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BELGRAD DİVANI TERCÜMAN! OSMAN B. ABDÜLMENNAN VE 
TERCÜME FAALİYETİNDEKİ YERİ 

Ramazan Şeşen * 

Modern Avrupa ilminİn ve tekniğinin Osmanlllara aktanlma
sında mühtediler önemli rol oynamışlardır. Çoğu Avrup~lı hristi
yanlardan ve yahudilerden tahsilli kişiler olan bu mühtediler, ye
tiştiklerl ülkelerin kültürünü ve.modern ilimleri iyi biliyorlardı. İh
tida. sonucu mensup oldukları doğu milletlerinin kültürünü de ya
kından tanımak imkanını bulmuşlardı. Ayrıca, gerek Osmanlılar 
gerekse diğer doğu devletleri, Avrupa kültürtinü ve bu dilleri iyi bi
len bu mühtediler vasıtasıyla, üstünlüğünü kabul ettikleri modern 
Avrupa'nın bilim ve tekniğinden faydalanmak istiyorlardı, Katip 
Çelebi'nin mesai arkadaşı Mehmed İhlasi, Nuh b. Abdülmennan, 
Humbaracı Ahmed Paşa ve İbrahim Müteferrika'nın da aralannda 
bulunduğu . bu mütediler muhitlerinin de teşvikiyle, bir çok ilmi 
eserin Avrupa dillerinden Türkçe'ye tercüme edilmesinde ve Avru
pa tekniğinin OSmanlllara aktanlmasında değerli hizmetler gör
müşlerdir. Bu mühtedilerin en başta gelenlerir:ı.den biri de heni1z 
layıkıyla tanınmayan, Belgrad Divanı Tercümanı Osman b. Ab
dülmennan'dır. 

Mühendishane'nin ilk hocalarından olan Osman b. Abdülmen
nan büyük bir ihtimalle Avusturya veya Macar mühtedilerinden 
olmalıdır. Zira, XVIII. asırın ikinci yarısında Belgrad Divanın'da 
Osrnanlılarla Avusturyalılar arasında tercümanlık yapmıştır. İs
mail Baliç ise onun Boşnak olduğu kanaatindedir1 • Osmanlı b. Ab-

~ Prof. Dr., Mimar Sinan Üniversitesi, Fen ... Edebiyat Fakültesi tığretim 
üyesi. 

1 Smail Baliç, Ouıtwra born~jrika, Wien 1973, s. 80-S.l. Osman b. Abdül· 
menn~n için ayrıca bk. A. Adıvar, O~"m<11nJ.ı Türkleriltılle nim, İstanbul 1982, 

Tarih Erıstitii.si~ De.,.gi8i F. ~() 
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dülmenrulıı'ı daha 1749-1751 (1163-11.65) yılında Köprülü Ha
fız Aluned Paşa'nın Belgrad valiliği sırasında, şehrin divanın

da ikinci tercüman olarak çalışırken görüyoruz. Osman b. Ab
dülmennan, Hafız Ahmed Paşa'nın teşvikiyle ilmi çalışmalara 
başlamış, onun Belgrad valiliği sırasında Rollandalı tabib ve coğ
rafyacı alimlerden Bernhard Varenius (1600-1676)'ün, 1664 yılında 
neşrettiği Geographia generalis in qua affectionnes generalles tel
luris explicantur adlı eserini 1165/1751 yılında, Almanca tercü
mesinden Türkçe'ye çevirmiştir. Kitaba «Tercümetü coğrafyati Va
renius» adını venniştir. 

Osman b. Abdülmennan bundan sonra, 1184/1770 yılında, İtal
yan bilginlerinden Pierre Andre Matthioli (1500-1577) 'nin Dio
scorides'in Materia medica adlı eserinin şerhini Latince'den Türk
çe'ye çevirmiştir. Kitabın mukaddimesinde anlattığına göre, bu 
kitabı tercüme etmeye onu yine Hafız Ahmed Paşa teşvik etmiş
tir2. Fakat, kitabın tercümesini Hafız Ahmed Paşa'nın ölümünden 

·sonra tamamlamış, ancak I. Ab.dülhamid zamanında 1191/1777 
yılında temize çekilerek şehrin valisi Melek Meluned Paşa b. Ka
pudan-ı DeryaSüleyman Paşa'ya (ölm. 1195; bk. SO, IV, 509-510) 
sunmuştur. Ve bu esere Tercümetü Kitab el-nebat adını vermiş
tir. Bu arada, 1770-1774 Osmanlı-Rus harbi patlak vermiş, bu sa
vaş sırasında bazı arkadaşları Osman b. Abdülmennan'ı geometri 
sahasında bir eser yazmaya teşvik etmişler. Bunun üzerine, geo
metriden ve harp sanatından bahseden H ediyyet el-Mühtedi adlı 
arapça eseri meydana getirmiştir. Bu kitabı Kitab el-nebat'tan 
sonra, 1193/1779 yılmda temize çekebilmiştir. Metin ve şerh karı
şımı bir eser olan bu kitabı, kendi ifadesine göre, Almanca ve 
Fransızca kitaplardan tercüme yoluyla meydana getirmiştir. Os
man b. Abdülmennan'ın bundan sonra Tercüme-i kitab-ı ma<ri
fet el-taktir adlı eserini 19 Muharrem 1196/4 Ocak 1782'de t.a-

s. 188, 2{}4-205; Den~ 1Wektepleri Tarihçesi, İstanbul 1992, s. 86-37; E. İhsa,n
i)ğlu, «Ottoman science in the cl·assical period and enrly contacts with Euro
pean science and technology» Transfer of Modertı Science and Teclı,rwlogy to the 
Mmltimı. Worrd, nşr. E. :tlısanoğ'lu, IRCICA, İstanblu 1·992, s. 87-88; R. Şe§en, 
«The translator of the Belgraüe Coincil Osman b. Abdülmennii.n and his place 
in the translata.r activities>>, Transfer of Modern ,scien<ıe, s. 371-388. 

