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İslAm Edebiyatında Ansiklopedik Eserler 

(h. IV.-IX./m. X.-XV. asırlar) 

~hmet Subhi FU RAT 

Arap edebiyatıı;ıda hicr.l ID. (m. IX) asrın ortalarmdan itibareli gö
rülmeğe başlıyan ansiklopedik eserler, sadece ·sahalarının bilgilerini ihti
va ediyorlardı. Daha çok edebi saha ile ilgili oluşları, sahiplerinin dil ve 
kültürlerine düşkünlükleri ile izah edilebilir. Ancak bu nevin kısa zaman
da müsmir neticeler verdiği, aynı asrın sonlarına doğru botani,k v~ . tıp 
gibi müsbet ilim' daUarına da yayıldığı . görülriıektedir. Hicri !V: asırdan 
itibaren s~alarının da dışına çıkaral;r, içleı:ine devirlerinin m~vcut bilgi
lerini alan· ansiklopedilerin yazılmağa: başlamasıyla edebiyatın bu nevi de 
bir an'aneye kavuşmuş oluyor~u. · · 

Burada kayda değer diğer bir husus ta Araplarm öncülük ettikleri 
bu nevin, fütfıhatm kazandırıp isl~a soktuğu diğer ülkelerde de ilgi-:-gör
mesidir. Böylece üzerinde durduğumuz asırlar arasındaki isla.mi-edebiyat
ta Arapça ve Farsça olarak kaleme alınan ansiklopedik eserlerl.n' müellif
"Ieri arasmda Türk ve İranlı alimleri de görmek mümkündür." ·' · 

. Ancak bu geniş .ilgiye mazhar oıuşuni tabii ne~içesi olarak ortaya çı
kan · müellefat içinde, bizi doğn,ıdaiı doğruya ilgilendirmeyen bazı ·eser

. .Jerin yeraldığı da hatırlatılmalıdır. Benz.e-r tarafiata sah~P- _:olmakla l;ıera
. her edebiyat tarihindeki yerleri değişik ola:n bu eserler arasmda umumi 
·lügat ve tarihler, tercüme-i hale dair eserler, ilimierin muhtelif cihetler-

1 Ansiklopedik eser yazarnağa kar§l beliren bu geniş ilgiye Oharlet Peııat da 
[bk. Les E1ıcycZopedies da?&$ le moııde .A.rabe, 656-7 (Cahlers d'histoire mondiale 9 

-1965-6)] temas etmektedir. 
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212 AHMET SUBH! FURAT 

den değerlendirmesini yapanlar ile çeşitli sahalardaki eserlerin isimlerini 
- ihtiva eden fehrese nevinden kitaplar bulunmaktadır. Bir nisbette ansik

lopedik olan bu eserler h. IV. asırdan itibaren görülmeğe başlar ve bil
~assa hicri vm. asırda büyük bir yekU.n ~eşkil eder. 

llk teza.hürlerine muayyen mevzularda yazılmış monoğrafik çalışma
lar olarak rastlanılan Arap lügatçiliği h. IV. asrın sonlarmdan itibaren, 
bunların vücuda getirdiği umumi lügatlarla semereli bir devreye ulaşır. 
Hemen hatıra gelen el-Herevi (370/980) 'nin Tehzibu 'l-luga'sr el-Cevheri 
(396/1005) 'n~ eş-Şif:ıiih'ı, tbn Manzıir (630/1311) 'un Lisiin uz-r.Arab'ı gibi 
eserler sadece birer lügat olmayıp, dille uzaktan yakından ilgili bilgileri 
ihtiva eden umfu:ni eserlerdir. llk tecrübesi daha geçen a.Sırda Yar*übl 
(284/898) 'nin eserinde görülen umfu:ni tarihçilik, h. IV. ve daha sonraki 
asırlarda da rağbet bulmuş olup e[.-'[aberi (310/923) 'nin K. abbar ir-rusul 
ve'l-mulük'u (hk. bk. GAS I, 323-29; F. Işıltan, Taberi (lA, XII, 594-98), 
Ebu'l-Jjasan el-Mas'üdi (345/ 956·) 'nin K. ahbiir iz-zeman'ı (hk. bk. GAS 
I, 332-36), l bnu l-Es'lr (630/1234) 'in el-Kamil fi .t -tarlh'i ile İbnu f!aldün 
(809/406) 'nun el-riber'inde en güzel' ve olgun · nünifuiel~rlıii bulur·. Ha.dis 
raviler~de~ h'alısede~ «'tım ur-rical» adı aıtmda mli:stalill bir iimlıı. d.ap.a 
sonraları, sahalarmda yazılmış meşhur adamlar ansiklopedilerine öncülük 
ettikleri hatırlatılmıştı2 es-Seralibl (429/1039) 'nin Yetlmetu drdeh1·'i, 
Y iiJs,ütu l-l;lamevT (626/1228) 'nin Mu'cemu l-udeb,ii'sı5, lbnu l-I~.if!i (646/ 
1248)'nin_/nbahu r-iuvat'ı, lbn ebi Uşaybira (668/1270)'nin Tiirihu l-f:ıuke
mii'sı ~e İbn Hallikan (681/ 1282)'m Vefeyiitu l-aryan'ı bu nevin üZerinde 
durduğumuz devredeki. bazı -'misalleridir. llimlerin tasnif. ve tenkidiiıi 
mevzu edinen eserler bu devrede de görülür. Ebü Jjayyan et-T~f:ıldl (Ü4/ 
1023)'nin5 .Risale fi z...rulüm'u (Bk; Es'ad.'Efendi Kt'p., 3542 (43b-45a), İbn 

2 Bk. A.S. Furat, Arap edebiyatında ilk ansiklopedik eserlf!r, s. 300~1 (lslam 
. Tetkikleri EnstitilsiL Dergisi, VII, 1978). . 

3 Yiila7tu ı-Qamavl'nin Mu'cemu Z-buldiitı'ı ise alfabetik bir coğrafya ansiklope-
disidir. ' . . . 

4 Bu ilim dalının, daha sonraki asırlarda edebiyatın §iir, nahiv ve tasavvuf gibi 
dallarmda feyizli neticeler verdiği kaydedilerek -mis!lleri verilmişti. Bk: A.S. Furat, 
Arap edebiyatında ilk ansiklopedik. eser ler, s. 301. · · · · · · .. · 

5 · B~ · büYmt ndsirin burada zikredilmesi ger~ken di~er eserleri de vardır. !sıa.mı 
ilimierin deği§ik birçok dallarında devrinin tanınnu§ a.Iimlerinden. okumUş bulunan 

. et-TevJ.ıTdl (hk. bk. S.M. Sterıı, Abu Hayyan al-Tawh•idi (Ji!{, 'f, 126-7), -bu ç~k yönlü
lüğiinü · eserlerine de aksettirmi§tir. Bağdad'ta bulunduğu sırada kaleme aldığı el-Mu
kabesiit'm da ahl!k (bk. msı. 139), kela.m (s. 149, 151, 154, 156),· psikoloji' (s. ·163), 
mantık (s. 169), nahiv (s. 172, 240), tıp (s. 207), felsefe ·(s. 223, 260), astronom! 
(s . . 282) ve tasavvuf (s. 295, 326-7.) gibi muhtelif sahalarla ilgili mes~leleri ele aıır. 
(Bu eser Qasan es-Sendı7bl tarafmdan ne§l'edilmiştir: Kahire, 1347/.19.29) .. Müellif de-

' " . 
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Sina (428/1036)'nın er-Risale fl aT.csami ı-~ulümi ZJaT.cliyye'si6 , h. VII. asrın 
edip ve alimlerinden Ebü ~Ali lfasan b. İbrahlm Selması'nin eş-Şerije fi 
telcasimi ı-~ulümi l.:ya(dniyye'si. (bk. Fatih 5297 (1b-14b). ile Şilıabu d-din 
Atımed el-İskenderani (795/1393) 'nin Risale fl. ~adedi l-'ulüm'u• bu nevin 
bugün bildiğimiz numfu;ı.eleridir. Herhangi bir değerleridirrneğe gitmeden 
kaleme alınmış fehrese nevinden eserler arasında da şii müelliflerle eser
lerini alfabetik olarak işleyen et-TMi (460/1067) 'nin el-Fihrist'i6 ile muh
telif sahalarda hocalarından olduğu eserleri toplayan el-lşbili (575/1179) '
nin Fihrist ma raviihu ~an §Uyü!:J.ilıi9 hatırlatılmalıdır. 

Ancak burada ansiklopedik tarafları da olan bu eserlerden ziyade,· 
de'*'lerinin veya s~alarının bilgilerini ihtiva ettiklerini iddia ·ed~ ça
lışmalar10 üzerinde durulacak ve bunlar müteakip sayfalarda telif zaman
larına göre . sıralanarak sunulacaktır. Her eser ele alınırken mahiyeti, sa
hibi, ne za.rrian ve niçin . yazıldığı, mühim elyaziJ~.aları ve varsıi · baskıları 
d~ _zikredilmege çalışılacaktır. · · · 

ğl.§ik sahaların dikkat çeken meselelerini el-Beş.ii'ir ve'z-zehii'ir (bk. Carullah Ktp., 
1647) ile el-imtii ve'l-mu'aııese (nşr. Ahmed E1niıi ve Alı'med Zeyıı, Kalıire, I-m, 
1939-1944) adlı eserlerinde de · eöeb tarzı ·içinde işleyecektir. 

6 Bu risale Tis'u resii'il ·içinde (s. 104-118) neşredilmiştir: Matbaa-i Hindiyye, 
1326. 

. 7 Bk. G II, 177. 
8 Eser MııQammed Şadik AZ ba{ıru l-'ulum tarafından 1356 (1937) da Necej'te · 

ne§red.il.Iniştir. · - · · · · 

9 Bu eser de Fraııciscııs Codera ve J. Riberci Tarrago tarafından 1963'te Kahire'
de neşredil.miş bulunmaktadır. 

10 Bunlar arasında manzum eserler de bulunmaktadır. H.V. asrın sonlarına doğ
ru : .Şehmerdaıı b. Ebi'l-l,jayr Rözl tarafından kaleme alınan Nıızhet~name-1. 'Alii'I (Eser 
lsta1ıaıı'da hüküm sürmüş Kıiküye oğullarından 'Aliiu d-devle Ebı7 Kiilicar adına ya- · 
zılnu§ olup. nebatlar, madenler, · astronorni, · mantık, hesap, psikoloji, astroloji v'e tıp · 
mevzaıarını ihtiva etmektedir. Hk. bk. Miınzevi, Fihr·ist-i nusbalıiiy-1. bi:ılli-i Faiisl, . 
I, 691), buna cevap olarak yazılan Ferrulıname (Ferahnlime diye de kaydedilen (Keşf . 

