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Kin ve garaza kurban gidenlerden biri de (molla Lutfi- Lutfullalı) tır. 

l'}o1üstehzi zekasiyle iğnelediği kimseler tar~fından ( deli Lutfi) diye 

tezyif edilmek istenile~ 'bu zeka sahibinin de muhitinde kendisini çeke

miyenler ve kendisinin her sözünden yanlış _mana çı.karmak İstiyenler var, 

idi. Avrupalı bir alimin yazdığı gibi [1] doğrudan doğruya yunancadan 

istifade edecek kadar· muasırlaı:ıı:ıdan temayüz etmiş olan bu alim ; tahsil 

hayatında büyük bir bahtiyarlığa naıl olmuş· içli. 

Os~anlıların ilk ve buyük alimlerinden Yusuf Sinaneddin (Sinan paşa) 

nın temsil eylediği ( Hızır bey) mektebine intisap etmiş ve bu mekte_bin 

tefekküre müsait havasında inkişaf eylemiş idi. 

İstanbulun ilk kadısı olan. ( Hızır bey) _gündüzleri okutmakta olduğu 
derslerinden fırsat bularak bir ; nihayet iki gecede ( Kelam) dan bir metin; 

hem d~ manzum olmak üze~e arapea güzel bir eser yazac~k kadar yüksek 

mel~keli bir alim ve muktedir bir edip idi. 

Felsefe ve ' filozoflar ile beraber yürürneğe başlamış olan son kelam ve 

kelamcıların dikkata şayan bir eseri ve bir müesı;iri olan- bu eser ve bu 

müessirde kuvvetli felsefe tem_ayülleri görülür. 

Bu büyük alimin 9ğlu olan Yusuf Sinaneddin, ise fıtratan zeki doğmuş
olmakla b~raber ·bu ataya tam balef olabilecek kabiliyette idi. 

Genç ve kabiliyetli ( Yusuf ) daima düşünüyor ve zekası kendisini her 

şeyi tecessüse sevkediyor idi. Her düşünen başın _ içind~n ayrılmayan şek . 

ve şüphe bulutları b.unun da z~kasını sarmağa; meşgul etmeğe başlamış, bu 
. zekada . cehd~ ve cihada girişmiş idi. · 

- [1] Kırimiski,· arap edebiyatı. 
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Bu şüpheler ; ( Şekayık) sahibinin fikrince : <c tahkikı mesaile iltifatı az 

olduğundan .... » neş'et ediyor idi. 

Acaba; herkes için olduğu gibi ' bu genç zeka için de «tahkikı mesaile» 

başlamanın ilk hareketi bu şüp~e değilmi idi 71.. 

Bu kitapta görüldüğü veçhile bu oğul atasile yemek yiyorlar ike~ 
ata : « sen şüpheyi okadar ileri götürdlin ki şu içinde yemek yediğimiz 

kabın bile bakırdan olduğunda şliphen vardır ... » demiş ve bavassın muta
larını tetkike muhtaç gören bu genç filosof bunda da şüphe etmekte hakkı 

oldüğunu söylemekten geri durmamış idi. 

Atasının ölümlinde yirmi yaşlarında olan Yusuf Sinaneddini (Ikinci 

Mehmet ) tanımış bulunuyor idi. Kendisini bu hükümdar ; ilk defa (Edirne) de 

bir medrese müderrisliğine ve sonra bu şehirdeki (Darülhadis) medresesine 

mliderris tayin etti. ( İkinci Mehmet ) nihayet bu genç ve zeki müderrisini 

kendisine hoca yaptı. Ve gece ve glindüz yanından ayırmaz oldu. 

Bu padişahın saraydaki k itaplarını muhafaza edecek bir bafızı kütüp 

istemesi bu hocanın seçkin tilmizi olan ( molla LOtfi ) nin · osmanlı tari: 

hi nde · ilk hafızıkütüp olmak üzere - ( Ikinci Mehmed) in sarayına girmesine 

ve hocasının yanına gelmesine sebep oldu. Sarayda padişah başta olmak 

üzere-- bu üç zekadan bir milırak teşe~kül etmiş idi. Bunlar . sarayda 

yekdiğerlerile ilmi ve edebi müsahabe ve mülatafelerde bulunuyorlar idi [1]. 

( Uluğ bey) in doğancı başısının oğiu olup (Semerkant) da (Kadızadei 

(1] Sultan Mehmet Han ile ek~eri evkıitta huzuru şeriflerinde müsahabet ve hakipayi 

kimyayi saadetbahşalarına münasebet edip. malıeyinlerinde çok ı:nuHitafe ve ziyade muhavere 

geÇermiş. Rivayet eder~er ki bir gün Sultan Mehmet bir kitap murat edinip kitaphaneye 

' gelmiş;, Molla Lutfiye hitap edip: «Bana şol kitabı alıver .• , ıı deyu eı:nreyledi . Kitap, bir 

yüksecik yerde bulunup eli kitaba ermedi. Ki~plar ,önünde yerde bir mermer paresi yatur

muş, Mevlana Lutfi ol taşa basup kitabı alup padişah eline vereyim de~iş, ·iken Sultan 