2 Hafız Ahmed Paşa'nın vakfı olan Köprülü Ktp. n. kısım, nr. 37l'de 
bu eserin 1568 yılında yapılan Venedik baskısından bir nüsha bulunmaktadır. 
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mamlamıştır. Sonra ne kadar yaşadığı bilinmemektedir. Şimdi bu 
üç kitabın ve nüshalannın özelliklerinden bahsedelim .. 

1. Tercümetü Kitabı Coğrafya : 

Osmanlıların modern batı ilminden -faydalanmaya başladıkla
n ilk saha coğrafyadır. XVI. asırda Piri Reis ve Ali Macar Reis 
yaptıklan haritalarda İtalyan, İspanyol ve Portekizli denizcilerin 
haritalanndan faydalanmışlardı. m. Murad devrinde Atlas minor 
ve başka kitaplardan faydalanılarak Muhammed b. Hasan el-Sudi 
tarafından Amerika kıtasından bahseden Hadts-i nev yaZ1lmış, 
XVII. asnn ikinci yarısında Katip Çelebi ve Ebü Bekr b. Behram 
el-Dimaşki Atlas minor ile Atlas major'u çevirmişleİdir1 • 

· B.unlardan sonra coğrafya sahasında tercüme edilen kitapların 
en önemlilerinden . biri Ho Uan.~ lı tabi b, fizikçi ~e .. coğrafyacı Bern-. 
hard Varennius'ün coğrafya sahasında yazdığı ünlü eserdir. 1600-
1676 yılları arasında yaşayan Varenius bu eserini zamanındaki coğ
rafyacılann ve kaşiflerin yazdıklarını inceledikten sonra kaleme 
almıştır. Varenius bu eseriyle modern coğrafyanın kurucularından 
sayılır. 

Kitap geleneksel coğrafya kitaplarına benzemez. Daha çok 
astronomik ve fiziki cöğrafyadır. Yerin uzaydaki konumundan, 
özellikle coğrafya ile ilgili fizik, jeoloji ve matematik meselelerin
den bahseder. Kitap üç kısma ayrılır. Birinci kısımda yere ait genel 
meselelerden, ikinci kısımda yer ile yıldızların durumlanndan, 
üçüncü kısımda çeşitli ülkelerin mukayesesİnden bahsedilir. Eser 
ülkeleıi siyasi yapılarına göre değil, fiziki yapılarına göre inceler. 
Bu eser zamanında o derece büyük bir ün yapmıştı ki, Nev;rton ta
rafından 1681 yılında Cambridge'te yeniden bastırılmıştır. 1683 ve 
ı 736'da Londra'da İngilizce tercümesi, 1 755'te Paris'te Fransızca 
tercümesi basılmıştır1 • 

3 Mercator (ölm. 1594)'un eseri Atlas Minor 1-623'te ilaveli olaralt neş~ 
redilmi§, Atlas major tse 1650-1-662 yıllannda neşredilmi§tir. 

4 Biograp'Me universeııe, X!XXXVII, Paris 1827, s. 495-498; Adnan Adıvar, 
Osmc,nlı Türkleri.nd.e üim, İstanbul 1982', s. 188; Dictionnaire universeı d'hwtoire 
et de geogra.phie, p. 1929; Dictiomıaire de biograph.ie d!hwt<Jire e.t de geograpMe, 
n, 2708; Dfctimcury of scientfı!ic bwgraphy, XVlli, 583-584; C. Orhonıu, XVIII. 
yüzyılda Osmanlılar'da coğrafya», TD, XIV, 1964, s. 116. 
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· Almanca'ya tercüme edildiğinden kaynaklarda bahsedilmez. 
Fakat, Osman b. Abdülmennıln Belgrad'ta ikinci tercüman iken bu 
kitabın Almanca tercümesinin bir baskısını elde etmiş ve şehrin va
lisi Köprülü Hafız Ahmed Paşa (ölm. 1183/1 769) 'nın teşvikiyle 
1165/1751 yılında Türkçe'ye çevirmiştirr.. 

· Tercüme bir mukaddlıne, altı bab, bir hatimeden meydana ge
lir. Mukaddime iki meseleye ayrılır. Fakat, mütercim eseri çevirir
ken epeyce tasarrufta bulunmuş, kitabın içindeki astronomi, fiziki 
coğrafya ve jeolôji ile ilgili kısımları özet halinde tercüme etmiştir. 
Yer yüzünü kıtalara göre taksim etmiş, kıtaları da ülkelere göre 
sıruflandırmıştır. 'Ülkelerden bahsederken önemli şehirler ve bazı 
taıihl olaylar hakkında bilgi vermiştir. Metinden bu tarihi olaylann 
bir kısmının mütercim tarafından ilave edildiği anlaşılıyor. Tarih
ler daima hicri yıllara göre veriliyor. Kitapta Yeni Zelanda'dan da 
bahsediliyor. Yalnız, haritalar verilmiyor. Sonda ise astronomik coğ
rafyad~n ve kozmografya konulanndan bahseden uzun ve önemli 
bir hatime bulunuyor. Kitabın en de~erli kısmını bu hatime teşkil 
ediyor. Öyle görünüyor ki, Osman b. Abdülmennan eseri tercüme 
ederken çok serbest davranmış, kendi ilaveleriyle kitabı yeni bir 
tertibe sokmuştur. Anlattığı tarihi olayları hicri takvime göre ver
miştir. Bu arada astronomi, matematik ve fizikle ilgili meseleleri 
özetlemiştir. Adnan Adıvar, bunda mütercimin matematik, fizik 
ve astronomi sahasındaki bilgilerinin azlığının rol oynayabileceğini 
söyler'. Fakat, Hadiyyet el-mühtedi adlı eseri bu görüşü çürüt
İnektedir. 