II, 1254) eser Ebı7 Bekr el-Mutahhir Cemiill- tarafindan h . . 580'de Meliku Z-1JUZerii 
Mecdu d-devle .A{ımed b. Mes'üd adına kaleme alınmıştır. Bk. Mıınzevl I, 676), h. vn. 
asrın sonlarında 'Abdullah Cev1ıer1 Tebriz1'nin manzum Mecma'ı (bk. Muıızevl I, 682) 
ile İbn ul-Mtıl):ri (837/1433)'nin 'Unvai:ı uş-şeref il-viifi'sl (Bugün oldukça eski yaz
malarına bk. msı. Ayasofya, 1338 (h. 836), 1335 (h. 851); Es'ad Ef~ııdi 882 (h. 842); 
Fati1ı 2031 (h. 879); Karaçelebizıide · 115 (h, 831) sahip bulunduğumuz bu eserinde 
baskısı yapı.I.mıştır: Kahire, 1309) bu tarzın belli başlı · misAlleridir. 

·:..-· · .. 
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214 AHMET SUBHİ FURAT 

1. RES.A~lLU lijV ANI 8-SEF A ( :lbviinu s-sefa r·isaleleri) 

Hicri IV. (m. ·X.) asrın ortalarmda Basra'da yazıldığı bilinen lhvariu 
s-sefa risa.leleri aynı zamanda bir ilimler ansiklopedisidir. lhvanu s-sefa 
ve Jjullanu: l-vefii denilen11 siyasi ve dini bir cemaatin telif ettiği bu 52 
l'isale eklektik bir mahiyet arzetmektedir. 

Cemiyetin mensupları, şerlatin cehaletler yü.zi4ıden lekeleıiip, - dala
letlerle k;arıştırıldığmı; yıkarup temizlenmesinin sadece felsefe ile olabi
leceğini ,iddia-etmektedir. Ancak bu gayretleri muasırlarmın da dikka.tini 
çe~~cek ve ağır bir şekilde tenkide uğramalarma sebep olacakbr12

• rusa
leler -gÖzden geçirildiği zaman, felsefi görüşlerinin altında . kadim Yunan, 
İran ve Hi:ı;ı.t hi.kilıetinin yeraldığı görülmektedir. ;Fikirlerini biİhassa genç
lerie mevki s'a.hibi zevat arasında yayİna gayretinde olan cemiY:et men
suplarının, kendilerine herhangi bir kötülük gelmesin diye devlet erkam 
ile din adamlarmdan israrla kaçındıkları da dikkati çekmektedir. 

Siyasi faaliyetleri hakkında pek birşey bilinmeyen cemiyetin, batıni 
iddialara sahip olmakla beraber Karmatiler veya lsmaililerle yakın taraf
ları olduğu da anlaşılmaktadır13 • Tahrir heyetinde yeralan Ebü .Suleyman 
MuJ:ıammed b. Beşir el-Mu/saddesi~ Ebu~l-l;lasan ~Arı b. ·İidrim -ez~Zencani~. 
MuJ:ıamm_ed b. AJ:ımed en-Nehrecüri ve Zeyd .b. Rifila hakkında bildikleri.:. 
miz de maalesef pek fazla değildir. Tumturaklı bir üslfİpla kaleme alınan 
r jsaleler 4 ana bölümde aşağıdaki şekilde ·sıralanmaktadır: 

A. Ri yaziyat : l . Sayılar (1, 48-77) 2. hendese (1. 78-113) 3. 
astronomi (1, 114-157) 4. coğrafya (l, 158-182) 5. milsıki (1, 183-241) 6. 

ll İsliima karşı samimiyetieri üzerinde ciddi şüpheler görülen cemiyet mensup
ları kendilerini bazan lhvan us-sefa ve mezheb ur-rabbiiniyy1n diye de adlandırmak
tadırlar. Bk. rv, 14. 

12 Nitekim büyük mantık alimi Ebıi Suleyman eı-Mantıl$1 (v. 390/999'dan son
ra) onların bu tutumunu tenkid etmekte, islam ümmetinin usru ve furfida birçok 
ihtilA.fa düştülfuıü ve fakat hiçbirinde bir müneccim, bir tabip, bir mantık aumı v.s. 
ye müracaat etmediitini; zira Allah teaHI.'nın, dinini, Resülüne bütünüyle ihsan etti- . 
ğinl, vahiyle tahakkuk etmiş bir açıklığın yanında, fikirle teşekkill etmiş bir beyana 
~~taç bırakmadiğını söylemektedir. el-Manb~. YahQdi, Hristiyan ve Mecilsilerln de 
dinleriyle ilgili hususlarda feylesuflara başvurmadıklarını sözlerine ilave etmektedir. 
Bk. K. ~l-mu/f.iibesat, s. 48-49. 

13 Her seviyeli fikir ve hareketin mQtezill veya şii mQhitlerde tezahür etti~ 
gÖrme temayiliünde olan Oharlet Pellat, burada da herhangi bir delll göstermeden, · 
risalelerin, .. müfrit bir şii gurubun mahsülü olduğunu düşünmektedir (bk. Les Etıcylo
pedies dans ıe monde Arabe, 647-8). 

- 7:" 
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adedi ve hendesi nisbetler (ı, 242-257) 7. ilimler (ı, 258-275) 8. san'atlar 
(ı, 276-295) 9. ahlak (ı, 296-389) 10. lsaguci (ı, 390-403) ll. Katagoria.s 
(ı, 404-4ı3) ı2. Barmanias (ı, 4ı3-4ı9) ı3. analitika I (ı, 420-428) ı4. 

analitika ll (ı, 429-452) B. Ta b i iyat : ı. Hey'P-la. (II, 5-23) 2_. sema 
ve alem (II, 24-5ı) 3. kevn ve fesad (II, . 52-6ı) 4. hava olayları 01, _62-
86) 5. madenler (.ll, 87-ı3ı) 6. tabiat (II, . ı32-ı49) 7. bitkiler (II, ı5o
ı 77) 8. hayvanlar (II, ı 78-377) 9. vüc-Udun terkibi (II, 379-395) ıo: duyu
lar (II, 396-4ı6f ıı: nutfe, cenin (ll, 417-455) ı2. insan (:küçük bir alem) 
(II, 456-.479) ı3. ?iefUslerin yayılışı (III, 5-ı7) ı4. J>ilgi problemi (III, 18-
33) ı5 .. ölüm ve lj,ayat (III, 34-5ı) ı6. bedeni ve r'Uhdni Zezzet ve elemler 
(III, 52-83) ı 7. dillerin farklı oluş sebepleri (III, 84-ı 77) C. M et af i z·i k: 
ı .. Akli ·mebd~ler (Fisagqras'a gö~e}_. (III, 178--ı98) 2. a:kli mebd~ler (lh
van'us-safa'ya göre)· (III, ı98-211) 3. alem (:büyük bir insan) (III, 212-
230) 4. akıl ve rria'kul (III, 23ı248Y 5.· devi1·ler, asırlar (III,· ı49 .. 26ı) 6: 
a.şk ün, 269-286) 7. ba's, kıyamet (III, 287~320) 8. ·hareketler (İn, · 32ı-
34Ş) 9. illetter (III, 344-383) io. muhtelif istilahlar ve tarifler (III, 384:.. 
400) D. ll ah iyat : ı. Mezhebler (III, 40ı-538) 2. Allah teala'ya giden 
yol:.(IV, 5~ı3) 3. lhvan'us:.sefd'nın itiMdı (IV, ı4-40) 4. İhvan's"-sefa'nın 
ahvali (IV, 41-60) 5. iman (IV, 6ı-223) 6. nübüvvet (IV, 124-144) 7. Artah· 
teala'yq, davet ~(iV, 145-ı97) 8. ruhani varlıklar (:cin, melek, şeytan) 
(IV, · ı98-249) 9. siyaset (IV, 250-272) ıo. mevc-Udat · (IV, 273-282) ıı. 
Sihir, tılsırn v.b.~. (IV, 283-463): 

2. K~eş-ŞIFA', K.el-J>_-{NUN Fl T-TIBB 

. İslam a~eminin en büyük.feylesuflarmdan biri olan Ebü (All el-lf.~eyn 
b,. (Aqdilla!ı b. Sina (428-ı039) 'nm14 içinde ilimlerden bahsettiği eseri K. eş
Şifa', umUmi görünüşü ile bir ansiklopedik eser mahiyetindedir. Pek te 
rahat sayılaınıyacak bir hayat geçirmesine rağmen, devrinin hemen he
men bütün ilimleriyle meşgul olan büyük feylesufl 5 eserine mantık'ı ele 
alarak girer. Eserin16 tertibi şu şekildedir: 

14 Hayatı ve eserleri için bk. H.Z. V'Zktnh 1bn Sina (1.11, V, 807-24); A.M. Goichon, 
1bn Sina (EI, m, 941-947). 

15 Samanoğullarmdan Nn~ı b. Manşı7r'u (hüküm yılları 366-387/976-997) tedii.vi 
ederek, teveccühünü kazanan feylesuf, Sarayın Şivan'ul-l)ikme adlı kütüphanesinin de 
müdürü olmuştu. Ancak hAmisinin vefatı üzerine Buhara'dan ayrılarak, Harezm, 
Curcan, Rey ve İsfahan arasmda oldukça hareketli ve sılantılı bir hayat geçirecektir. 
Fakat o, bütün bu gayri müsliit liartıara rağmen felsefe, kel4m, psikoloji, tıp, astrono
mi gibi birçok sahalarda değerli eserler yazabilecektir. . 

16 Eserin burada Yeni Cami (nr. 770 (h. 888) nüshasuidan istifade edilmiştir, 



1 
i 
ı 
ı 

i 

ı 
ı 
1 
i 

1 

l·· 

21'6 'AHMET SUB!fi FURAT 

Mantık (12b-393a), fizik (:et-TabNyyiit) (393a-687a), hendese (691a-
723a), aritmetik (723b-735a), m'llsiki (735b-753a), astronomi (754b-
822b), ilahiyyat (824a-904b) . . 