Mehmet merhum incin.ip : " Hay neyledin ol taş İsa· aleyhisselam mevlididir ; o taş 

üstüne dokmuştur ... , dedi. Molla Lutfi dahi nesne dimeyip kitaphanede hizmetine meşkul 

- olup hizmet ederken kitaplar üstüne örtülmüş bir köhne bez parçasın görür ki . göveler 

yemiş, delik delik eylemiş ; üstü. kap.kara toz olmuş yatur. Naziklik ile ol beze iki elinin 

iki parmakı ucule edep ve ihtir~m birle Y.apışıp ol bezi geti rip jzaz ve ikram üslubunda 

Sultan Mehmedin oturduğu yerde dizi üstüne kor. Sultan Mehmet bunu göricek bihuzur 

,'· olup: "bunu benim üstümeneye g~tirdin ?! .. ., diyicek molla: tı Devletlu padişahım ! neye . 

' bihuzur olursuz ?! .. Bu bez İsa peygaıııberin beşigi bezidir, ,. deyu cevap verdi. 

Sehl bey tezkeresi 
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Ruıİıi) den ve (Üİu~ İ:ıey ) den rlyaziye okuyarak asrının en hüyük rlya

zıyedsi olmuş plan ( Alikuşcu ) ; ( Ulug bey-) in vefatından sonra ( Akko

yunlu ) lardan ( Uznn Hasan ) ın yanına gitmiş ve oradan da ( İkinci Meh

med ) in davetile büyük bir izaz ve hürmet içinde ( İstanbul ) a geldiği 

vakıt {Ikinci Mehmet) hocası (Yusuf Sinaneddin) i (Ali Kuşcu) dan riya~ıye 
tahsiline teşı,rik eylemiş idi. 

~. (Yusuf Sinaneddin) Ii yakatlı telmizi (Molla Lutfi) yi (Ali Kuşcu) ya 

gönd~rdi. .Molla ~ütfi ( Ali Kuş~u ) dan okuyor ve okuduğu dersleri 

hoc_asına okutuyor [1] ve bu üstat telmizi vasıtasiyle riyazıyeye vukuf 

kes b ediyor idi ki ayni zamanda ve esasi surette(Molla Lfitfi ), (Ali Kuşcu ) . 

dan okumak ve hocasına okutmak suretile riyazıyeyi elde etmiş oluyor idi. 

J3u hükümdarıo emrile riyazıye görmüş olan Yusuf Sinaneddin, ( Mah

mudı Çagmini ) nin kozm6grafyadan (Elmülahhas) narnındaki es-eri üzerine; 

( Kadızade ) nin ( Ulug .bey ) in namına yazmış olduğu şerhini tahşiy~ 

eylemiş idi. 

Hükümdar ; bu müderrisi vezir yapmış idi. Müderrislikten vezir olmuş 

olan (Sinan paşa) ve telmizi ( Molla Lutfi ) sarayd~ bir ak~demi teşkil' 
etmiş idiler. 

(Molla Lütfi) burada bir çok kitapları . görrneğe muvaffak olmuş ve 

bir çok ilimler Öğrenmiş idi. 

Hükümdar ; bunlar ile ilmi müzakere{erde bulunuyor ve daima bunlar . 

ile konuşuyor ve samimi surette bunlar da - hükümdarın bütün sürur ve 

elemlerine ıştirak ediyorlar idi. 

(Uzun ·Hasa.~ ) ın (Karaman oğlu Pir ahmet bey ) dolayısiyle ( Ana

dolu) ya gönderdiği amucazadesi (Yusufca mirza) vasıtasiye (877- 1472) 

(Tokat) ı istilasından duyduğu teessürü bu hükümdar bu dostları na açmış 

ve bu şehr; (Molla Lütfi) nin doğduğu yer olmakla hükümdarın teessürlerine 

molla; en samimi bir makes olmuş idi. 

( Molla Lutfi ) tası:_ifi .uluma dair yazmış olduğu eserinin [2] ~erhi olmak 

[1] { Taşköprüzade) nin ( Mevzuatülulum) tercemesinde c 1, ş 404 de görüldüğü 

veçhile ( Sinan 'paşa ) riyazıyattr mahir değil idi. 

[2] ( Molla Lutfi ) bu eserino:le y,alnız arap dilindeki lisani, edebi ve- şer'i ilimleri: 

tasnif .etmi~ ve . bunların tarif, mevzu, mebde ve gayelerini yazmış ve bunu .. '{ikinci Meh

med )· in"oilu. (İkinci' Beyazıd ) a ithaf etmiştir. ( Molla Lutfi) bu eserinin başında edebi 
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tlzere kaieme almış olduğu risalesincle [ll ~~;~1 .J .:ıl..~41ÜrJ deciiği ilmin 

_ve şer'i ilimierin bu yoldaki tasnifi hususunda kendisini sebketmiş bir kimse bulunma
_dı~ını söylemiştir. 