Kitabın bize kadar üç nüshası gelmiştir. Bunlardan en eskisi 
1165/1751 yılında Köprülü Hafız Ahmed Paşa'ya sunulan nüshadır. 
Bu nüshanın başında arapça bir mukaddime bulunmaktadır. Os
man b. Abdülmennan bir sene sonra 1166/ 1753 yılında bu eserini, 
başındaki Hafız Ahmed Paşa'nın adının geçtiği arapça mukaddi
meyi atarak şehrin valisi Abdi Paşa'ya tekrar sunmuştur. Kitabın 
tercümesinin başlangıcında ve metninde bazı değişiklikler ve ila.
veler yapmıştır. Bu son redaksiyonun nüshalan Topkapı Sarayı, 
Emanet Hazinesi, nr. 1488 veEsad Efendi, nr. 204l'de bUlunmak
tadır. 

5 Hafız Ahmed P~a için bk. Sic11l--i o:nnanf; I, 262--268; lA, IV, 902·9<>3. 
6 Adlvar, aynı yı::r. 
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Osman b. Abdülmennan kitabımn sonundaki fuitime'nin başı_n

da Batlamyus ve Kopernik sistemlerinden babSetmekted.iİ'. Burada 
Kopernik sisteminin akla daha yakın olduğunu söyledikten sonra, 
ilahi kitaplarda yerin hareket etmediğine dair açik deliller oldu
ğundan Aristo, Batıamyus, Tycho Brahe ve bunların taraflaı'l
nın görüşünü kabul etmenin daha münasip olacağını söyler1 • Bun
dan sonra meridyenlerden, enlemlerden, Ekvator'dan, kutuplardan 
bir yerin enlem ve boylamının tayininden, pusulalardan, mevsim
lerden, güneş ve ay tutuımalanndan, gecelerin ve gündüzlerln uza
yıp kısalmasından, takvim çıkarılmasından bahsedilir. 

Yukanda anlattığımız gibi, tercümenin iki redaksiyonu vardır. 
1165/1751 yılında Köprülü Hafız Ahmed Paşa'ya su;nu.la;n :birinci 
redaksiyonun başı şöyledir : 

Nüshası: 

~yıl ws ~ L...i : .. t~l ~ı ...B-li ı~»JA ~~ J:ıS 0ı.sl?~ı .J.ı ~~ 

... ı>.)lj ~~fi·L~IL:ı~ ~\~Wl ···...BJ)I .oy~\ ... ~~ )b~ 

0W1 ~j ~1 Wl (.)4 ••• ~~~~ u...ı.;ı ~1 ... .&.o ~~ ~y\ 04 

\_;.j~ ~>.JJ.JI ı):i·~'J ~Ip, .yy,~ ~y .ili~lp, ~\......; ... ~.fll 

... )_.B,)~ 0~ ~'}_,1 O~.JI.J ~y,ıı. 

Köprülü, II. kısım, nr. 175 : nesihle 375 yaprak, 14 x 21 
(8 x 10) cm. ebadında, her sayfada 15 satır. Başmda konuların fih
risti bulunmaktadır. 

Ferağ kaydı : 
~~ ~_,cyıll ~~o~ ~.J ~Y 

yı~ .(A wl~~~~ ü4J1 0\..W\ ~ ı:.H 0~ ~1~1 ~L..ı..t)l 
.ll-' ... rı.)\j ~~fo. u.J_;.a-JI Lt~ ~i ..>.PJI y,\ .. ·...BJ_,ll 0+ .,.Bj)l 

UI.A .J ~ .J ~ :U.... ~\ ~ 0-"' ..rJ.Wl i" _H!I ı} \+ıc- t \_)ll (} .J 

.Ull.J 

7 Bu iki ~ema Esad Efendi. ,nilshasında mevcuttur. Emanet Hazinesi nüı:ı~ 
hasında sadece Batlamyus sisteminin şeması var. Köprülü nüshasında he.r iki 
şema yoktur. Mesele muhtasar anlatılmaktadır. Aynca bk. E. İhsanoğlu, a.g.ın., 

. aynı yer. 
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Bk. Köprülü Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu, II, 496~ nr. i75. 

Abdi Paşaya sunulan tkinci redaksiyon ise şu şekilde başlm· : 

~~ .ı...S~ 0~ı ~ u.l...i.lı~ı_, u.#~~ .ı....#I.P. .ı...S .w_,ı i" _,k... 

ı>~\.:--uı ~-' ~>.)_,.$. <W:ıfi.lİ:!I ~ U~J ~-' ......... ~ r-lc ,S)iJ4~L, ... . 

~.)..ll_,l ~ı.J_, J-..!ılc. d ~ y_,l)_,l ~~ ı.).lJl;ıi_,.J_, w~ ı:;'J _,1 .J_,.ı:........ 

..• y.....W_,I ~-' ~'-# uJ-?-:11 0 _,...1_,1 t,Ş.).o~ ~Iyi ~ ~ 

Nüshalan ·: 

-=- Emanet Hazinesi, nr. 1448: nesihle 199 (204) yaprak, 
20 x 32, 8 cm. ebadında, her sayfada 21 satır. 

Ferağ kaydı : 

~LJI i"_H}I ~ 41.#\ :i.L.._)I 4y ı.J-.o ı.JL.Wl <I.Jll ~ E:_l.).\1 ~-' 

~~ ~ ~ ı....Ji_, ~ı....._, ~-'..:w~ J}JI tft.J ~ ı.JA 0:1~1_; 

ollA ul~ ~\.:ı w4.Y wl.WI ~ (HI u~ ... "l.foll _foi_, "~\ 

. w~ t?~ ···.J;!j.,ll .. .JA4 y._, ..)4-rll ).:ı 

Bk. F. Karatay, Topkapı Sarayı türkçe yazmalar kat., nr. 1392. 

- Esad Efendi, nr. 2041: nesilıle 216 yaprak, 21, 4 x ı 7 
(15, 8 x 9, 4) cm. ebadında, her sayfada 25 satır. Sonunda, 
Emanet Hazinesi nüshasının sonundaki ferağ kaydı var. 
İstinsahı hicri XIII. asırda. 