Eserin ikinci bölümünü teşlcil eden fizilc (: et-Tab'Nyyat) feylesufa 
birçok mevzua elatmak imkarn vermiş görülüyor ki temas edilenler ara
smda şunlar da yeralıyor: zelzeleler (525a-527a), Jıale ve gökkU§ağı 
(532b), ışık (557b), görüş (562b), içgüdüler (572a), bitkiler (593a-600b), 
hayvan (600b), içuzuv.ların anatomisi (608a), cenin (634b). · · 

Esasen İbnu Sina bu son mevzfıları, içine devrinin tıbba dair bütün 
bilgilerini topladığı el-Kanün fi)t-tıbb'mda daha da gen1ş bir şekilde iş
leyecektir. Aym sahada bir asır kadar öne~ yazılmış olan el-l;Iavi'yi11

, 

muhteva ve tasnif bakımından geride bırakan bu eser, · h. V. (m. XI.) 
asrın. tıp sahasmd~ki bütün bilgilerini toplayan büyük bir tıp ansiklope
disialr .. Eser~ kendi müşahede ve tecrübelerini de dereetmiş bulunan lbn 
Slniiı 1!1i-.{(anün'u18 beş .. büyük bölüme (: e'lrkitab) ayırmıştır. ]lk kitap) 
tıbbın kaidelerinden (:tarif I, 3; mevzu I, 4; .mizaçlar I, 6; t e ş ri k : 
kemikler I, 24; adaleler I , 39; sinirler I, 53; damarlar I, 59; idrar I, 135; 
çocuk hastalıkları I, 154; ilaçlar~n tasnifi I, 187) bahsetmektedir. Ikinci 
kitap'ta müfret ilaçları hususiyetleri,. tesirleri ve kullanılış tar:Zları içinde 
ele· alınmaktadır (I, 122-628). V çüncü kitap) tepeden tıi-nağa kadar vü
cuttaki uzuvları (:baş II, 2; göz II, 108; kulak II, 148; -burun II, 161, 
ağız II, 175; diş II, 184; boğaz II, 196, ciğer II, 208; kaib II, 261, meme 
II, 279, mide II, 349; bağırsakla?· II, 418 ... te'n4sül uzuvları II, 532 ... v.d.) 
hastalıkları ile mevzfı. etmektedir. Dördüncü kitap'ta gözden başlamlarak 
deriye kadar ayrı ayrı bütün hastalıklardan (salgın kastalıkları kumma
lar~ veba v.b. m 1-309) bahsedilmekte; beşinci kitap'ta ise:· mürekkep 
ilaçlar' (:merkemler III,- 404; macUntar m, 407 ; akrabadin19 m, 413) iş
lenmektedir. 

17 Bk. A.S. Furat, Arap edebiytitıncla_.ilk ansiklopedik eserler (lsld.m .Tetkikleri 
Enstitüsü Derg-isi, vn (1978), s. 305). 

18 eı-~anıın'un bilhassa ilk dört kitabının geni~ bir tavsifi için bk. F. Na/iz 
Uzluk, lbni Sina (TTK yayınlarmdan, vn. seri, no 1). 

: 19 Geniş bilgi,için bk. .tl. Siilıeyl Owver, lbni Sina Akrabadini (aynı eser içinde). 
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3. MU!JAZARATU L-UDEBA~ 

Hakkinda pek fazla bilgimiz olmayan er-Riigib el-lsfalJ,iinz (502 1. 
1108) 'nin~0 bu eseri2\ bütünüyle devrinin edeb telakkİsini aksettiren 
umUmi bir ansiklopedi görünüşündedir. Müellif, eserini «lJadd» adım ver
diği şu 25 bölüme ayırmıştır : 

ı. Akıl~ ilim ve ceMZet (I, 4-72) 2. Idare (I, 75-105) 3. Adalet (I, 
105-129) 4. Ahlak (1, 129-154) 5. Babalık (I, 154-177) 6. Şükür (I, 177-. 
211) 7. Emeller. (1, 211-218) 8. San~atlar~ kazf!-?ıÇ yollar.-ı (I, 218-256) 9. 
Hediye (I, 256-291) 10. Yemekler (I, 291-318) ll. Toplantılar (I, 318-347) 
12. Kardeşlik (IT, 2-17) 13. Gazel (IT, 17-57) 14. Şecaat (II, 57-86) 15. 
Evlenme) Boşanma (IT, 86-108) 16. Kötü alışkanlılclar (IT, 108-127) 17. 
Insanın yaratılışı . (II, 127 -156) 18. Elbise (II, 156-163) 19. Dünyanın, zem
mi (II, 163-170) 20. Dinler~ mezhebler (II, 170-219) 21. Olüm (II, 216-
239) 22. Sema (II, 239-279) 23. Melelc~ cin (II, 279-281) 24. Hayvanlar (II, 
281-312) 25. Muhtelif bilgiler (II, 312-325). 

Ancak ·bu" bölümler de kendi içlerinde kısımlara ayrılmakta ve ara
rulan mevzU., ilgili bölümlerde herzaman aynı rahatlıkla bulunamamakta
dır. Mesela akıl, ilim ve cehalete tahsis edilen ilk bölümde beldgat (I, 26), 
şiir (I, 36), hutbe (I, 64) ; rüya tabiri (I, 71) yeralmakta, şükür ve medhe 
ayrılmış 6. · cı bölümde tıb'ba (I,· 202) raslanmaktadır. Bu güçlüli:lerin, 
es·ere yapılacak tahlili indekslerle büyük Ölçüd'e hafifletilmesi mün:i.kün
dür. 

4. I IJY AU 'ULUMI D-DIN 

Herbiri 10 ar kitaplık 4 ana bölümden teşekkül eden eserine, ilmi 
muhtelif yönleriyle anlatarak giren Ebü !Jamid MulJ,ammed b. Mul;!.ammed 

20 Hayatı ve eserleri için bk. G I, 288-9; SuppZ., 1, 505-6; Mu'cem!uı-mu'ellifln 
IV, 59 . . 

21 Tam adı Mul;ıiiiaratu ı-udebii' ve mul;ıaverütu ş-şu'arii ve'l-bulegii olan ve İs
tanbul kütüph~elerlnde yazma nüshaları bulunan (bk. msı. Köprülii Ktp., 1371, 1372, 
1378, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1879, 1380; Fatih 4064; E8"ad E/., 2897 v.d. Hami
diye, 1188, 1189; Laleli 1920; Nuruosma1ıiye 4231; Atıf Efendi 2258; Hacı Selim Ağa 
931, 987) eser Matbaa-i Amire'de h. ·1326'da bas.ı.lııuştır. 

22 Hayatı ve eserleri için bk. Ka.sım Kufralı, Gazzali (l.A., V, 748-760); .A..S. 
Fıtrat, Dalaıetten Hidayete (:el-Mun@z tercümesi, !stanbul, 1978, s. 7-28). 
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el-G~ziili (505/1111) 22, kulu yaratanma ve cemiyete karşı vazifeleri için
de ele almakta; başanya ulaşması için sakınması ve benimsernesi gere
ken yolları çizmek:tedir. Esasen el-Gazziili bu hususta bilinmesi gereken
leri, tasavvufi bir görüşle ele almakta, böylece bize şimdiye kadar gör
dÜklerimizden farklı bir dini ilimler ansiklopedisf vermektedir23

• 

IZıyii islam dünyasında büyük bir şöhret kazan.np.ştır. Şeyh (Abdt~:l
lf,:adir b. tAbdillah b. tAbdillah el-(Ayderüs, K. tatrifi ı:al}yii' bifai.~il il-l!Jytf 
adlı eserinde, (Abdul-Giifir el-Fiirisi, en-Nevevi, Ebü Mul}ammed el-Kiize
rüni v.d. alimierin ll}yii hakkındaki müsbet görüşlerini bir araya topla-

Batıda da birçok çalışinaya 25 mevzu olmuş eseri teşkil eden 10 kitap 
şu tertip28 içindedir : · · 

A. R _u b (u Z- (i b ii da t : 1. Ilim (I, 5-79) 2. Akaid (I, 79-111) 3. 
Taluiret (I, 111-129), 4. Salat (I, 129-187) 5. Zekat (I, 187-207) 6. Savm 
(I, 207-214) 7. Hac (I, 214-244) 8. Tilavetu Z-Kur'an (I, '244-264) . 9 .. EzMr 
ve dualar (I, 264-299) 10. Tertibu l-evrad (I, 299-328). B. R u b' u Z
: Ad ii t: 1. Adtibu' l-ekl (II, 2-19) 2. Addbu n-nikah (ll, 19-55) 3. Addbu' ı
kes b ve'l-meaş (Il, 55-79) 4. Halal ve hamm (II, 79-138) 5. Ol!~, uhuvvet, 
sohbet, mudşeret (II, 138-197) 6. A.dab''lf,l-uzlet (II, 197-217) 1: A.da,b 'us
sefer (II, 217 -236) 8. Adab'us-sema ve'l-'l?ecd (II, 236:-,269)' 9. Emr bi'l
ma''l'Uf (II, 269-312) 10. Ahlak'un-N ebi (II, 312-345). C. R u b ( ıi l- m ıi h
ı i k ii t : 1. Acaib'ul-kalb (ill, 2-42) 2. Riyazet'un-nefs ve Telızib"ıil-ahlak 
(ill, 42-68) 3. Kesr'ııs-şehveteyn (ill, 68-92) 4:Afat'ul-Zisan, (ill, 92-142) 
5. G~ab, hıkd, hased (ill, 1~2-174) 6. Zemm'ud~dünya (ill, 174-199} 7.' 
Zemm'ul-b'z!.hl ve zemmu hubbi'l-'lnAlZ (ill, 200-237) 8. Zemm'ul-Oah 'lie'r
riya (ill, 237-288) 9. Zemm'ul-kibr ve'l-(ucb (ill, 288-323) 10. Zemm!ul
gurur (ill, 323-352) D. R u bt u l- m u n c iyat : 1. Tevbe . (IV, 2-53) 
2. Sabır, şükür (IV, 53-123) 3. Havf, reca (IV, 123-164) 4. Fakr, zühd 
(IV, 164:.210) 5. Tevhid, teveklcüZ (IV, 210-252) 6 . . Mehabbet, §evk, üns, 
riza (IV, 252-309) 7. Niyet, ihlas sıdk (IV; 309-336) 8. Murakab.e, mului-

. 23 Oharlet Penat, l{ıyil'nın yazılışmda, l{Jva?ı us-sefa risA.lelerine kar§ı bir reaksi
yon fikrinin hii.ldm 1 olduğunu dii§Unmektecllr. Bu görii§e, lhyii'nın mukaddimesinde 
herhangi bir mesnet bulmak mümkiin değildir. 