· Sosyoloji ve elsine ilimlerinin pek sade ve pek iptidai şekildeki izahiariyle söze 

başlamış olan molla; savtiyat, maharic ve vazı- Semantik: kelimelerin maoalara vaz'ında 

kaç yol olduğunu ve kelimelerin kaç .yol ile manalara mukabil tutolduğunu ve manalar 

· ile kelimeler arasındaki ' irtihatın temevvüclerini izah eden bir ilimdir.- hakkında. söz 

söylerken ( vaz ) a dair ·henüz sıbhatlı ve etrl!flı bir kitap ya~ılmamış o~du~nu ve bu 

mevzı:ıda. bir eser vücuda getirmek niyetinde bulunduğunu bildirmiştir. Molla bu eserinin 

sonunda söylediği veçhile bazı ilim!erin bi,itün tarif, mevzu, mebde ve gayelerini ve bazı

'ıarının da. ~unlardan yalnız blr veya ikisini vey~ hepsini terketmiştir.Çü_nkü istidat erbabının 
-zekala.rile bunları bulacaklarmdan emin idi.Biınl~rı yazmakla zeka erbabııu sıkmış olacak idi. 

Son söz olmak üzere de şöyle söyliyor : 

Hakikatları öğrenmek için çırpınanlar bu eserde tahkik ve tetkik yollarının zabıta 

ve rabıtalarını bulacaklardır. Bunları zamanunızda bulunan alimlerden hiç biri şimdiye 

kadar göstermiş ve gösterebiimiş değildir. Bu eserde kulakların duymadığı tahkikler 

vardır. Benim bu eserimi okuyan her zeki kimse bunları kendi gibi zeki ve münsif olanlara 

benim tarafıından hediye. eylesin. Ve insan olmıyan ve söz anlamak şaoından bulunmayan 

behaim kabilinden olan inatcı kimselerden bu eserimi korusun. Benim bu tavsiyeınİ 

tutmayanlar ile benim aramda Tanrının adil _hüknıünün tecellisini talep eylcrim ... 

Bu eser Köprülü kütüphanesindeki 1592 sayılı mecmua<'a vardır. ( Molla Lut:fi) nin 

Fatih kütüphanesinde ( Esseadetülfahire ) namında (sayı 2647 ) bir eseri daha vardır ki 

bundıt d abi . ilimleri tasnif ettiği gibi baştan ilmin kadr ve şerefi hakkıoda ayet ve hadis

ler ve filosofların sözlerini ve şairt erin şiirlerini irad ediyor. Ve ilmin tabsil şartlarını 

ve herkesin meyl ve istidadlannıo sevkettiği ilmi tahsil eylemesini ve bir ilmi bitirmedeo 

başka bir _ilime başlamamasıoı ve arkadaşlar ile müzakere edilmesini ve her günün 

vazifesini günü gününe i~am etmeği ve her ilnıi~ mantıkına göre tahsil yolu takıp 

olunup lafzi ilimlerden qlan ( nahv) de akli ilimlerde olduğu gibi bürhan aranılmamasını 

ve ilimlıırin tahsilinde tertibi ı:oaotıki takıp olunmasını ve ssireyi tavsiye eyliyor. 

Bundan sonra asli maksada geçiyor ve ilimleri üç kı~ma ayırıyor. 

Birinci kısımda gai ilimiere mukaddeme teşkil eden alet ilimlerinden baİıisle burada 

Arapcanıo ' !isani ilimlerini söyliyor. Ve burada kendisinin arapcayı tab'an sevdifı'ini ve 

bu lisanı sevenlerden yaradılmış bulunduğunu ifade ediyı;ır ve ( mebarici huruf) dan 

babsederken gençliğinde bu ,;,evzuc!a bir eser yazmış olduğunu bildiriyor. Ve bizde 

ilimlerden hangilerinin revaeta olduğunu ve bu ilimiere ait hang-i eserlerin okuoulduğunu 

söyliyor ki buıilar 'ile bizim maarif taribirnizin mühim noktaları tenvir olunuyor demektir. 

~:'-:'-·' Ikinci kısımda am eli· ilimleri ve üçüncü kısım d~ dahi itikadi ilimleri yazıyor. 

[1] Bu eser Köpriilü kütüpbao~siodeki 1592 sayılı mecmuada mevcut oldu~u gibi 

yine bu kütüphanedeki 1596 sayılı mecmuıı içinde dahi vardır. 
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taidesinin;_ b~şerin ghcü yettiği derec~de Kur; anın ihtiva ettiği sır İ ara ittiia 

kesqetmek olduğunu söyledikten sonra diyor ki :, . . 

<<(Uzun Hasan) benim meskıtıre'sim olan (Tokat) ı l;>astığı vakıt ben; 

( Istanbul)· fatibi merhum ( Sultan Mehmed ) in hizanei kütübünün muhafızı 

bulunuyor idi m, Bu şehrin basılıp abalinin t ürlü türlü . tecavüzlere mar~ 
. . 

kalmalarından aşuri derecede hüzn ve keder iç inde idim. Benim gibi teessür 

içinde bulunan hükümdar~ Kur'and;ki: <<"Tanrı s~na misline. az t~s~düf 
olunur bir yardım ile yardım eder. (1] » ayetini okumaını Tanrı içime 

.doğdurdu. Ayni zamanda bunu ( Ebcet )- hisabil~ hisapiamamı _da ilham 

etti. Hisap ettim. Içinde b~lunduğumuz yıldan sonraki yıla muvafık çıktı. . ' 

(877)[2) Bunu hükümdara· tebşir ettim. Ve bu ayete istinaden _ gelecek yıl 

kendisinin ( Uzun Hasan ) a muzaffer olacağını bildirdim. 