2. Tercümetü Kitab el~Nebtit li Matthioli: 

Bu eser Dioscorides'in Kitab el-haştiyiş'inin ilaveli şerhidir. Dio
scorides'in Kittib el-lıii§ayiş (Materia Medica)'i daha önce Abbasile
rin başlarında ve Endelüs Erneviierinden Abdurrahman (912:-961) 
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ve oğlu el-Hakem (961-977) devrinde iki defa Arapça'ya tercüme 
ed.ilmişti8. Bazı nüshaları zamanımıza uıaşan bu tercümeler ve tıp 
konusunda yazılan eserler vasıtasıyla müslümanlar Dioscorides'in 
kitabından haberdardılar. Yalnız, bu Arapça tercümeler Türkçe'ye 
çevrilmemişti. 

Diğer taraftan IV. Mehmed devrinde Reis el-Etıbba. olan Salih 
b. Nasrullah b. Sellılm (ölm. 16.70), NUh b. Abdülmenn~n (ölm. 
1707) gibi alimler . batı dillerinden tıp kitapları çevlımeye ba~la
mışhirdı. Batı dllleriiı.den ilk çevrilen tıp kitabı, İspanyol tabibi 
Motaros'un «Tütün yaprağının tedavide kullanılmasınan dair ri" 
salesinin 1600 yılı civarında İbn Cani adlı bir yahudi tabib tarafın
dan Arapça'ya yapılan tercümesidir. Bundan sonra, Nuh b. Abdül
mennan, Paracelsus'ün Kim,yd-i tıbbi :::::: Spagoria adlı kitabını yine 
Arapça'ya çevirmiştir. Fakat, botanik ve eczacılığa dair batı dille
rinden ·nk tercüme ealleiı eser Osman b. Abdülmennan tarafından 
Türkçe'ye çevrilen Matthioli'nin kitabıdır. 

İtalyan. tabibierinden ve botanik alimlerinden olan Pierre
Ap:dre Matthioli, daha önce yaşamış olan Fuchs, Ruelle gibi ünlü 
botanistlerin çalışmalanndan ve kendi seyahatleri, tetkikleri sira
sında elde ettiği bilgilerden faydalanarak Dioscorides'in Materia 
medica'sıİıı şerhetmiş, bu şerhi 1548 yılında İtalyanca olarak Vene
dik'te, 1554 yılında Latince olarak yine aynı şehirde yayınlamıştı. 
Commenterii in sex libros pedacii Dioscoridis adındaki bu şerhte 
bahsedilen bitkiler ve hayvanlar çok güzel resimlenmişti. Köprülü, 
II. kısım, nr. 175'deki nüshada bu resimleri görmemiz mümkün ol
muşturn. 

İşte Osman b. Abdülmennan, belki de bu Köprülü nüshasını 
mütalaa edip okuduktan sonra yukanda zikredilen tarihte, kitabı 
tercüme etti. Zamanında sahasının en değerli eserlerinden olan bu 
kitabın tercümesi, aynı zamanda Batı dillerinden Türkçe'ye tercü- · 
me edilen ilk botanik kitabıdır. Yalnız, Osman b. Abdülmennan 
ltitapta bulunan resimleri atmış, bazı izahlan kısaltmıştır. 

8 GAL, B. I., 371, 422; R. Şeşen. «İslA.m dünyasındaki ilk tercüme faali
yetlerine ıımumi bir bakış», lTl!J]), VII/3-4, 1979, s. 14. 

9 Biogra.plıie univarseııe, XXVII, 482-485; Lar011.8se du XXe siecle, IV, 743. 
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Mütercimin anlattığı gibi, Matthioli kitabını yazarken bazı 
bitkileri uzaklardan getirtmiş, bu sebeple kitabının tertibinde bazı 
karışıklıklar olmuştu. Müellif bu kusuru telafi etmek için, her yap
rağı dört bab'a. (bende) a.yırmış, yaprağın ön yüzündeki babları 
hamişte a ve b, arka yüzündeki babları c ve d harfleriyle göstermiş
ti. Ayrıca, kitabın başında bitkilerin, hayvanların, hastalıkların in
deksini vererek, bunlardan hangisinin, hangi yaprağın hangi ba
bında olduğunu, yaprak numaralarını ve bend harflerini vererek 
göstermişti. Böylece, kitabını kolayca kullanılır hale getirmişti. 

Mütercim Osman b. Abdülmennan, kitabın tertibindeki düzen
sizliği ortadan kaldırmaya çalışmış ve eserini dört kitap halinde 
tertibetmiştir. Birinci kitapta ağaçlardan ve çalılardan, ikinci ki
tapta mutfak ve bahçe bitkilerinden, üçüncü kitapta dağlar, sahra
lar, ırmaklarda yetişen bitkilerden, dördüncü kitapta kırlarda ve 
bostanlarda yetişen faydalı ve zararlı bitkilerden bahsetmiştir. Her 
bitki için bir bab ayırmış, her babı dörde bölmüştür. Her babta 
önce bahsedilen bitkinin tarifini vermiş, özelliklerini ve çeşitlerini 
anlatmıştır. Sonra bitkinin tabiatmdan soğuk...sıcak, kuru-rutubet
li, ekşi-acı oldu~ndan bahsetmiştir. Sonra, menatii dahiüyesinden 
(ağızdan alınmak suretiyle elde edilen faydalarından), menMil 
hariciyesinden ( dl§tan kullanmak suretiyle temin edilen faydala
rmdan) bahsetmiştir. Yani kullanım şekillerini anlatmıştır. 