24 Bk. l{ıyiiu 'ıdıinı id-cUn, Kahire, 1352 (1933) I, 15 (derkenar) .. · 
25 Bk. G I, 419-426; Buppl., I, 744-756; Mu'cenıu Z-mu'eZlifTn XI, 266-269. 
26 Büyük silfi. ve mutasavvıf eı..Gazziill, bu büyük eserini Nitiimu ı..mulk ve 

Melikşiih'm vefatlarından sonra gittiği Şa1n'da yazmağ"a ba{ilar. Fasılalarla devam 
edecek olan bu çalı{ima h. 449 (m. 1105) da tamamlanacaktır (bir. Dala-Zetten Hicld
yete, 25-26). 

~-; .... -- .. . . . .. 
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sebe (IV, 336-361) 9. 'Tefekkür (IV, 361-381), 10. Olüm ve ötesi (IV, 381-
468). . 

5. BAIJRU L-FEV AlD 

·Abbasi Halifesi el-Mu/f:tefi bi'rtah devı:iiıde:. (530-555/1136-1160). Şam 
Atabeglerinden Ebü Sa'id Arslan'ın .yakmlarıridan Alp Kutluğ adına ka
leme alman bu . eserin muhtevası dikkate ·almmca um:tı.mi bir ansiklopedi 
olduğu anlaşılmaktadır. 36 ana böiüm ( :mebhas) ile 100 babtan teŞek.kiil 
eden ve kelam, tasavvuf, fıkıh, siyaset, pedagoji v.b. mevziıları27 içine alan 
eser, Muhammed Taki Dani§ Pejve tarafından 1345 'te neşredilmiştir28• 

· .. 6. UNMUZECU L-ULUM,. CAM/'U L-'ULUM 

·. Burada h. VI (m. Xll.) asır büyük islam aleminin: bi~ uçuiı.dan diğe
rine dönerek Endülüs'te 'kaleme alınmış olaıi bir iki esere yer vermek ge-
rek.inektedir. - · 

Tarih, edeb V~ tıp alimi Ebü 'Amir Mul),ammed el-Belevi (559/1114), 
nin29 Unıri.ÜZec u 1-'ulüm adı altmda bugü.i:ı, eliı:Üi.zde bulunan en eski es·er 
olan .kitabı ile MuJ;ı.amnied b. 'Ali b. Muha.ılu:ned el-Vad.I'aşi (596/1199) 'nlıı 
ciiliıi' l-funün'U30, kütüphaiıelerimizde İıüshaları olmadığından muhtev3,
ları hakkında fazla birşey söyleyemiyeceğimiz eserl~r arasındadır. 

7. YEV AJ{.ITU L-'ULUM 

Mukaddimesinde ilmin faziletinden bahseden müellif, Mevlarui Mu
r.a.fferu'd-rJ,in Alp Ergü'nun, kendisinden, içinde her ilimden birkaç· me
selenin yer alacağı bir· kitap yazmasını istediğini kaydeder. Böylece şer'an 
merdud olmayan ilimlerden meseleter seçmiş, alimierin hş.life mahfilleri 
ile büyüklerin meclislerinde müzakere mevzfı.u ettiği hususlar! da kayde
derek kitabını fayda.Sı unıi'ı.ma olsun diye Farsça olarak kaleme ::ı-Imış
tırsı. 

27 Müm:evı I, 648. 
28 · Aynı yer. _ 
29 Müellif ve eseri için bk. G I, 499; Suppl., I, 914; Mu'cemu l-mu'ellifin VIII, 

·272. 
30 Bk. G I, 499; Suppl., I, 914. . 

. 31 Eser, içinde zikri geçen en J11Uahhar §.limin ez-Zemab§erı (538/1143) olu§u 
'dikkate alınarak buraya yerle§tirllmiştir. 

. - . -··· .... 
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. . Eserin32 ihtiva ettiği 30 ilİ.I+l şunlardır : ı.. US'Ul~i ke~am (41>) 2, u8Ul-:i 
fıkıh (12a) 3. hilaf (15b) 4. mezheb (22b) 5. teraiz (27b) 6. §UrUt (30a) 
7. tasaV'VUf (32b) 8. medni-i Kuran (39a) 9. esbab-ı nüzUl (45a) 10. 'J'Uisilı 
ve mensuh (51a) 11. garaib-i tefsir (55a) 12. kıraat _(60a) 13. nevadir-i 

' Kur'an (61b) 14. garaib4 hadis (63a) 15. emsal4 Arab (66a) 16. meani4 
şiir _(69a) 17. lügat (73a) 18. nahiv ve ırab (76b) 19. tasr·l-f (80a) 20. aroz 
(S2b) 21. hatt ·(87a) 22. nevadir~i ensab. ve tevarih (90b)' 23. tabir-j rüya 
(93a) 24. ej8Un ·(97b) 25·; · tıp (102b) 26, tezahat (109a) 27. nüc-Um (112a) 
28. 7!tesaka: (~Ob) 29. hesap (124a) 30. fal (127a). 

8. KlT,ABU. L-MUDHlŞ _ 

Tesirli vaazlarıyla şöhret kazanmış olan lbnu l-Oevzl. (597 /1200) 'nin33 

bu eserinin esas ağırlığiriı muhtelif mevzU.lardaki mev'izeler teşkil etmek
te ve fakat başta yer . alan Kur' an, dil, hadis, umUmi tarih ile Peygam
berler tar~e ait bilgiler kitaba ansiklopedik bir hava 'vermektedir. 

Geniş bilgili ve velud bir Arap müellifi olan Oemalud-dln 'Abdur-' 
raJ.ı;ma.n b. (Ali b. Mu~ı. el_-Bekrl eserini34 şu tertipte yazmış bulunmakta
dır: 1.' Kuran ilim'leri (1b-9a) · 2. Dil _(9a-15a) 3. Hadis ilimleri <ı5a-20b) 
4. Tarih · (20b:26a) 5. Mev'izel~ (26a-239a): Bu sqn bölüm, hernekadar 
mev'iZele:r; adını taşıybrsa da, iki fasla ayrılmaktadır; ilk fasılda krono
lojik bir sıra iÇinde, peygamberlerle ilgili 26 kıssa yeralmakta (26a-45b), 
ikinci fasılda çeşitli mevzU.larda yazılmış 100 tane mev'ize bulıinıiiaktadır · 
(46b-239a). 

9. HADA'lKU · L-ENV AR . . ., 

MuJJ,ammed ·Şah b. el-Fenarl (839/1435) 'nin Unmüzecu l-(ulum'una. 
da (bk. nr. ~1) hareket noktası olan bu çalışma, karşımıza, içinde .en fa.Z
la sayıda ilme yervermiş ilk ansiklopedik eser olarak çıkmaktadır. Daha 
çok ~üfessir ve kelam alimi olarak tanriı.an müellifi Fabrud-dl.n MuiJ,am
med b~ (Umar b . .el-:-IJı~,Seyn er-Razi (.606/1209).3s,_ eserine akli ve nakli ilim- · 

32 Yeviikitu'Z-'ulam'un Ayaso/ya (nr. 4352) (h. 771) nüshasmdan faydalanılmış
tır. Hk. bk. Keşf II, 2053; Munzeui I, 694-5. 

33 lbnu l-OevzT diye tanman müellif için bk. G I, 500-8; SuppZ., I, 914-20; 
Mu'cemu l-mu'ellifın, V,_ 157-15Ş. . , 

34 Birçok yazma nüshaları bulunan (bk. msı. Fatih 4081) eserin burada, Kılıç 
Ali Pa§a (nr. 714) nüshasmdan istifAde edilmiştir. 

85 Hayatı ve eserleri için bk. G _I, 5.06-8; 8uppl., I, 920-4; Mu'cemu l-mu'ellifın 
XI, 79-80. 
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lerden 60 tane seçmiş bultinuyor. Kitabını büyük Harezmşah stiltam 
Ebu)l-Muıafter 'Ala ud-din MulJ,ammed Tekiş'e ithaf eden· müellif, ·mu· 
kaddimesinde, bir uzlet devresi akabinde sultanin hizmetine girdiğini, 
böylece tahakkuk eden imkanlar .içinde, okunulduğuiıda her ·mm hakkin
da bilgi edinilecek bir eser kaleme almak istediğini ve fakat hangi ilrriin 
daha uygun ve maksada muvafık olduğunu bilmediği için kitabına birço]! 
akli ve nakli ilmi usul ve furuu ile topladığını56 zikreder. 

· . · Eserin telif tarihi bilinmiyorsa da bunun h. 585 (m. 1189) den sonra 
olması ihtiniali kuvvetlidir. Zira bilindiği üzere 'Alii'ud-dln herhangi· bir 
zorla karşılaşmadan h. 568 (m. 1173) te, Gürganc'ta Harezmşah sayıl:
mJ.ş ve fakat sonradan saltanata hak iddia eden kardeşi Sultanşah M alJ,
müd'la uzun bir mücadele deVresinden sonra h. 585 (m. 1189) te Tus'un 
meşhur Riidegiin koruluğunda büyük otağnim önüne ·kurdurduğu muhte
şem saltanat tahtma oturarak37

. 'Aliiu d-dünya v~d-dln Ebu . l-Muıaffer 

MulJ,ammed Tekiş Burlıiinu emir il-mu)minln unvanı ile ülkesine hakim 
tam bir hükümdar sa:Yıımıştı. Fab.rud~din er-Razi) eserinin mukaddimesin
·de sultandan mezkf:ır unvanı ile bahsettiğine göre, kitabını hiç olmazsa bu 
tarihte yazmış olması gerekmekte; zikrettiği uzletten de, sultanm karde.şi 
ile mücadeleleri sırasında, çalışmaları için emin ve sakin bir havayı .ara
dığı devresini kasdettiği . anlaşılmaktadır. 
.. '38 . 

Qadififs,u · z_;.envar'ın ihtiva ettiği ilimler şunlardır : 

L Ke74m (3p) 2. US'Ul-i fıkıh . (7a) 3. cedel (9b) 4_. hi74fiyat (12a) 
5. me.zhepler .(16b) 6. feraiz (21a) 7. vesaya (2.3b). s·. tef~ir ' (25b) 9. 
delaiiıi ı-ıcaz' (29a) 10. kıraat (32a) ll. ?ıadis '(36a) 12. rical (41a). 13. 
tarih (42a) 14. megazı (54b) 15. nahiv (56b) 16. tasrif (59a) 17. iştikak 
(62a) 18. emsal (64a) 19. arnz (65b) 20. kavafi (70a) 21. beda)iu §-şi'r 
(73b) 22. meani (74b) 23·. mantık (77a) 24. tabZat (81a) ·25. ·tabir (84a) 
26. feraset (88b) 27. tıp (90b) 28. teşrih (102b) 29. eczacılık (105b) 30. 
hav'ass '(108b) 31. iksir (-:kimya) (109b) 32. cevahir (112b) 33. tılsımlar 
(115a) 34. fe74hat · (119a) 35. :arkeoloji ( :fs,al'u l-aşiir) · (120a) ;36 . . baytar-

]ik. (121a) 37. atmacalar (:el-buzat (123b) 38 .. hend~e (125a) 39 . . Mesaha 

36 tbnu {Jaldıln, llimleri ba§lı başına birer fenrni§ gibi dü§üıierek, okuyucunun 
kar§ısma büyük bir yekünla çıkaran ilk ali.min' Fabru{l-din er-Riizl olduğunu .söyle
mektedir. Bk. el-'İber I, 410. 