Ve farisi bir kıt' a il~- bunu bir yıl önce şu suretle tesbit ettim : 

;_;-.... ı.JJ,) .~r--J, r _::;. ~~ 
(~) ·l.i.v" J-i-.) .5 \..c .:.-..li 

• L:.! ;;.S:. ;.; • ı) 'i t. ) ı:.. 
· l .i,.? i _rı-i :U I!l /~ J 

« Hükümdarımızın elile (Hasan) ın askeri inhizama uğradı. Bu inbiza

mın tarihi olmak üzere ben ; hükümdarımıza [ Tanrı sana. na dır görülür bir 

yardım ile yardım eder ... ] ayetini okudum ». 

[1] Sure 48, ·ayet 3 . 

. [2) ( Tacijttevarih) de [ Ç 1 S 533 ) şöyle bir hikaye vardır : 

( İkineı M_ehmet_) ( u~un I:Ia.saıı ) ile rüyasında göreşmiş ve (U~un Hasan) kendısini 
di:z: üstü düşürmüş ve kendisi de brnaklariyle bunun ciğerinden bir parça koparmış idi. 

'su rüyasından hernekadar netieede galip geleceğini çıkarmış idise de baştan mağlilp 
olacağı ha!tkındıı endişeye düşmüş ve bu rüyasını havasına açmış idi. Kendisinin yetiş-

. tirmiş olduğu fa:z:ilet sahiple!inden biri bu rüyayı gü:z:el bir suretle taoir etmiş · ve bu 

tabiri mucebinc;e herhalde (Uzun Hasan) a galip geleceğinin d~lili olmak üzere Kur' anı 

kerimden tefeül ettiğini V~ bu ( . .. ~\;};4:: J) ayeti zuhur eylediğ'ini ve bu ayetin 

içinde bulundukları (878) yılını göstermekte olmakla galebenin bu yilda vukua geleceğini 

kendisine müjdelemiş ich. 

Bu yılda vakı olacak galebe ve zaferin kendi tarafına ait olup muk-abil tarafa ait 

olmadığını da bu fadıl ; tefeülün bu tarafta vakı olmasite ve ayni zaman~a bu hiikümdarın ; 

bu ayet ile muhatap olan :z:at ile ayni isimde bulunmasiyle temin etti. 

~9 



Tanrı bu iyetİe peygamberimiz (tv1ubammeci ) e hitap ettiği gibi hüİd1nı
darın isminin dahi peygamberin ismine mutabık olması ayrıca bir güzellik 
gösteriyor idi. 

Bundan başka: « Arap yurdunun Rum yurduna en .yakın bulunan 

yerinde İranlılar Rumları mağlı1p ettiler. Bu mağlübiyetlerfnden sonra 

Rumlar lranlılara galebe edeceklerdir. [1] ıı ayetile dahi bu tepşirimi 
teyit eyledim şöyle ki : 

Ayetteki ( J-;'i • .j:. ı ) dan tamiye yolulyle maksad en alttaki ve en 

sonraki ( d~d) harfidır . Ve bundan da maksat bu harfın müsemması olan 

ses değil ; bunun ismı olan ( da~) dır ki bunun_ ( ebcet ) hisabÜe 

mecmuu 805 olur bu da (Rum) un yani (Yıldırım Beyazıt) ın Teymur 

tarafından mağtüb edildiği tarihtir. (Yıldırım) ın Teymura mağlObiyeti 

805 muharremi başlarında vakı olmuş idi. bu mağlubiyetten sonra ayette 

olduğu gibi ( Ru.m) un galebe edeceğini de düşünerek harekete devam 

ettim. Ve ayetteki (~) kelimesinde bulurian (b) ile (d) nın isimlerini 

yani ( ba) ve (d ad) ı ve ( ayİnin) müsemmasını his ap ederek bunlarile de 

vukuundan e > ve~ (Uzun Hasan) ın inhizam tarihini bulmuş ve bu suretle 

evvelki buhışumun isabetini teyit ve te'kit eylemiş . oldum. 

( Uzun Hasan) mağlup olmasından bir hafta evvel bizim askerimizin 

bir kısmını mağlGp etmiş ve sonra kendisi mağlGp edilmiş idi ki biraz 

düşünülecek olursa b~ ayette ona da işaret olduğu meydana çıkar ı.. )) 
Sarayda il mi ve edebi bir hayat geçirmekte elan ( Molla Lutfi ) zeka 

ve nükteperdazlığıyla harica da eriyor, yetişiyor idi. 

( İkinci Mehmet ) ( Medarisi Sernan ) m_üderrislerine sıhah; tekmile ve 

kamus ve saire gi~i Arapea altı luğat kitabını bir yere toplamalarını 

emretmiş idi ki ( Uslu Şüca ) da bunların aralarında idi [2]. 