Bundan sonra bitkinin hangi hastalıklar için kullanılacağı söy
lenir. Birinci kitapta 130'dan fazla, ikinci kitapta 137 (230'dan 
fazla, 200 kadar), üçüncü kitapta 143, dördüncü kitapta 105 bit
kiden bahsedilir. Hastalıklar ve hayvanlardan bitkiler dolayısıyla 
bahsedilmiştir. Bunlar için, ayrı bahis ayrılmamıştır. Bitkilerin in
deksleri alfabetik olarak tertibedilmiştir. Hastalıkların indeksleri 
ise baştan ayağa doğrudur. Her hastalıkta hangi nebatların ve 
ilaçların kullanılacağı söylenir. Sonra kemik hastalıkları, yara
lar, zehirlenıneler ve ilaçlan hakkında indeksler verilir. Sonra, si
nekler, bit, pire, tahta kurusu, sıçanlar, karıncalar, yılanlar, bo
yalar, atlar, koy.unlar, kuşlar, eşekler, katırlar ile ilgili hıfzıssıhha 
indeksleri verilir. Hatta, mütercim indekslerde karışıklık meydana 
gelmemesi için, kitabın aynı ebattaki k§.ğıda her sayfada 25 satır 
olarak istinsah edilmesini tavsiye eder. Fakat, kitabın nüshaların
da, bazı mütercimlerin bu . tavsiye! ere rifı.yet etmedikleri, indeks-
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lerde yaprak numaralarını, bab işAreti olan harfleri koymadıldarı 
görülmektedir. Ayrıca, mütercim kitabın aslına bazı ilaveler yap
mış, birçok bitki ve ilaç adlarının Arapça-Türkçe-Latince-Yunanca
Boşnakça karşılıklarını vermiştir10 • 

Başı: 

YW.:.. ı:;'J_,I j\.j.ı ~ ~~-' ~ ~ J_,l i.>"~ _fo..:;._, V'~-' .4:>. 

~~ rk LS~I ~ ~ \.J ... ~fo rJlc ~1_>::..1 .\.s.i_,...JJ\ ~jlı~ ~ 

~.)ı ~ ~ 0~ ~4J.ı .ll A·. ·~.Ju ..!t4Jı yt.ıs ıı~ ~ 

Jl.i4J.ı ~'}1_, ~4 i.JPJ~I tJ:ı.! ıı.l O.J~Y. ~ J~ o~~ ..:ı~ 

0_,_..... ..ili:ı)-...':ı ~ ... U~ ~i C::: ~1 o..) l j ~_;;-.$ .. ·r-4 o..L.Ü.G.l:i. 

yl:iS ~ ~.ll:l ı.HJ.ii ıı~_,§y y..b I1W ~~lA~ ... <l..l;ı.fo.:ı.,.ZJ 

ü.Jy 0~ J.H ~J Y.Hufi r-l.l!l ~ ~_f.ı ••• <l..l;ıl ~..fo Y. ~4-JI 
,• 

~ol..;!~ 4..L..., Y. ı:;\....ı.i.h j~ 4.J ... y_,.tl_,l ~J_, ~~ ~fi\ ~ ~ 

... .UW_,I r-4-i\ .;~.) ~J ~~ ... ı:;\.:..~~~~ o.li.,?-1_,1 

.Uj.ı l.):i.uıl J & J~ J ~ 'i lA ~ o.l.i.;_,.ii-' ~ wl_,l ... ..>fo {'"?-,;... 
- ı - - , .. YI .ı....:a. 1,. • ,,ı. •,( -i 1 -. -

{'"?-.Y-A ..H Y~ ~YJ ~lS_;..:::.. .J ~ ~Y. _,- u- ~ 

~J.ı.J ~ ...J:I o~.lı:. J_,.-i ~.Jil ~\:ıS _y._, ~~\:ıS W.JJ.., ~~ 

J.,l yl$ ···~Jı ~ ~~ ül.:ill yl.::ı$ ... y.,jıS.ıı..)~J O.)j.JI 

.. . y o.l.i.i~ ).::.tel _,ly _?. ~ 1..)4~)'1 tl _,.il 0~.)-l 

10 B·iogra.phie universeııe, XXVII, 482-485; Larou.sse dtı XXem si6cle, VI, 
743; Dicti<:»ı1ıailre umiverselle d'h:i8toire et d.e geograpMe, p. 1191-1192; Adıvar, 
s. 204-205; Jsıamı tıp ycwmaıar kataloğu, IRCICA, İstanbul 1984, s. 292. Kltapla 
ilgU! genel bir değerlendirme, bazı nüshaları için bkı.. Bedi N. Şehsuvaro~lu, Ec
zaodık taı'ihi <f.ersler~, İstanbul 1970, s. 306-307; Tayyib Okiç, «Matioli u Turskom 
Prevedu», Gayret Mectrması, SaraBjevo. 1940, s. 11-12. 
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:.: ·. .., ... . .. 
·. ">.":' Reşid Efendi, nr;. 709 .. :. ·Nesihle· 292 . .yapmak, .18;:, 6.x32, 3 

(10,9x23) cm. ebadında. · fnd~kslerde. yapraklar ve·. madde
ler gösterilınez. 
İstinsahı Muhammed b. Seyyid Osman tarafından 1201 yı* 
lında Konya'da. 

- Veliyyüddin Efendi, nr. 2486 : Nesihle 309 yaprak, 19,5x33,5 
(ll x 23,5) ·em. ebad.ında·'mükemme,l bir nüsha.-İndeksleri 
mü,kemmel, yapraklar ve maddeler gösterilmiştir. Sandalcı-.. . ' . • ' ' . .. . 
zade Ibrahim el*Burusavi tarafından 1207 hicride· istinsah 

. edilmiştir. . 

Dökümü: 

Yap. · 
_Yap. 

ll>- 4a ! 

4b- 13b : 
14&... 61b 

. mütercinıin mukaddimesi. 

. ağaç!ar, bitktl~r ve i.laçlann inde~si 
diğer indeksler. Yap. 