37 Geniş bilgi için bk. İbrahim Kafesoğlu, Harezm:ıahlar · Devleti Tarihi (An-
Kara, 1956), . s : 83-86, 112-116. .. .'' 

38 Eserin burada Ayasofya 1759 nüshasından faydalanılmıştır. Diğer nüshalan 
arasında Clirullah 1131 ile Es<ad Efendi 2559 (h. 975) hatırlatılınalıdır.· · 

_ .. ··---.. 
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222 AHMET SUBH! FURAT 

(128b) 40. ağırlık ôlçm,e (:cerru l-eş.fsiil) (131b) 41. harp aletleri (134b) 
42. hesap· (137a) 43. hesab-i hevai (139a) 44. cebr ve muTcabele (140a) 
45. aritmetik (143a) 46. vifk (145b) 47. menazır (148a) 48. mU8ıki (150b) 
,49. heyJet (153b) 50. ahTcam (156b) 51. remil (159a) 52. azaim (161a) 
53. ilahiyat (166a) 54. makalat~i ehl-i alem (168a) 55. ahlak (169b) 56. 
siyaset (172b) 57. tedbiru l~enzil (175a) 58. ilmu l4hire (177b) 59, 
ilmu d-deaviit (180a) 60. adabu ı~ululc (181b). 

Fabru d-din er-Razl'nin bugün elimizde yine 'bir ansiklopedik eser 
olan Omni~u ı-~ulüm adlı diğer bir kitabı da . bulunmaktadır. Birçok güzel 
yazması da bulunan (Bk; msı. Ayasofya 2205; 3832 (1b-248b); Nuruos~ 

maniye 3760 v.d.). bu eser ile lf.adii'il}.u l-enviir mukayese edildiğinde, ih
tiva ettikleri ilim sayısı haricinde ciddi bir farka sahip olmadıkları görül
mektedir. Omni~u ı:.'ulıtm da bahsedilmiş kırkıncı ve sonuncu ilim cerru 
l-€3§/s.iil olup bu duruıh lf.adii'i'/f.u l-envar da da aynıdır; esasen buraya ka
_dar ki ilim tasnifinde ve muhteviyatta herikisi arasmda bir fark ta yok
tur. Sadece lf.adii'i!f,u l-envar da cerru l-eş'/f.iil'den sonra yukarıda listede 
görülen 20 ilim daha yeralmaktadır. Ayrıca müellif, esere lf.adii'i]s.u ı-enviir 
fi IJ.a'/f.a'i/s. il-esrar adını verdiğini zikrettikten so~a, kitabında 60 ·ilmin 
bulunduğunu da tasrili etmektedir. · 

Her iki eserin 40. cı ilme kadar ki kısımlarmm. mukayesesinde, nüs
ha farkları kabul edilebilecek ve manayı değiştirmeyecek bazı ifade ve ke
limeler haricinde bir farkın olmayışı ve Osmanlı al~erinin lf.adii'i!f,u 
l-enviir'ı tanımaları (bk .. msl. Mul;ıammed Şah, nr. 21) karşı.::ımda Oami~u 
l-'ulüm'un ·esas es~ lf.adii'i]s.u l-envar'dan kısaltma yapılarak kaleme: alın-
dığı ihtimali kuvvetleiim.~ktedir. · 

E/s.iilimu t-te~alim fi'l-funün'is-seb'a adını · da taşıyan eser, Fabrud-din 
er-Razi (606/ 1209) 'nin talebesi Şemsud-dln Ebu'l-~Abbiis AQmed b. el-
Ijalfl b. se~ ade b. aa~fer eş-Şafi'i (637 /1240) 'nind~9• ' .. .. • . 

Şam kadılığını deruhte etmiş olan ve şürleri· de bulunan müellifin 
eseri40 h. 630 (m . . 1232) da yazılmış olup, tefsir; hadis, fıkıh, edeb, tıp, 

·hend~se ve hesap ilimlerini ihtiva etmektedir .. 

39 Müellif ve eserleri için bk. G I, 508; Mu/cemu ı-mu'ellifi,ı I, 216 • . 
40 Eserin Istanbul kütüphanelerinde herhangi bir yazmasına rastlamlamadı. Dl

g-er kütüphanelerde mevcut. yazmalan için bk. G I, 508. 

.. .. ,. : ·;.··-· .. · 
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Tasp.ifinde dikkat çeken dağı.p.ıklığma rağmen eser, kelam (5-11, 
12-20, 65-70). hu~uk (10-U1, 112-118), tasavvuf (58-65, 75-85) tarih 
(168-179), siyaset (146-168, 180-189ı 203), psikoloji (25-26ı 190-193), 
coğrafya (73-85, 195-200) ımadenler (71-_73ı 201ı 204-205), arkeoloji (193), 
tıb (210-211) ve nevddir (136-146) sahasında bahisler ihtiva etmekte ve 
p~püler bii: ~funi ansiklopedi olarak görünmektedir. · 

· · Ze.ke'l'zya b. Mu}J,ammed b. Mal;müd el-Kazvini (682/1383) ınin41 bu 
eseri42 Türkçey~ de tercüme4 3 edilmiştir. 

12. K. I}URRATlT-TAC 

- · ~serinj-~4 i:>ubac b. Filşah b. Rustemşah'a ithaf etmiş bUlunan Kutbu 
·d~~ MaJ;ırriÜd b. Mes'üd b. el-M~şli1;ı eŞ-Şir~I (710-1311) 45; m_llkaddime
s~nde kitabını bir giriş ( :Fatil;ıa) ı beş ana. bölüm (:cümle) ile bir bitiriş 
( :)J.atime) ·~ ayır~ığmı zikreder. ~serm ihtiva ettiği mevzıilar şW:ilardır : 
1. Mantık (15a::33b). 2. Felsefe üla · (33b-45b) 3. Tabiat (:<iZm .. -i · tabl'I) 
(45b-58b) 4. Riyaziyat ( ;<ilm-i evşafi) (59a~16ia) 5. lldhiyat (:ilm-i a'la) 

· (161a-172a) ve ljö.ti'me ( :uşül-i dinj furu-i dzn) (172a-374b). 

Dör~üncü bölüm içinde geometri (~9a-10la), astronomi_ (l0la-12~a), 
aritmet~k (129a-135.a) ve .mUsiki ,<;t35a-161b) yer almakta; hatimede ke
lar~?- ( ·:uşül-i din) (172a-309a) ileJık"{ı (:furu-i d"in) 309b-34_5a)_ işlendik
·t.en sonra, ~hlak (345a-354J?) ve siyaset (355a-363b) üzeri.n,de durulınak-:
tac4r~ 

13. NIIJAYETU L -EREB Fl FUNUNI L-EDEI! 

Ayru zamanda dirayetli bir ~evlet adamı olan müellif Şihö.bu d-din 
_AI;med b. <Abdilvahhö.b b. Mul;iımr~?-ed et-Teym"i ·el-~ure§İ. en'-Nuveyri. 
(732/1332) 46

, elimizde bullınan bu tek eserini 20 sene gibi uzun bir ·müd:. 

41 Hk. bk. Mu/camu ı-muenifin IV, 183. 
42 Birçok yazması bulunan eser (bk. ·msı, Şehid Ali Pa§a 2780; Aya,sofya, 

4281, 2362, Hacı Beşir Ağa 410 v.d:) basılmıştır: Kahire, 1310; Dima§k 1323. 
43 Bk. Hacı Mahmud Efendi Ktp. 1609. 

, · 44 Birçok y~alan olan (bk .. msl.; Köpriilü, 867; Mtınzevi I, 665-7) eserin, bu
rada Damad lbrahim Pa§a nüsh!l$mdan (nr .. 816) istifade edilmiştir. · · 

~- .45 .. Müellif içinbk. Mu<camu l-nıu'ellifin:XII, 202-3; Rey~ıö.netu l -edeb. IV, 470-2. 
46 Hk. bk. G n, 139-40, Suppl., n, 173-74; Mu<cemu l-mu'ellifln I, 306-7 . 

.. . - ....., - - ..... -~ .. 
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224 AHMET SUBHİ FURAT 

det zarfında ikm.al etmiştir. Tarihe dair geniş .bölümleri dolayısıyla 

Tiirlbu'n-Nuveyri diye de anılan eserin son cüzü 'Mısır tarihinden bahset
mekte, müellif devrinin hadiselerini anlatırken kendi müşahedelerine de 
yer vermektedir. Eserin yazılmasında, pekçok esere dayanıldığı görülüru . . 