Bu müderrisler arasında bulunan (Molla I;utfi) bir gün .hamamda 

tesadüf etmiş olduğu bu ( Uslu Şüca) ile. bu mesele üzerinde görüşüyorlar 

iken ( Uslu )' bu kitapların her satırı üzerinde durmakta ve her ~atıra bir 

şek alameti koymakta olduğunu söyle miş idi. 

•"W:,~- t::ı!J .JJ:l•:- ı-r.l.: .ı.aı /.ı" (J J-;'il.j.~IJ \J)I..:.:lc. 71 (1] 
Sure 30, ayet 1. 2, 3. . 

[2] Şekayık sahibi bu ( us lu) kelimesinin ri.ımcada kalın ve kaba e~ ek de~ek 
olduğunu söyliyor. Ve bu kitapta bu kelime (muslu) suretile de görülüyor. 
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( Motıa Lütfi ) da buna karşı her satıra değiİ yalnız sahifelere bir şek 
alameti koymakta bulunduğunu .. ve binaenaleyb muhatabının kendisinden 

daha şekli olmakla [ eşek - arapcada 'daha şekli manasınadır. ] .. olduğunu 

söylerken zaten böyle !Danalı bir kelime ile anılan mubatabına fena bir nükte 

yapmış veya muhatabının adını türkce olarak tekrar ~ylemiş idi [1]. 

Sahın . muderrislerinden olup (Leysi-Leys Çelebi) - ki (Ikinci Mehmet) 

ve (İkinci Beyazıt) devirlerinde birkaç .defalar defterdar dahi olwuş idi

namile müşteliir olan. ( Nureddin Hamza) alimler ile bir müsabaka imtiba~ 

nma girrneğe teşebb.üs etmiş idi. (Molla Lütfi) buna : « senin ismin nakıs 

fiillerdendir. - { Leys, arapcad~ ef'ali nakısadandır. - Filin dahi öyle 

nakıstır. ~u mephasta sen dahil değilsin.. Var git.. arniller (memurlar) 

ile hesabını gör !.. [Leysi Çelebinin defterdarlık yapmış olduğuna işarettir 

Aynızamanda ( leyse) ,.dahi amildir J >> diye derhal şöyle bir beyit tertip 

eylemiş idi. 

Görenler ; işidenler hep beğendi 

Efendim ilmi lle amil olmuş (2) -

{Molla Arap) -ki sahibi lihyei kesife imiş·- birgün Sultan Mehmet 

huzurunda mollai mezbur ile esnayı mübahase ve bilali mubadesede Molla 

Lütfiye: Ekser bildığin felsefiyattır. Mühimmatı diniye ve ulümu şer'iye

den nesne bilmezsin. Belki dahi istinca nicedir febim kılmazsm. Der. 

Molla; latife edip: «Kaba sakalı eluine iletsen sana istiı:ıcanın birkaç 

t.ürlüsün bildiririm ve nice bilmedikleri n öğredirim .. . >> der [3]. 

Mevalii asırdan birinin k ürkünün yakası semmur; peşleri zerdava; 

[1) İstanbul Darülfünununda Arap ecebiyatı müderrisliği etmiş olan doktor Reşerin 
1926 da neşretmiş oldu~ Orientalisti che miszellen ll adlı eserde münderiç metinler 

arasındaki (uslu efendi ile vezirler münazırası) unvanlı mizahi eseri biç bir gunn izah ver

meksizin neşretmiş idi. Aziz arkadaşım profesör Fuat Köprülü 1928 birinciteşrin yirmi beş 

taribinde çıkan Hayat mecmuasında bu eserin ( Moll~ Lutfi ) tarafından yazılmış olduğunu 

izah ve ispat eylemiş ve her meselede olduğıı gibi bu meselede dahi bizi tenvir etmişlerdir. 

[2) (ilmi ile am il olmuş! .. ) diye ilmi ile amel etmediğine ve ilmi.ni .amilliğe (memur

luğa) vasıto ey!emiş bulunduğuna t elmih eylemiş ve bu suretle bir tebhekküm yapmışhr. 

[3j Aşık Çelebi" tezkeresi. 
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yanları sansar arkası çılkafa imiş. Öl esnada buna Bursada sultan medrese

sinivermişler ol esnada (Molla Lutfi ) demiştir. 

' 
Bir der~e çatma kürk ile bir düzme koşma Türk 

Layık değildurur ki ola Sultan müderrisi 

Yukarıda ismi geçen {Ali Kuş cu) ile beraber ( İstanbul ) a gelenler

den ( Fahriacem) namında bir kimseye otuz akça ile bir tedris ciheti 

verilmiş ve bilalıara on akça . terakkı ile bu zata ( Darülhadis) medrese

sinin müderrisliği tevcih edilmiş idi . ki bu tevcihde ( Fahriacem) on akça 

terakkı görmüş idise de bu medresenin vakıfının medrese müderrisliğine 

tayin etmiş olduğu 50 akçaya nazaran bu tevcihte on akça tedenni var idi. 