Yap. : .. birinci kitap, ağaçlar ve çalılar-. · ıoz .. nebat 
eder. Sonundı;t (cl30'dan fazla ağaç)>tan bah* 

· sedildiği SÜylenir. · 

Yap. ısoa-21aa : · ·ikinci kitap, zahireler, mutfakta küllanılan 
sebZ\~ler, b~l;lçe Ye bostanlarda bulunan ot
lar, çiçekler. 137 nebat eder. (sonunda 
200 ·kadar ottan bahsedildiği' söylenir) . 

. Yı;tp. 216b':'S16b üçünc."H .k~tap, tabiatlarıiıar (yakıcı) ve acı 
otlar. 142 nebat. 

Yap. 316h-381b · : dördüncü kitap; tabiatlan kuru-soğuk ve ze
. : .. · . hirli otı~r, bu.nlaz:a benzer otlar. 101 nebat 

eder. 

- Cerrahpaşa Tıp Tarihi, nr. 19/1 : Nesilile 298 yaprak, 
20,4 x .29,3 .0.1,9 x 23,7) .. ~m •. ebadında. Yı;tp. 6.b,.71 ada mü
kemmel indeksler ·bulunmaktadır~ 

· İstinsahı 1214 hicrlde. · · .. · · · 

·_ ünlv~r~ite İ,{ütüphaİıesj, :w: n r: 1221 :" :N'esihie 29~. yaprak, 
15 x 25,5 (8, 7 .x 18,5) cm. ebadında, . her sayfada 25-. satır. 
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Seyyid Ali Rıza Üsküctari tarafından 1275 hicride isti:nsah 
edilmiştir. 

- Hacı Mahmud, nr. 5505: Nesihle 298 yaprak,· 20x33,5 
(11 x 23,5) cm. ebadında, her sayfada 25 satır. 
Sonunda sadece te'lif ferağ kaydı var. · 

Yap. 1a'da: ~\ ~ ~ o.}lj ~ oy~llŞ_,.JY' .);!iili A)"HO~, . • , 

.Jiy!ı V~ ~1_;· 

- G. Flugel, Die Arabischen, Persischen, · Turlcischen Hand
schrijten ... Zu Wien 1865, II, 541 nr. 1473. 

3. Hediyyet eı-Mühtedi: 

.. Osmanlılarda matematik ve astronomi sahalarmdaki eserlerin 
tercümesi yine bir ınühtedi olduğu sanılan Tezkireci Köse İbrahim 
Efendi'nin 1660'larda Duret Zicini tercümesiyle ba§larnıştıt. Daha 
sonra XVIII. asır ortalarına doğru I. Mahmud devrinde Üsküdar'da 
Toptaşı'nda açılan ilk mühendishanede geometri hocası olan Müf~ 
ti-zMe-i Yenişehri M. Said ve Eğinli Nu'man Efendi: gibi şahıslar 
topçulukta ve mesafe tayininde kullanılan aletlerle ilgili yarı ter
cüme-yan telif eserler yazmışlardı. III. Mustafa devrinde · çınari 
İsmail Efendi tarafından Clairaut ve Cassini zicleri Fransızca'dan 
ı 767, 1772 tarihlerinde tercüme edildi. Çınari İsmail Efendi, ilk defa 
logaritma cetvellerini çevirip Cassini zic'i tercümesinin başına koy
du. Aynı sıralarda Osmanlı-Rus savaşı dolayısıyla batı tekniğinin 
ve ilminin üstünlüğü iyice anlaşılmıştı. Ona şiddetle ihtiyaç du
ynlınaktaydı. 

Bu ihtiyaç üzerine, yukanda ifade edildiği gibi, Osman b. Ab
dülmennan 1770-1774 Osmanlı-Rus harbi sırasında Fransızca ve Al
manca eserlerden tercüme yoluyla geometri-harp sanatı hakkında 
metin ve şerh karışımı Arapça olarak bu eserini kaleme aldı. Bu ese
re Osman b. Abdülmenn~n 1193/1779 yılında I. Abdülhamid zama
nı;nda son şeklini verip temi~e çekmiştir. Gerek geometrik şekiller, 
ge~kse topçuluk ve hayvaucılıkla ilgili şekiller büyük bir dikkat'e 
çizilmiştir. Halbuki, bundan önce bahsedilen birinci eserde harita
lar, ikinci eserde ise bitkilerin ve hayvanların resimleri bulunma-
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maktadır. Bu kitapla Osman b. Abdülmennan Türkçe'den başka 
Arapça'yı da iyi bildiğini ortaya koymuştur. Bununla beraber ihti
yatlı davranmakta, kitabın sonunda Arapçası'nın zayıf oldu~nu 
ve bu sebeple farkına varmadan yaptığı hatalarm anlayışla karşı
lanıp düzeltilmesll:ıi rica etmektedir. 

Kitabın mukaddimesinde anlatıldığı gibi, bu geometri kitabı 
saf bir ilmi ga.yeden . çok askerlik sanatında faydalanmak maksa
dıyla yazılnuştır. Osmanlılar XVIII. asırda modern Avrupa tekniği
ni almaya önce askeri maksatıarla karar verdikleri için, mühen
dislik ve geometri ile ilgili yan tercüme yarı te'lif olan ilk kitaplar 
önceleri hep harp sanatına yardımcı olmak için askeri maksatlarla 
yazılıyordu. Mtifti-zM.e-i Yenişehri M. Said Efendi'nin ve E~inli 
Nu'man Efendi'niİı kitapları hep bu şekilde kaleme alınmışlardı. Fa
kat, Hediyyet el-mühtedı kendisinden önce geometri sahasında Os
manlılarda yazılan eseriere göre hem daha çok nazart bilgiler içer
mekte hem de pekçok şekil ihtiva edip bunlarda geometrlyi mükem-
mel şekilde tatbik etmektedir. · · 

Mütercim mukaddimede, kitabını bir mukaddime, iki kısım, 
bir hatime üzere tertibettiğini söylemesine rağmen metinde buna 
sadık kalmaz. Mukaddime (2a-6a) 'den sonra birinci kısım ba.şlar. 
Bu kısım üç bab ve iki makaleye ayrılır11 • Birinci bab 9 fasla aynlır. 
Bu fasıllarda üçgenler, dörtgenler, dfı.ireler ve çokgenlerden bahse
dilir. Bunların yüzölçümlerinin hesaplanması, bu ölçümler ve he
saplarda kullanılan aletlerden bahsedilir. İkinci bab 8 fasla ayrılır. 
Bu fasıllarda çeşitli mesafelerin aletlerle veya aletsiz nasıl hesap
lan~dan bahsedilir. 

