 Kaplama, içine alma. 
1477 Durma ve istirahat etme. 
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mezkûr  rûh‐ı  hayvânî,  aktâr‐ı  bedenden 1478  ayak  çekerek 

semt‐i  bâtına1479 meyl  ve merkez‐i  kalbisine1480 ‘avdet1481 ey‐

lediginde,  havâss‐ı  zâhire  bi’l‐külliye 1482  idrâkden  kalıp 

(nevm) 1483  dedikleri  hâlet 1484  zuhûra  gelir  ve  o  hâletin 

zuhûruyla  nafs‐i  nâtıka,  kuvâ‐yı  bedeniyye  ve  ‘alâyık‐ı 

cismâniyyeden1485 âzâde  ya’nî  bir  ‘âlem‐i  hisden1486 münka‐

tı’1487 olup mebde’ ve ma’âdı olan kendi ‘âlemine müteveccih 

olur ve ondan ma’ârif‐i hafîye1488 alır. Ve aldığı ma’ârifi kuv‐

ve‐i  mutasarrıfeye  tevdî’  eder.  Kuvve‐i  mezkûre  dahi  o 

vedî’ayı 1489 ‘alâ  hâlihâ, 1490  resm  ü  tasvîr  veyâhûd  ona 

münâsib  veya  zıddveya müşâbih  bir  sûrete  ifrâğ1491 ile  ta‐

hayyül eyler. Ve o sûret, bi‐‘aynihâ1492 mutasarrıfeden, hiss‐i 

müştereke1493 gelir ve ondan mir’ât‐ı mutasarrıfeye1494 eşkâl‐i 

muhtelife 1495  mün’âkis  olup  nefs‐i  nâtıka  ol  vakit  eşkâl‐i 

                                                        
1478 Bedenin yanları. 
1479 Karın tarafı. 
1480 Kalp merkezi. 
1481 Geri dönme. 
1482 Bütün bütün. 
1483 Uyku. 
1484 Keyfiyet, durum.  
1485 Cisimle ilgili. 
1486 His âlemi. 
1487 Kesilmiş, kesilen. 
1488 Gizli bilgiler. 
1489 Emanet. 
1490 Olduğu gibi. 
1491 Kalıba dökme, şekillendirme. 
1492Ayniyle, olduğu, tıpkı. 
1493 Ortak his. 
1494Tasarruf eden ayna. 
1495 Muhtelif şekiller. 
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mezkûreyi ahvâl‐i  ğarîbe1496 ile görür. Ve ba’zen dahi onlar 