( Ebcet) h.isabı oyuncaklan ve nükteperdazlık düşkünlüğü yine (Molla 

Liitfi) nin eline bir iğne sokmak fır~atı verdi. 

( Darülhadis) deki {ya) gidinc bu terkip {Darülhades) şeklinde kalır ki 

bunun manası hacet d efedilen yar demektir. Bu ( Darülhadis) medresesinin 

müderrisliğ.ı vakıfının şartı olan 50 akÇadan on tenzil edilerek 40 akça ile 

bu zata tevcih edilmiş olmakla ( Darülhadis) lafzından da (ebcet) hisabile 

10 adedini ifade eyleyen· (ya) çıkarılınca bu terkip ( Darülhades) olmuş 

ve bu y~ni müderris ( Darülhadis) e değil .( Darülhades) e müderris tayin 

edilmiş olur. 

Kendisince güzel olan bu nükteyi ( Molla Liitfi ) şu suretle · naz

metmişti: 

Ey dehr 1 acep hadisedir ki hades ettin 

Bünyadını ilmin yıkuben hep abes ettin 

Bir dehriye yer etmek için (Darihadis) in 

Hazfeyledin o:ıunu ve Darülhades ettin. 

( Latifi) nin tezkeresinde söylediği gibi: « ceriyyülcenan, seriülbeyan, 

mütebahhır ve behhas olan (Molla Liitfi) ( Salıını Seman) da nicekereler 

dersiam edip (Sultan Mebmed ) e bu sekiz medresenin müstait ve muidi, 

müstefit ve müfıdi gelip kendisineen istedikleri dersi okumalarinı · arzet

miş ... » idi ki bu hal ilmin şi arı olan tevazuun (Molla Liitfi) de . bulun

madığını göstermektedir. 
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(Molla Lütfi) nin ustadı ( Hocapaşa) . d enifen bu fadıl vezir { ikinci 

Mehmed) in herhang.i bir sebebe binaen gazabına uğradı.Azil ve hapsedildi. 

Alimierin hepsi Hocapaşanın maruz kaldığı · bu hal karşısında~ harek~te 
geçtiler. Kendisinin hürriyeti icıde edilmiyecek olursa divana gelip kitaplarını 

yakacaklarını ve memleketi terkedeceklerini söylediler. İkinci Mehmet Hoca

. paşayı hapisten çıkarıp kendilerine teslim etmağe mecbur oldu. Ulemanın 

bu hareketlerinin yatışmasını bekliyen padişah, kendisini, atası {Hızırbey) in 

doğduğu yer olan Sifrihisar kadılığı ve ora medresesinin müderrisliği 

sıfatiyle İstanbuldan çıkardı. [1] 

(Molla Lütfi) bu ıiıenküp üstadını bırakmadı. Tam faziletli bir telmiz 

gibi hareket ederek o da hocasile beraber İstanbuldan çıktı. ·(Hoca. Paşa) 
ile bu değerli telmiz (İkinci Mehmed) in ~efa til e oğlu (İkinci _Beyazıt) ' hü-

' -kümdar oluncaya kadar· (Sifrihisar) da kaldılar. Sinan paşa burada büyük 

bir ·hüzün ve keder içinde imrari hayat eylemişti. 

İkinci Beyazıt'ın cülüsu bu üstad ile telmiz için yeni bir hayat mefıdei 
olmuş idi. 

Bu yeni padİŞah Sinan paşa'yı her gün yüz dirhem akçe vazife . ile 

evvelce müderris olduğu Edirne darülhadisine müderris. tayin etti ki Sinan 

paşa şerhi· mevakıfın Cevher bahs.ine yazmış olduğu haşiyeyi bu ?Iüderris

liği · esnasında yazmış ve bu haşiyesin~e (Seyidi Şerif,.._ 816 vefat) e pek 

çok itirazlar serdeylemiş idi. 

Bu yeni hükümdar Molla LfitWye de iptida Bursa kaplıcasındaki 
~uradiye ve s~nra Filibe ve her gün kırk dirhem vazife ile Edirne darül

badisi müderrisliğini verdi. Buradan sonra bir müddet istanbuldaki Medarİsİ 

Samandan birinde dahi ders okuttu. Nihayet bu padişah her gün 60 akçe 

[1] (Sinan paşa) (Akşchir) civarındaki ( Sifrihisara) a gitmek üzere ( İznik re vardığı 

v.a'kıt (İkinci Meh met) tarafından paşanın arkasından gönderilen tabip kendisi~i şuur bozuk

luğu hastalığında? tedaviye kalkışmış ve butürlü hastaları tedaviye mahsus olan ilacı vererek 

hergün kendisine elli değnek vurmağa başlamış idi ki (İstanbul) da ulemanm paşa lehindeki 

hareketlerinden çekinen padişah ; intikam saikasile paşayı bu suretle dayak altında öldür- -

rnek istiyor idi. Bu kıymett.ar ve mütefekkir alime reva görülen ·bu zulma nekadar teessüf 

;edilse azdır. Padişahın bu zulmüne bu sefer de ( İbni Büsameddin ) denilen alim itiraz 

etti. Padişah bu· zulmüne devam ettiği takdirde · memleketten çıkacağını kendisine · bir 

mektup ile bildirdi. ( İkinci Mehmed ) yine bu zulmü ref'e mecbur oldu. 
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vaz~e ile kendisini Bursadaki hüyük babası Murat Han'ın medre~eslne 
müderris tayin eyledi. 