Bundan sonra, ikinci makale gelir, bu kısım da 9 fasla ayrılır. 
Bu fasıllarda usturlab ve çeşitli aletlerle yükseklik ölçümlerinin na
sıl hesaplanacağından bahsedilir. Bundan sonra, üçüncü makale 
gelir ve 8 fasla aynlır. Burada rub-ı müceyyeble çeşitli uzaklık
ların, genişlllderin ve yükseklllderin nasıl hesaplanacağından bah
sedilir. 

Bundan sonra üçüncü bab gelir. Bu bab iki bahse, birinci ba
his üç fasla aynlır. Bu fasıllarda cisimlerin tarifinden ve özellikle
lerinden bahsedilir. İkinci bahis ise 6 fasla ayrılır. Bu fasıllarda 

ll Burada verilen yaprak numaraları Askeri Müze nüshasına aittir. 
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cisimlerin ve çeşitli geometrik şekillerin yüzölçümlerinden, hacim
lerhlden, aralarındaki ilişkilerden, açılarından ve bunların hesap
lanmasında:p bahsedilir. Mukaddime dahil, kitabın buraya kadar 
olan kısmı 1-85a yaprak eder. Mukaddimeden anlaşıldığına göre 
bu bab ikinci kısma tekabül etmelidir. 

En sonda, yaprak 35a-155a arasındahatime gelir. Bu hatime üç 
maksada aynlır. Birinci maksatta cisimlerin hareketinden ve atı
lari cisimleriiı çizdikleri do~rulardan ve eğrilerden bahsedilir. Bun~ 
lara. ait geometri ve fizik kaidelerinden söz edilir. Bu maksat dört 
mesıre'ye ayı'llır (Yap. 85a-ı02b). İkinci maksatta bombalann ve 
top merrnilerinin elle veya havan ve topla atılmasından bahsedilir. 
Bu kısım dört. maksata ayrılır. Burada top ve ha van atışında kul
lanılan mesafe ve açı aletleri, atış cetvelleri de verilir. Humbara 
(bomba) 'nın elle ve havanla atılması anlatılır (Yap. 102b-14Qa). 
Üçüncü ·maksatla~ım kazmıili: ve ateşlemekhakkında.:olup üçbah
se ayrılır. (Yap .. 140a-155a). 

Başı: ... ~ ~ ~l_,'ö)L....:JI_, ~ ~ L. wl..ı.i':ll ~ '-':.uı·..ı..U ~~ 

'-#14# ~ ':l ı.J.J-A.li:i..JI ~ ~~ ~':lL....)I ~ ~I.JU ~_, 

.l..lc ~ ~_, ,4.......ı~1 J~l 'i\·J.,.....~I ~wc- ':l} ~':ll...ı.)l .illi~ 

' • Lı..ı . ı : l.l ll t..:..1.::ı:...JI •• .:.ll 1 • . .~:. t.lı.ill . _A .lj ~ .1~ : •.•• ,::--.. ıı 
(..) ··-' U7' ($'"", • ..fr"'"' ~ •• ı..r- ~ J ..) f' :J-~ 

'W~ ı.)j ~\:i.:...JI ı)l:JI 0=>- J.ı+..ı ~ y w.....JI ~-' ~_,...;..y. J.,.....\3 

w yi ..H- ~.,') ).! ... ~_, u\.S.il...ıl ~ Wi _,ll ,; w......JI ~ _, wl..;.l~ 3 

yl.ı..ı:JI ~ o fi Lo _,ıc. 41 0 ':l ~~~ r _,.wı w~ ~ ~..; ~i wl 
~ ':l .LA ):!C-_, ~ _,.JI _, Jllı'J..I _;.:ı.._, ~ Li;Jl ~ _, ~\ ~ _, ~L.....J\ _, 

~u _,s_,.. yL.....ı::Jl r--k- c.S~ ~ r_,.wı _;ı...... w':l ,~L....Jı ~ 

b. _;...!ı_, l.i:i.o ~ .• Uj:ı..!l ~)'ts ~L....JI 4.A_)t.....J Lo J.S. 04. ~ ... .t:ı..L.....JI 

0~ ı} ~l! .wli._, ~_, ~~ ~ ... ~..;_, ... U.....Jı ıYı w'lh 

~Wl _,,.. I•.L.......ı 1 ı .-:1~ .. - 4..ılc U.i ~ t... •• ı-u-ı.t.;~- JoY 
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~ ~eıll ~I.J ... ~ ~ ~_, ... ~\~\lı 0~ ı} J.JYI ~1_, 

_ el_,_il ~u~~ ~Wl_, ... 4;! i"JY L. r:.;L:H_, ~~ r4Yl 0~ 

~.»ı :uL....)I ı.lı <.ji ~-' ... a.....)lolı ~ U:...W! ~~ r_,..ı,JI 

(o-1JI ~ye:ı ~ L<ı.l.i.J! ... ~'il uy!.,ı ~~~.u~<.~~' ı;i ı; r~ 4ı~ 

... ~l.....JI.J ~~ r-1c l.ji 

Nüshaları: 

- Askeri Müze, nr. 3027: Nesih ile 155 yaprak, 20,7 x 30,3 
(13 x 21,1) cm., 23 satır. Şelı::illeri çok mükemmel Metinlerlu 
üzeri kıınıızı mürekkeple çizilmiştir. 