Nil]iiyetu i-ereb 31 cüzden meydana gelmekte ve şu· 5 ·bölüme ayrıl
maktadır48 : 

ı. Gök ve yeryüzü (I, 28-416).; Gökyüzü 28-65, Gökyüzü olayları 71-
-124; günler, mevsimler 130-195; yeryüzü: dağla~·, denizler 198-:291; tJlke
ler coğrafyası 292-416. 2. Insan (II-VIİI, IX, 1-225): yaradılı§ı (II, 5-13); 
uzuvlarının tavsifi (II, 16-124) ; gazel1 nesib (II, 125-275) ; insan topluluk
ları (II, 276-362); atasözleri (ill, 1-110); Arablara mahsus rı/i,dir şeyler 
(ill, 112-122); kdhinler (ID, 124-144); kirı/i,yeler (III, 147-156); elgaz 
(ill, 157-167); medih ve hiciv (ill, 168-393); mizah (IV, ·1~74); şarap ve 
haram kılınışı (IV, 76-106); gilzel şiir (IV, 107-117); meclisler (IV, 118-
l32); sem?- .ve·m'Usiki (IV,·133-34i; V, 1-122); mersiyeler, zülıd (V, 123-
279) ; dualar (V, 280-325) ; esmd-i hüsna (V, 326-334), vtridmet (VI, 1-90) ; 
vezirler ve hükümdarların yakınları (VI, .92-150); ordu, lıarb (VI, 151~ 
247); kadılar, hukuk (VI, 248-290); hisbe (VI, 291-315); kitabet (Vll, 
1-200) ; menşurlar, tevkiler (VII, 201-212), Risôleler (VII, 213-312; VIII, 
1-175); lıikmetli sözler (VIII, 181-188); Divan (VIII, 191-220); Saray 
müştemilatı (VIII, 221-227); cizye (VIII, 228-233); ahkdm-ı şer'iyye 
(VIII, 234-240) ; iktalar (VIII, 241) ; sarayda vazifeliler (VIII; 298-305), 
katibin '!lasıfları, kdtible ilgili hususlar (IX, l-225). 3. Hayvanlar (IX, 
226-383.; X, 1-354): yırtıCı ve vahşi ha'!fvanlar (IX, 226-342); atlar (IX, 
343-383; X, 1-"102) ; deve1 inek, koyun (X, 103-132) ; zehir li hayvanlar 
(yılan ve akrebler X, 133-180); kuşlar (X, 181-287); sinekler (X, 287-
311) ; balıklar (X, 312-323) ; av aletleri (X, 324-354). 4. Bitkiler (XI, 1-
330; XII, 1-231): bitkiler (XI, 1-85); ağaçlar (XI, 86-255) ;· bahçeler, gül
ler (XI, 256-330); çiçekler (XII, 1-69); ,çiçeklerden yapılan yağlar1 koz
metik maddeler (XII, 70-140), Ginsi kudr,eti arttıran ilaçlar (XII, 141-
196) ; vüGUt kokular·ını kesen ilaç?a,r (XII, 198-200) ; cinsi kudreti azaltan 
ilaçlar (XII, 212-231). · 5. Tarih (XIII-XV) : Peygamberler (XIII, 1-277; 
XIV, 1-296) ; eski kavimler (XIV, 298-318) ; hind, Çin ve Türk hüküm
darları (XIV, 319-340) ; Mısır (XV, 1-141) ; Iran (XV, 142-286), Arabis-
tan (XV, 287 -337) ; Eyyam'ul-arab (XV, 338-435) . . . · 

47 K4tib Çelebi, müellifin başvurdug-u eserlerin bazılarını kaydeder ki ·.bunlar 
arasında ll)yau 'ulüm id-<liıı de vardır. Bk. Keşf I, 416. 

48 Buradaki numaralarnada, ·eserin Kahire'de 1923'te ba§lıyan tab'İ.iıdan 'fayda
lanılnu§tır. 

.. ·:~ . .. · .... ~ --; ... .... . . ~ 
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İçinde akü ve nakli ilimlerle ilgili mesmuatını ve hususi görüşlerini 
toplayıp şerhetmiş bulunan 'Ubaydullah b. Mes'üd b. Taci ş-şeria' (747/ 
1346) 49

, kitabını şu üç ana bölüme ayırniış bulunuyor: 1. Mantık (1b-
100b) 2. Keldm (101b-220a) 3. Hey'et (220b-292a). 

Kelama büyük bir ehemmiyet veren müellif, eserinin50 buna tahsis 
ettiği bölümünde anasır (165b)' görme (172a)' hale (173a)' taşlar (174b)' 
madenler (179a) üzerinde durmakta, daha sonra da rflh (180a-19lb) ve 
tasavvufu (192a-220a) ele almaktadır. 

15. MESALIKU L-EBŞAR 

Bir edip ve tarihçi oian müellif Şihabu d-dln Ahmed b. Yal}ya b. Fai.
lullah el-'Umarl (749/1348) 'nin51 büyük hacimdeki bu eseri umUmi ansik
lopedilerin en değerlileri arasmda yeralır. 

Eserin52 ihtiva ettiği. mevzular arasmda şunlar kaydedilmelidir : 
denizler (II, 118-149) , rüzgarlar (II, 149-159), kıble ve bulunuŞii (II, 208-
245), yıldızlar (II, 245), küsUf ve hüsuf (II, 249-270), yollaı· (II, 270). l s
lam Ulkeleri (:Hind ve Sind m, 6a-25b; Cengizhan'ın ülkeleri m, 26a-
76a; Türklerin Anadolu'daki şehirleri m, 87b-143b; Mısır., Şam ve Hicaz _ 
143b; Yemen IV, 1b-8b; Habeşistan IV, 9a-16b; Afrika IV, 28a-58b; En
dülüs _IV, 58b-63a) ; Arap kabileleri IV, 63a. 

Mesalik'in V. cildinin ilk yarısı, Şark ve garp diye ayrılan dünyanın, 
üstünlüğü elinde tutan Şark bölümünün tamtılmasma tahsis edilmiştir. Bu 
üst~üğü sağlıyan nemler'le . (V, 35b), kurra (V, 38a-75b) ,· huffaz (76a-
122a), jakih muhaddisler (122a-152b) aniatıldıktan sonra, Garp'ta yeti
şen z-evat'a (153a-165b) geçilir. Edebiyat dünyasmm ileri gelen silfi 
(Vill. cilt), hakim (IX. cilt), mU8ikişinas (X. cilt) vezir, küttab (XIT, 
xm. ciltler), şair (XIV, XV. ciltler) ve edip'leri (XVI, XVII. ciıtler) i§-

49 Müellli için bk. G 11, 214; ' SuppZ., 11, 300-301; Mu'cemu Z-mu'ellifln VI, 246. 
50 Eserin bugün birçok yazması (Bk. msı. Aya,$ofya 2198; Süleymaniye 749; 

ca.runan 1350; NuruosmO.niye 2657; Köpr-u1ü 797) mevcut olup, burada Hamidiye 
(nr. 721) nüshasmdan istifade edi.lıniştir. 

51 Müellif ve eserleri iÇin bk. G II, 141; Suppl., 11, 175; Mu'cemu mu'enifltı 
11, 204-5. 

52 27 cilt kadar tutan eserin bazı clltleri muhtelif kütüphanelere da~lmı~ du
rumdadır. Ehemmiyetine binaen bu eseri müstakil bir makAlede ele almak istiyoruz . 

.. , .. 
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lendikten sonra hayvan'lara (XX. cilt) geçilir. Kelflm (XXIII. cilt) ve 
tarih XXIV-XXVI.) eserin son bölümleridir ... · 

16 . . · NUZHETU L-I{.ULUB 

Mukaddimesinde, kendisinden önce bu husu~ta Arapça yazıldıkları 
için !ranlıların pek fazla zevk alamadıklati bazı eserlerin kaleme alındı
ğını ~ayde4en ljamdurliih b. Ebl Bekr ~- lf.amdulliih el-Mustevfl el-~azvinl 
(7Q0/1.349>_"53, Onlardaki bOŞlukları gidermek üzere bU eserini y~zdığını 
~öylemekte ve istifade ettiği eserlerin bir listesini vermektedir: 

• • • o • • • • 

Esasında bir tarih ve coğrafya alimi olan lf.amdurliih Mustevfi~ umfun.i 
bir coğrafya ansiklopedisi olan bu eseririi54 şu· tertiple kaleme almış bu
lunmaktadır: 1. Mukaddime (:felekler~ yıldızlar.~ anasır 4b-33b) 2. Meva
lid-i selflse ( :madenler (33b-43a), nebatlar (43a-62a) ve hayvanlar (62a
·81b) 3. Insan (81b-119a) ··4. Vlkeler coğrafyası ( :Mekke~ Medine (119a), 
I ran (123a), Irak (127b), Azerbeycan (138b): .. Anadolu (143a), Hora
san (155b). tran yollarının mesafeleri (159b), dağlar (165a), madenler 
. (167b), denfzler (169a), lranlı. hülcümdarların, idaresi altında bulunmuş 
yerler (17Sb), ·:diğer ülkeler (:Çin~ Harezm~ Mavefaünnehir~ 177a) ... 

· . 17. NEFA.~Isu L-FUNUN · 

Nakli ve akü i.lin:;ı1erle ciddi Şekilde . meşgul · olduğu anlaşılan Şemsu 

d-dln Mul:ıammed b. Mal;ımüd .el-Amuli (750/1349) 'nin55 bu eserinin tam adı 
Nef~~u l-funq'l!:. fr. ~arit~i l-funün'dur5·

6
• 

· : Eserin ana l:iöiümlerini teşkil eden ilim gurupları ile bunların içinde 
yer alan iliniıer şunl.ardır : · · 

ı 

A. E d e b iyat (: hatt I, 10-15; lugat I, 15-18; .tasrif I, 18-23; işti-
kak I, 23-26; nahiv I, 26-31; meani I, 31-37; beyan I, 37-41; bedi I, 41-49; 
arnz. I, 49-56; ktifiye I, -56-60; takriz I, 60-64; e:rrtsaı I, 64-77; devavin I, 
77-81; inşa I, 87696;. istifa I, 96-105). B. . Şer~i llimler. (:.kelflm 

· 53 Müelllf hk .. bk. z.v. Togan, Hamdullah M"UStevfi (lA, V, 186-88). 
54 · Eserin yazmaları [bk. msı. Fatih 4517 (h. 881); Damad lbrtihim Pa§a 965 

(h. 1013); HtiJet Efendi 743 (h. 1020); Es'ad Efendi 2505 (h. 1229) arasmda, burada 
L(}Ja !smdil Pa§a :(nr . .230)' niliihasmdan istifade edildi . . 

55 Müelllf hk. bk. Mv/camu Z-mu'ellifin IX, 67-68; Reyl.ıanetu l-edeb I, 64-65; 
-A. Hartmann, an-Nafi,r ıi-Dln .A.llalı, s: 32, (Berlin, 1975). 

56 · Eser, Telıran'da 2. cilt halinde basılmı§tır:. 1317. 