Bursadaki müderrisliği esnasında bir gün bu şiddetli zeka sahibi olan· 

-müderris etrafında bulunanları hayrete giriftar etmişti. Şekaik sahibinin 

nakletmiş olduğu vechile hadise şudur.: 

Ahibbasile, bir dağda bulunan bir pınar· başına tenezzühe gitmiş idiler. 

lleriden bir köylü görünrneğe başladı. Bu köylü~ün elinde . bir hayvan 

yuları ve boynunda dağarcığı var idi. Bu köylü bunların yanındaki pınar

dan su içip arka üzere yattı. Molla Lutfi bu köylünün Inegölden oldnğunu 

ve kaybetmiş· olduğu hayvanını aradığını ve biraz düşünerek adının da 

Sevindik (1) olup dağarcığında dahi yarım ekmekle biraz peynir ve üç 

baş soğan bulduğunu söyledi. Ahibbası köylüden sormuş oldukları suallere 

Molla Lutfi'nin . tahaddüsleri ve biraz da tesadüfün tesirile vaki olan isa

betleri gibi cevap almış _olmalarile büyük bir hayrete giriftar olmuş idiler. 

Muasırları bulunan ülemayi hiçe sayacak kadar mağrur olari bu mü· 

derris suret ve merasime hiç kıymet ve ehemmiyet vermez ; büyük 

bir besatat ve sadelik içinde yaşar idi. Sırtına adi bir libas giydiği 

gibi derse gelirken bindiği hayvanın yularını kendi elile medrese kapısı 

halkasına bağlar ve yine kendi elile hayvanın önüne alefini koyar idi. 

Başıı;ıda büyük bir ilmi gurur taşıyan ~u alimin bu türlü tavazuları da 

belki Oiyojen'in tavazu suretindeki .azameti kabilinden idi. 

İstanbul medreselerinde müderris bulunduğu vakit medresesinde ikincliye 

kadar derslerini okutur ve ikindiden sonra Şeyh Vefa zaviyesine gide

. rek akşam ezanma kadar orada Sahibi Buhari rivayet eyler idi. bu esnada 

. çok defa kitabın üzerinı: gözlerinden yaşlar döküldüğü ve bü kitabı ağlıyarak 

tahdis ve rivayet eylediği olur idi. 

Bu alimin medresedeki talebesinden [2) başka hariçte dahi kı:ndisin-

[lJ Eski Osmanlılarda Kanuni devrine kadar bu isim vardır. Tayyar zade Ata tarihi 

C. 1 S. 8 ve (Şekaik) de (İkin~i Beyazıt) devri meşayihinden ~ovacı Dedeye bakınız. 
[2) Osmanlı ilimierin en meşhurlarından olan ( İbni Kemal ) kendisinden okumuş 

. idi. { Şakeyık) da görüldüğii ·vech Üzere ( İbni Kemal ) diyor ki : 

,Ben asker iken ( Sultan Beyazıt ) devrinde bir sefere iştirak etmiş idim. Bir gün 

vezir Halil paşazade İbrahim paşanın huzurunda ayakta duruyor iken içeriye üstübaşı 

pejmüroe bir kimse girdi. Ve mecliste bulunmakta olan Evrenos beyzade Ahmet beyin 

üzerine geçip oturdu. Ben o tariha kadar hiç bir kimsenin bu beyin üstüne geçtiğini 
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den müstefit olanlar var idi. Bunlardan ( lshak) namında bir - hıristiyan 
~ ta~ibi biliyoruz. 

Bu ·zat molladan (Mantık) ve (Tabii ilimler )_ okumuş ve molla ile 

- bu ilimlerde ve dini mevzularda müzakereler ve münakaşalar icra eylemiş idl. 

Ne garibt.ir ki islam dairesinden çıkmış olmak töhmetile idam edilmiş 

olan molla· bu alim tabibe münak1!-şalar ve mübahasalar neticesinde fikren 

ve kalben islam dininin hak olduğu hakkında kanaat temin etmiş ve bunu 

islam dairesine getirmiş idi [1]. 