Ferag kaydı: .=uL..)I ıı1\ y.JJy LJ.4 ~..P ö:lU'i 4!\.S. _;~1 11\ ~-' · 

:l_r.ı..J _;~'il r:.;LS.ııl ~>" ~ ~ }.:c-.1;\_, ...>:foJ J:_,.l::ü ~ ~.J .li_, 

~ ..H-) lb.:JI ~ ~yJ\ ~ ~ 4:1! _;.l.-2 ~ J 'i"! yJI i"~l .ily 

~\.c. .J-A J . JLJ4 JLWI ~ ..;:-i:- ~ 1 p )" t ... -, ~ I....ÜI _,ll l iı j. Ml\ 

~ r:.;W ~ ~L.ı )\ o lı 4 y J-:ı,.& ı).t:- t \__rili ~ .J .l.:9 .J • · · ı.;4 _) 
u4 ,;JI r:.;LWI ~ 0! d~ o.:ıt,ıc ~i J .Jl\ 01.:.. _;b.l ~ w...k. ~~ .) J 

~ r' _r>Jl_ r .r- ~ .J.4 ~wı r ~~ ~ :l4-::JI _, ~~ _;b .)\fo. :) ,;~ 

.•. ~~ ô ..)ı?ıA .J.4 u..ıi .J ~L. J ~ J .!J)(j 

- Kandilli Rasadhanesi, nr. 65: Nesihle 159 yaprak, 22,4 x 32,8 
(9,5 x 19,5) cm., 23 satır. 336 tane şekli var. 

Ferağ kaydı : Bundan önceki nüshanm sonundaki kayıttan 
sonra, 

w.!_, .l..k.. •.• CH.lll _;_,.i ~ u _,_yı..Jl ~~ ~~ ~ . t !.).ll ~ _, ~ 

~ .I....Lli .J 4..:ıL. J ~ J ~ ~ Jl _,...:;. ~ (>4 ~1 f'.;; ~ U:i=ı)L...,J\. 

• ' ' 1\ '\ 4..L... Jl .,.;, '.o ~ ..»-"\ .)::1.411.)1 j \.,.;, ~ ~~ ..>fo!\ .ı....u.. _) 
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kaydı var. Bundan sonra Receb ı276 tarihli Mühehdis·el-Seyyid 
··M. Nuri'nin temellük kaydı. bulunur. · 

- ~jv.r~in~. Aı~f Hi~et; nr. 2279: ·N~sih' ' ile 316 s~yf,a, Hafız 
· Ahmed. b. ·oınar tarafmd~n 1199 hicıicte iş~insah edilmiştir . 

. . • J . ~ . .. . •' .. . . .• 

. ---,: Dar el-Kütüb; Tal'at..Riyaza,·nr. 13.7: 14 x 22 cm., 209 yap;
rak, istinsahı 1211'de. King, Fihris el-mahtutat el-ilmiyye, 
Kahire 1981, s. 540 (Şerh hediyyet el-mühtedı li-Ucad el· 
strac eı-mantıkı) 

-- Bağdad, el-Evkaf el-Amme, nr. 6296: 15 x 21 cm. bk. 
M. Ed'ad Talas, el-Keşşaf an mahtutati kaza'ini kutüb el
Evkaf, s. 211. 

-· Littman, Enna, A list of arabic, mss. Princetan University 
Library 1904, s. 37: nr. 162, 336 yaprak, 16 x 23,5 cm., istin
sahı XIX. asırda. 

Bu asrın başlarında Mısırlı matematikçilerden Abdülfettah el
Benna (191 7'de sağ) bu kitabı Telhısu hidayet el-mühteaı li ikad 
el-strac el-mantık?. adıyla muhtasar hale getirmiştir. Bu muhta
sarm bir nüshası Dar el-Kütüb, Riyaza, nr. 628'de bulunmaktadır. 

Bunlardan başka, Osman b. Abdülmennan'ın Avusturyalı he
kimlerden Berkhardos'tan tercüme ettiği ilmü ma'ı'ifeti taktır adlı 
bir eseri vardır. Bu eserin bir yazması Saray-Bosna Şarkiyat Ensti
tüsü Kütp., nr. 608'de bulunmaktadır. Bu eserde, çeşitli' bitkilerden 
damıtma yoluyla nasıl ilaç yapılacağı anlatılmaktadır. Müellif 
daha sonra bu esere yeni ilaveler yaparak başka bir §ekil vermiş, 
buna Zamaimü Kitabı ma'rifet el-taktir adını koymuştur (B. Şeh
suvaroğlu, Eczacılık tarihi dersleri, s. 307; Baliç, aynı eser, s. 80·81). 

Netice olarak diyebiliriz ki, Osman b. Abdülmennfı.n ve Çınari 
İsm~il Efendi ile Osmanlılarda meali ve serbest tercüme devri 
sona erer. Bu devre kadar yapılan tercümeler hep pratik faydalar 
gözönüne alınarak yapılmış olduğundan ta§ıma su ile değirmen 
döndürülmeye çalışılmıştır. Avrupa'nın temel bilimlerine, düşünce 
tarzına ehemmiyet verilmemi§tir. Bilim üreten kurumlar te'sis 
edilmemiştir. Üçüncü Selim ve II. Mahmud devirleıinde bu kurum
ların açılmasıyla, Hüseyin Rıfkı Tamani, İshak Efendi ve Mus· 
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tafa Behçet Efendi gibi, bir dereceye kadar gerçek anlamda ilim 
eserleri tercüme eden ve batı dillerini iyi bilen yerli bilginler yetiş
ıneye başlamıştır. Edebiyat, felsefe ve sosyal bilimler sahasındaki 
eserlerin tercümesine de geçilmiştir. Modern bilim, teknik, düşünce 
temelinden incelenmeye karar verilmiştir. Tercüme odalan, encü
mentleri, yüksek okullar, üniversiteler, rasathaneler kurulmuştur. 