: . .. _.. ·--:-. ···-·· .. ... 
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I, 105-115; tefsir I, 115-127; hadis I, 128-136; us-Ul-i fıkh I, 136-145, fıkıh 
I, 146-160; kıraat I, 160-170; hildf I, 170-76; şur'llt I, 176-188; daavat I, 
188-200). C. Ta sav v u f (: süluk I, 201-214; hakikat I, 214-225; mera
sid I, .225~232; huru,f- I, 232-239; fütüvvet I, 239-246). D: Mu h av ere 
(: adab-ı mitkdvere ı,· 2.46-61; tevarih ve siyer I, 261-299; muhaldt I, 299-
308; ensab I, 308-313; gazevat I, 313-326·; ehaci ( terakib-i arabiyye) . I, 
326-36) E. H i k m et ( :tehzib-i ahlak II, 2-16; tedbir-i menazil II, 16-23; 
siyaset II, 23-36) F. U sul- i H i k m et (:Mantık II, 36-44; _felsefe 
II, 44-54; ilm-i ilahi II, 54-63; nm-i tabıı II, 63-73) G. U s u l-._i - r. i y az i 
(: hendese II, 73-83; astronomi II, 83-89; aritmetik II, 88-98; tn:fısil!!i II, 
98-111) .~· Furu-i tabii (:tıp~ II,·_ l11-128; -kimya II,_ ~8-138; 
simya rr, .138_. 151; tabir-i rüya II, _151-170; fer:aset II, 170-1'73.; ahkdm-ı 
nücam II, 173-181; kavass Il, 181-197; baytarlık~ av ku§ları~ arkeoloji~ 
feldhat~ ~II •. ) 97-301; ilm-i dem ve ilm-i. v.eh711t Il, 391-30.3) l .F ur u- i 
r: ~ya. z .i . (i ~eifet II, 303-Ş12; menazir II •.. 312-~t ~; mütevassıtiit II; 317-
8; hesap II, 318-324; cebr ve mukdbele II, 324-6; .mesalıat Il, 326-329; 
sııver-i ~evakib II, 329-33; rakamlar II, 333-338; mesalik. ve memalik II, 
338-1.6; vıfk-!t a~ddd II, 346-358; iim-i. n,iyei II; 358-59; remil II, 359-365, 
satranÇ II, 365-372). 

Geniş sahaya yaYılmış 'mütebahhir bir alim olan e§-Şerifu l-Curcani 
(816-1413) 57, ilimlerin· veliçlerinde yer alan mühim dalların tarihlerini 
verdiği bu eserini58 şu tertipte kaleme almış bulunmaktadır : · 

. ~-

1. Tefsir . (8b) 2: hadis (9b) 3. fıkıh (12a) 4. us-Ul-i fıkıh (18b). 5. 
us-Ul-i keldm (21b) 6. cedel (24b) 7. 'nahiv (27a) 8. Sarf (30b) 9. meani ve 
beyan (32a) io. araz (39b) 11. mantık (43a) 12. hikmet (48Q) 13. heyet 
(~,21;>) 14. hf!11-d~e (54a) 15. hesap (58a) 16 . . istifa (59b) 17. mU.Siki (61b) 
18. nü~m ,(63b) .19. tıp (66a) 20. ahlak (74a) 21. tasavvuf (81a). . .. 

• ~ • • • 1 ı. ~ • • 

. {' 
•• \ 1. 

57 Müellif ve eserleri için bk. G II, 216-7; Buppi., II, 305-6; Mu'cemu Z....mu'e'Uifin 
VII, 216. 

58 Burada !}felfiilTdu Z....'ulı7m fi'l-IJ:udüd ve'r-ru.sii.m'un Bağdatlı Vehbi Efendi (nr. 
2152/1 (1-85) (h. 1181). nüshasından istifade eclilmi§fu. 

-:---ı. 
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19. SUB!JU L-A~ŞA · · • 

Fıkıh, tarih: ve· edebiyata dair birçok eserin müellifi ·olan el-~al~a
şandi (821/1418)59 Subku l-a~şa fi kitabeti l-inşi.i' adlı büyük hacimli ese
riyle de ansiklopedik eserlerin güzel numUnelerinden birini vermiştir. 
Esasmda inşa'nın usUl, -kaide.·ve nevilerini izah etmeği hedef almış bulu
nan müellif yüksek seviyede bir katibin bilmesi gereken bilgileri vermek
te~0, böylece gerektikÇe ' sunduğu umfu:İı.i bilgilerle de bize umfuni ·bir an
siklopedik eser sunmaktadır. Eserin kaynaklarını devlet arşivlerindeki 
resmf·vesaik, tahrirat ile !bnu ~uteybe) ·eı-Meş~üdi) EbU !shiik eş~Şabi) :Jbnu 
Nubata) e§-Ş(lalibi) eP .Askeri gibi münşi, edip. ve tarihçilerin eserleri teş-
kil eder,. , . . -" ""''"l i \o.:...rÇ'"' '...., c:-: L~ ~ St:~'Jt ct .~ı· ? 

Kitab~a, kitabetin ilstünlüğü (1,35-46), bu sahada ~eri gele~ere y~
zılan medniyeler (I,_ 46:50), kitabetin lügat ve istılakat \Olarak ~nalari 
(I, 50-53), inşa)nın diğer kitdbet .nevilerine üstünljiğü (I, 54-57), . nesrin 
§iire. teraik edili§i (I, 58-61), ·kdtibin vasıfları ve. dddbı (I, _.6Pi3), 'ljıuaşe
ret ·addbı (I, 73-79) , inşa divanı) islamdaki y~ri,' diğer .. üİkelerde arzettiği 
farklı durumlar (I, 89-100), inşa divanında meri kanunlar) bu niüessesede 
yer alan zevat ve bunların adabından (I, 101-139) bahsederek giren 
el-~al/f.aşandi) Subl;ıu l-a~ şii'yı şu yedi makaleye ayırır : · 

· I. -Makdle: Yüksek seviyede .bir katibin. ihtiyaç hissettiği umUmi 
bilgiler (.: e'l.-edevat) (I, 148-480; II, 5-7: Arapça I, 148-165; Yabancı 
diller I, 165-167; Arapça nakiv ve sarf I, 167:-170; diğer Arapça ilimler 
I, .180-189; Kuranr-ı kerim l, 189-201; hadis I, 201-210; kutbe I, 210-220; 
mükdtebat ve reSdil I,' 227-271; şiir I, 271-295; mesel I, 295-305; ensab 
I, 306-371; müfaharat ve mündferat I, 372-389; eyyam)ul-kiirub I, 390-
397; Arapların adetleri I, 398-411; tarih I,"411-466; kütüpkaneler) .ilimle:r) 
kitaplar) sakalarının il~ gelen alimleri i~ 466-481; akkdmJ.~- s-sultaniyye 
II, 5-7) ile katibin muhtelif yazılarında, tavsifleri için biİgiler edinmek 
istediği husus (II, 7-183: Insan) fiziki evsafı II, 8-16; binek kayvanları 
II, 16-35; yırtıcı kuşlar II, 36-67; av kuşları ile yakalanan hayvanlar 
II, 67-93; kıymetl{ taşlar II, 94-113; kokular II, 113-135; yolculuk) sildk) 
av ve oyun aletleri II, 125-146; yıldızlar ve gök olaylar-ı)· yeryüzü şekilleri 
II, 177; sular II, 178-180; bitkiler II, 180-182) ile yazı. ve inşada. kuliana-

59 BüYuk bir Arap münşİ ve müverrihi olan müeiİif için bk. !brahim Kafesoğlu, 
Kalkaşaneli (!.ti. VI, 134~is9); Mu'cemu ı-mu'ellifln I, 317. ·: 

60 Bu hususta ayrıca bk. Charles Peııat, Les Encyclopedies ... , 654-5. 
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cağı bilgiler (II, '183-430: Meani II, 183-200; elfaz II, 201-250 (garib, fa-. 
sih), i?i§a-i keZtim II, 250-269; seci II, 269-282 _v.d.) bu makaleııin ilk bö_
lüniüdür . . 

llk makalenin ikinci bölümü, bu katibin bizzat yazı ( el-batt) ile ilgili 
olarak edinınesi . gereken bilgilere ayrılmıştır ki bUnlar arasında yazının 
üstünlüğü, · vaz'i, inşa divanında kullanılan kalemler, · harflerin şekilleri; 
noktalama v.b. hususlar (ill, 5-172) ile harfler ve .ıı ve zat'ın husfısiyet.; 
leri (ill, 222) hatırlatılmalıdır. - · 

UmUmi ve tasviri coğrafya ile ilgili bilgileri ip.tiva eden ikinci ma
kale'nin ilk iki bölümü yeryüzü (ill, 227-251 : şekli; iklimler, denizler, ül
kel~r ve uzaklıkları) ile hilafete· (ill, 251-282 : halifeler, fethettikleri yer
leij'giyinişleri, şiar ve vcizifeleri) ·dairdir. el-Kalkaşandi, Mısır'ı fiziki ye 
beşeri coğrafyası (ill, 282-532; IV, 5-72) ile ele aldığı üçüncü bölümde 
Şam (Suryye) (IV, 72-242) ve Hicaz'a da (IV, 243.,?04 eğilir. Aynı ma.ka.
lelıin: dördüncü bölümünde ise. ·,Mısır'a . komşu bu ülkeler, muhtelif yönler
den balıis mey~u e~ _ : Oengiz Hq_n ve Moğon.wr v.e işgal ettiği ülkeleri, 
)ran, Turan, Harezm, Ç~n" Yemen (V,. 6-51), Bahreyn ·(V, 54~57), Yemame 
(V, 58-61), Hint (V, 61-95), Tunus (V, 99-149), Telemsen (V, 149-151), 
Mağrib ·(·V, 152-210), Endiiiüs (V, 2Ü-271), Su$n (V, 302-334), Anadolu 
(V, 338-369), Ege denizi adaları (V, 369-376), Ege denizi 'ne Endülüs 
arasındaki büyük ülkeler: Bizans_ (V, 376-397), Almanya (V, 403-409) 
v.d. 

, · :ııu .böl ilinden. teşekkül ederi .. üçüncü makale'nin ilk yarı~i' isiıri,' künye 
ve ;~akablar~ halinde hitap Şekilleri'ne (V, 423-505) ; . diğer yarısı ise · ınşa' 
m,a):Ze~eleri (kağit eb' adı, -yazıştaki şekil, başlıklar~- tafi4 koyma . (VI, 5-
271) ile takvimlere ayı:ilmıştır .. MUhtelif şekil . ve husfısiyetleri ile müka-. 
teba# ele. alan dördünCii makdl_e (VI,· 274~5l:i9, VII, vm, IX (5-252) ol
dukça' hacimlidir. Beşinci makale biatnaİneler (IX, 283-337) . ClX, 348~ 
408)', zab!tan sicilleri' (X, 31Ö ·v.d.) ,· idarede yer alan mÜhteijf şahsiyetie
rin rutbeleri, bunlara yazılacak yazılarda dikkat edilecek hususlar ile Mı~ 
sıİ" dışriıdaki yerlerde bulunan aYnı durumdaki zevata yazılacak yazılara 
(XI-XII) ; altıncı' :makale}' ·vesaya, ·tayinler; · imtiyazlar ve. tarhanlıkZara 
(Xill, 2-104); yedinci makale, iktalara (Xill, 104-200); sekizinci makale 
ise yeminler ve şekilleri ile neshine tahsis edilmiştir (Xill, 200-16). Müel
lif yeminleri kaydederken daha sonra Ekl-i sünnet (216-222) , Ekl-i bid!at 
(Haricilrir, Şiiler) (2.22-253), Ehl-i''küFr' (Yi:ilıudiler, Nasraniler, Mec1lsi
ler J · '(2.53-27:b ve ha.ltiiıil~r · (271-98) · hakkında bilgi verir . .. Dokuzuncu 
makale de, emannameler ,(xm, 32Ö~3S7), afvrıJi,mele:r, .mü,tare.keler· ve iulh-
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ler (XIV, 5-iıO) üzerinde durmakta; Onuncu makale de .. ise, katibierin 
çokça kullandıkları ya.Zı: şekillerini, makame (XIV, 110-138) ve· muhtelif 
~aleler ile (XIV, 138-251) diğer yazı çeşitlerini, icazet (322-355), takriz 
(335-340) . v.s. yi gözden geçirmektedir~ 

el"-.{(al(caşandi-eserini, el-ljatime adını verdiği bir bölümle bitiriz:. Bu
rada posta işleri (XIV, 366-389) ,·posta güvercinleri (XIV, 389-39,2), Şu

riye'den Mısır'a ' buz 'nf},klinde. kullanılan develer (XIV, 392-6) il~. at~ş- ya-:, 
-karak haberleşmeler anlatılır (XIV, 397 -404). 