ile  söyleşir  ve  gâh  olur  ki  hîçbir  şekil  ve  sûret  göremeyip 

yalınız sadâlar1497 ve güzel sesler ve manzûm ve mü’essir1498 

kelâmlar  işidir. Ve ara sıra da nefis kendi  ‘âlemine mukâbil 

olamayıp  mahsûsâtın  kuvve‐i  hâfızada 1499  mahfûz 1500  ve 

mürtesim1501 olan  sûretlerine  tesâdüf  ederek  kuvve‐i muta‐

sarrıfenin  o  sûretleri  tahlîl ve  biri  birine  te’lîfinden1502 hâsıl 

etdigi  tasvîrâtı 1503  mütâla’a  ile  uğraşıp  müşâhede‐i  ğayb‐

den1504mahcûb1505  kalır.  Ve  gördügü  işbu  ahvâlâta1506  dahi 

(azğasü’l‐ahlâm)1507 denilir. Amâ  kendi  ‘âlemine  teveccühü 

esnâsında,  bu  misillü  bir  mâni’a  tesâdüf  etmeyerek  serâ‐

perde‐i ğaybden1508 ahz ve kuvve‐i mutasarrıfeye  ‘arz etdigi 

ma’nâları kuvve‐i mezkûre bi‐‘aynihâ nakş u  tasavvur edip 

ol vecihle hâsıl eyledigi ahvâlâtı müşâhede eylerse o ma’ârif‐

i ğaybiyyeyi hakkıyla mu’ayene etmiş olur. Ve buna (rü’yâ‐

                                                        
1496 Garip haller, tuhaf şekiller. 
1497 Sesler. 
1498 Tesirli, etkili. 
1499 Hafıza kuvveti, hıfzetme. 
1500 Saklanmış, korunmuş. 
1501 Resmi çıkan. 
1502 Uzlaştırma, alıştırma. 
1503 Tasvirler, resim yapmalar. 
1504 Gaybı müşahade etme, görme. 
1505 Örtülü, kapalı, gizli. 
1506 Haller, durumlar. 
1507 Rüyaların karışıklığı, karmakarışık rüyalar. 
1508 Gayb sarayının perdesi, gayb âlemi perdesi.  
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yı  sâdıka) 1509  denir.  Sahîh‐i  Buhârî’de 1510  [50]  Ebi  Sa’îd‐i 

Hudrî 1511  râdıyallâhu  ‘anhdan  rivâyet  olunan  ve  rü’yâ‐yı 

sâliha1512 ya’nî  sâdıka nübüvvetin1513 kırk  altı  cüz’ünden  bir 

cüz’üdür ma’nâsını mutazammın1514 bulunan    (er‐ru’yâu’s‐

sâliha cüz’ min sitte ve erba’ine cüz’ mine’n‐nübüvve) hadîs‐

i şerîfi işbu rü’yâ hakkındadır. Ve bu rü’yâ ne sûretde vâkı’ 

olur  ise bi‐‘aynihâ zuhûr edeceginden  ta’bîre1515 muhtâc de‐

gildir. Ve ta’bîre muhtâc olan rü’yâ şol vâkı’adır1516 ki nefsin 

hod‐be‐hod1517 ‘âlem‐i ğaybden telâkkisiyle vâkı’ olup ancak 

kuvve‐i mutasarrıfenin diledigi gibi tasvîr etdigi bir sûretde 

görünmüş ola. Ve ta’bîr dedigimiz kuvve‐i mezkûrenin gös‐

termiş olduğu sûretden münâsib olan vecihlere mürûr1518 ile 

nefs‐i nâtıkanın  ‘âlem‐i  ğaybden gördügü ma’nâyı bulup o 

ma’nânın hayır ve şer ve nef’ ve darrdan hangi biriyle sûret‐

                                                        
1509 Sâdık rüya, doğru rüya. 
1510Asıl adı el-Câmiu’s-Sahih olan ancak müellifinin adına (İmam Buharî) 
nisbetle Buharî, Buharî-i Şerîf gibi isimlerle anılan hadis kitabının en 

meşhur ismidir. 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sahih-i_Buhari 
1511 Çok hadîs rivâyet eden yedi sahabîden biridir. Sa’d b. Mâlik b. Sinan 
b. Ubeyd, Adiyy b. Neccâr kabilesindendir. Babası, Medine'de İslâm'ın 

tebliği başladığında müslüman olmuş, Ebû Said müslüman bir ailede 
dünyaya gelmiştir. Babası ile birlikte birçok savaşa katılmış ve 74 yılında 

seksenbir yaşında vefat etmiştir. 
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=3672 
1512 İyi, güzel rüya. 
1513 Peygamberlik. 
1514 Tazammun eden, içine alan, içeren. 
1515 Yorum. 
1516 Rüya. 
1517 Kendi kendine. 
1518 Geçme, geçiş. 
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bend‐i vücûd1519 olacağını keşf ü beyân etmekdir. İşte (‘ilm‐i 

ta’bîr) bu yüzden olan keşf ü beyânı kavânîn‐i külliye ile i’tâ 

eden ‘ilm‐i celîldir. (Tetimmesi gelir). 

 

(İlm‐i Firâset) 
Gerek hayır ve gerek  şer ahlâk ve secâyâ‐yı hafiyye1520 üze‐

rine delâlet  eden umûr‐ı  zâhire‐i bedeniyyeye1521 müte’allık 

olan ‘ilm‐i celîle ıtlâk olunur. (Mâ‐ba’dı sonra.) 

Muhyiddin Mahvî 

 

   

                                                        
1519 Varlığın şekillenmesi, oluşması. 
1520 Gizli seciyeler, karekterler. 
1521 Bedenin görünen işleri (hareketleri). 
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