20. el-UNMÜZEO 

. 1)spJ ;,~. fıkıh, _sa.ıiasında çalışmal~rıyla tamnan müellif .Necmud-dfu 
İbrahim b: 'All b. Ahmed et-Tarsüsi61 (758-1357) · e.Serinde82 şu mevzUJ.ara . . . 
yer vermiştir :_ . ,,, . . . ; (· .... ·: . . ·.(· ~· . 

1. US'Ulu' l-iuga -(56b) 2. ilm:u' l-vaz( (58a)" 3: 'iştikak (58b) • 4. sarf 
(61b), 5. ~hiv (64;a) 6. · meanı (69a) -7. ;,beyan · (72a); ·s. b'edR. (74b) 9. 
mantık (75a) 10. adab'ul-bahs (78ar 11. kelam (79a) 12. Isnad (92a) 13. 
U80.l'ül-fıkh {94b) 14. tefsir (98b) 15JTecvid {106a) 16. hadis --(107b)' 17. 
fıkıh (111a) ·ıs.. feraiz (133b) 19: tasavvuf (114b) 20. · teşrih (115a) 21. 
tıb (11~a) 22. hesap (199a)_. 

21. UNMÜZEOU L-(ULÜM . . ...... , 

MuJ:ıammed Şiih .. b. Şemsid-d'in el-Fenarz63 _(839-1435) ese~ine ilmin 
üstühıüğiliıü 'ifide eden ayet ve hadisleri - ~ikrederek'girer:· UzUn. .~a~an
dah beri b?tün_ ilimierin esaslarını bir eserd~ toplamağı düşını:dü~ü 
kaydeden müellif, b'u kit~bınd~. 'akli V~ nakli dediği' 100 ilmi bir '·aray~ 
getirmiştir. MuJ:ıammed Şah; bu mevziıda FafJ.ru d-'dln er-Razi (606-1209) '
ılln lf.adii'i(cu l-enviir fi J:ıa(cii'iki t :esrar (bk. nr. '9) ·ad.inda Farsça bir eser 
kaleme a!dığını,.' ~endisinin bun~ 40 .ilim ilave ederek eldeıti eseri yazdİ~ 
ğını hatırlat~. "' · · · · ~ . · ' .. , 

• • ~ . • ~ . • .._ l . • .. 

Müellif~ ele a~dığı: ilmin ana mevzularını ası, . ( :el:aşl) adı altındaki 
bölümlerde inceler. Bu bilgi dalının diğer bilgilerle· münasebetlerı ·ile -ilgi 

~ •· . ' 

61 Müelllf ve eserleri için bk. G II, 79; SuppZ., 1187; Mu'cemu ı-mu!eZlifln ı; 
62-63. _, ..... . ; 

62 O. Brockeı~ann'm k~ydetmediği - bu. eserin ı;ılmdÜık -iki yazmasına '~ahibiz: 
Gir~n (8-üleym{J.ni ye Ktp_j 128i 3 (56b-120a) ' Ôı. 1162) -(Has~n Hüs-ıiü P(U}a 768/lO 
(216-248). Burada ilkinden istifade edilmiştir. · · · 

.. 63 'Hk. ok. 'G ir, 234;· Suppl., II, 329; Mu'cemu · ı-mu'eziiftn IX, 272-S. 

... ; ~· f • • 
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çekici husfısiyetlerini soru halinde vaz' eder ve eşkal ( :el-eşkal) adı altın-. 

da izahlarını yapar. 

Eserde64 yeralan ilimler şunlardır : ı. Usulu d-d.in. (4a) 2. tefsir 
(5b) 3. hadis (8a) 4 .. 1iakaik (9a) 5. kıraat (ıOb) ·.6.- deliUlu l-icaz (ı2a) 
7. mearii (ı4a) S .. menazil (~6b) 9. usUl;, l-fıkh .<22b) ıö; cedel\31a) . ıi. 
Fetva (33a) 12. kaza (35a) .ı3 . teraiz (36b) ı4. hi~emu ş-şerayi ·(40a:.) 
15. tasavvuf (43b) 16. esmau r-rical (45b) ı7. Siyer · (46b)" ·ıs. kwasu 
ı-enbiya (52b) 19. megdzı (56a) 10. tevarı"h; (60a) · 21. metnu ·ı-luga (62b) 
22. sarf (64a) 23. iştikak (66a) 24. nahiv (67a) · 25: ·m.eanı (68.a)' 26. beiian: 
(70a) 27. bedi (72a) 28. ·mulhakatu Z~bedi (74b) 29. ar-Q,z (75b)' 30. kava
fi (77a) 3ı; emsal· (78b) . 32: def .ul-m.etain (80b) . 33. elgaz) . muamma 
(82b) 34.: inşa : (86bL 35. : '1ıatt (88a) .36." ·mantık~. (9~a} ,37. mevzUat .. (95b) 
38. semau l-kiyan (98a) 39. ··sema : ve. alem (100a). 40. mizaciyat (lOıp) 
4ı .. ilahiyat. (ı02b) 42. milkiyat · (104a) .: 43 . . tıp . (ı05a) 44: teşr.ih. .(106b) 
45 .. kenalc (i08aJ ~ytarlık (ı08b) 47: atmacalar ·(108b)_ 48 .. eczacılık: 
(ı09) 49 . . cevahir . (IlOa} 5ô: j1J&ıa (110b) .51 .. arkeoloji (110b~ 52. tabir. 
(110b) 53. firaset (ıllb) 54. tılsımlar (112a) 55. nirencat (113a) 56. 
havassu l-hayvanat (115a) 57. havassu l-ahcar (115a) 58. havassu l-eşcar 
(115b) 59. san)at (116a) 60. ihfa (117b) 6ı. seyahat (118a) 62. hey)et 
(119a) 63. havassu l-ekalim (122a) 64. mekadiru l-ulviyyat (ı24a) 65. mu
siki (ı25b) 66. hendese (ı26a) 67. ağırlıklar (128b) 68. alatu l-harb 
(129a) 69. mesaha (ı29a) 70. aritmetik (ı30a) 71. ilmu l-mejtuh (130b) 
72. cebr v~l-mukabele (ı31a) 73. hesabu l-Hind (ı32b) 74. ukud (ı33a) 
75. ekr (ı33b) 76. el-ekru el-muteharrika (ı34b) 77. menazir (ı36a) 78. 
nücUm (ı38a) 79. ihtiyarat (140b) 80. üsturlab (ı4ıb) sı. rub)u d-dô/ire 
(14ıb) 82. da/vetu l-kevakib (ı42b) 83. teshıru l-cinn (ı44a) 84. hurUj 
(ı45b) 85. simya (ı46b) 86. lıavassu l-Kuran (ı47a) 87. havassu Z-esma 
(ı48a) 88. vifk (ı48b) 89. reml (ı50a) 90. atıcılık (ı5ıa) 91. melahim 
(ı53a) 92. rukeyyat (ı56a) 93. deavat (ı58a) 94. salavatu l-havaic (ı59a) 
95. zuburiyyat (159b) 96. makalatu l-firak (160a) 97. ahlak (ı63a) 98. 
siyasat (165a) 99. tedmru l-menzil (ı65a) ıoo. addbu l-muluk (ı66a). 

1 64: Tam adı Unmı7zecu l-'ulıim /ibii~an li'l-mefhum olan eserin birçok yazmaları 
arasında (bk. msı. Fatih 3677; Hiisrev Paşa 482), burada Şelıid Ali Paş~ . 2?sı -~}is-
hasından fS:yda!anılmıştır. . ". ;;_· . 
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22. EL-MU BT A'[RAF 

Tam adı el-Mustatrafu min kuili fennin mustaıraf olan eserss muhte
'va ve tasnifi bakımından er-Rligıb eZ-lsfal;ıanl (502-1108) 'nin Mu~ılizaratu 
l-udebö.'sıiı.ı (bk. nr. 3) hatırlatır. Müellifi Mu~ıammed b. Al;ımed b. Man
şür el-lbşihi66 (850/1446)' şafii mezhebine mensup bir edip ve vai.Zdir. 
Tahlili indeksiere ihtiyaç hissettiren eser, ihtiva ettiği muhtelif bilgilerle 
popiller bir ansiklopedidir. 

eZ-lbşihl, bab adını verdiği 84 bölümde edeb'in her mevzuüna el atar. 
Bunlar arasmda fıkıh (I, 15-20; I, 118-139; II, 10-15; II, 285-7; II, 314-
18), ahlak ve tasavvuf (I, 139-43; I, 151-185; I, 187-280; II, 15-35; II, 
59-61; II, 73-76; II, 318), tarih (II, 95-99), coğrafya (II, 162-166; II, 168-
172; II, 173-176), mU.siki (II, 176-192), nevadir (II, 292-302), tıp (II, 321-
327), hiciv lii, 2-8) , emsal (!,33"50). beyan, belagat (I, 50-67) hitabet 
(I, 7 4-5), şiir (I, 75-80) siyaset (I, 107 -118) v.d. yer almaktadır. 

65 BirÇok defalar basıİmış olan eserin biırada Kahi re (I-II, 1800) tab'mdan fay
dalanılmıştır. · · 

66 Müellif ve eserleri için bk. Suppl., II, 55-56; Mu<cemu z;mu'enifln IX, 22. 
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