· ( Latifi ) tezkeresinde görüldğü veçhile kendisinin şairliği ve arapea 

kasideleri dahi var imiş. Ve arapea kasıdeleri ve inşası çok imiş. Fakat ; 

eŞ' arının ol kadar şöhreti yok imiş 1.. (İkinci Mehmet) kendisine : « sen 

d~'hi şiir dermisin? . » deyu sual ettikte şu beyit ile cevap vermiş idi : 
' · -

Fazlu hikİnet issine ger olmasa eş'arı ar 

arzederdim ben de eyyamında asan lebid [2]. 

görmemiş idim. Bu adamın bu azarnet ve ihtişamlı vezirin huzurunda bu muhterem beyin 

üzerine geçmesi ve ayni zamanda bu adamın .üzerinde gayet adi libas bulunması benim 

hayretimi mucip oldu. Arkadaşlarima bu adamın kim olduğunu sordum. Filibe medrese

sinin müderrisi olan bir alim olduğunu ve kendisine ( Molla Lı1tfi )' denildiğini öğrendim. 
Merakım tatmin edilmamiş idi. · Vazifesinin kaç kuruş olduğunu sordum. Otuz dirhem 

olduğunu söyledikleri vakıt bukadar az maaş alan bir kimsenin bu beye tekaddüm ettiğin· 

den dolayı hayretim bir kat daha artmış idi. Arkadaşlarım : " alimler ilimlerinden dolayı 

tebcil edilirler. Eğer bu alim zat aşağı oturmuş olsa idi onıı ne o bey ve ne vezir razı 

~lmazlar idi ... ·, dediler. Bu söz beni düşündürdü. Ben, nekadar ilerlesem o beyin derece· 

sini bulamayacak idim. Lakin ilim ile iştiğal edecek olursa~ bu alimin derecesine gele· 

bilecek idim. O gün ilim ile iştiğal etmeğe kat'i kararımı vermiş idim. Seferden dönüşte 

hergün kırk dirhemle (Edirne ) (Darülhadis ) i medresesine müderris olmuş olan bu zatın 

dersine devama başladım. 

[1] tevil ve tasavvuf cibetlerini meşrebine muvafık bulınıyan bu mühtedi yalnız 

(Gazali) ve (Pez,devi) nin eserlerile meşş-ul olmuş ve İmaını Azarnın ( ~("~l •lil l ) ine 

bir şerh yazmıŞ idi. Bu zatın bal tercemesi ( Şakayık ) da ( Kanuni Süleyman ) devri 

alimleri urasında vardır. 

[2] Tamamiyle . bu m ealde arapea bir beyif vardır ki ( İmaını Şafii) ye isnat olunur. 

O arapea beyitte dahi burada olduğu gibi :· « Eğer şiir söylemek alimler hakkında bir . 

nakıse teşkil etmeye idi ben ; ( ı;..ebid ) isminde olan büyük arap şairinden daha şair 

Qlur ye Q~dıın daha güzel ~iir s~yler idim ... ıı denilmektedir. 
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Şu Di!ltla' dahi onun eş' arında ndır. 

Gö~dü gönlüm ki göz~, kaşı güzel 

Sevdi hi'r herberi tıraşı güzel 

Bu şiiri de ka~lolunaca~ı zamana karip demiş idi : 

Aşkın kübüzün .ele alayım mı ne dirsin 

Alemiere avaze salayım mı ne dirsin 

Nalişler- idup ney gibi gavğasını aşkin 

Başuma yine satun alayım mı ne dirsin 

Rüsvayı ciha11 olmak için şişei ari 

Hey no lsa gerek?.. taşa . çalayım mı ne dersin 

Bu da onundur: 

Aşkın kübüzünü yine hnğırdadayım mı 

Yani .ki felek tasını çınğırdadayım mı 

Bunlardan başka ( Molla Lutfl) nin bir beyti daha görülür ki kendi

sinin idam edilmiş olmasite bu beytin arasında hazin bir mutabakat vardır: 

Öldürmeyince Mehrüve.fa eylernem demiş 

Ger eyler ise Mehrüvefa öldürün beni I. 

, 
(MollaLutfi) nin şu gazeli eski tarzda hakikaten güzel sayılabilir : 
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. Dilimiz sa~eri sabuh ister 

Cism elbette taze. ruh ister 

K~rem et cana .fethi bab eyle 

Nice demdir ki dil fütuh ister. 

Zahida m·ezhebi mehabbtte 

T evbeye tevbei na su h ister 

Nushai gamla şüğleden dilü can 

Ne mütunu ne hod şuruh ister 

V uslatı ya re erme~e Lütfi 

Sabrı eyvübu ömrü nuh ister. 



Molla Ikinci Mehmed'in vefatma da şu tarihi söylemi~ idi : . 

Hest tarihi bihterin ora 

Neverallahü kabrehu nura 

«Onun ölümün~ en güzel tarih : (Neverallahu kabre.hu nura-Ailah ; onun 

kabrini nurlandırsın . 886.ı> dır. 

Yukarıda Latifi tezkeresinden naklettiğimiz gibi «Cerriyülcenan, Serri

ülbeyan, mutebahır ve behhas» olan Molla Lôtfi'ye Şekaik ve Taccütt~varih

de görülen : ·«Fazile~ine mağrur olmakla akranına ve eslafına dil uzatması» 
ve herkesi i ğneliyici bir zekaya malik bulunması da ilave edilirse böyle 

bir , değerli fazılın idam edilmiş olmas~ndaki müphem sebep biraz anlaşılmış 

olur. [1] ' · 

[1] Mısır diyarında zamanı tevakkufleri imtidat hulıcak erkan ve ayan ve eshabı divan 

vatanı aslilerine meyil ve arzu edüp abu havayi rumu yadedüp tahassür eder oldular. Bazı 

eşraf merhum Kemal paşa zadeye - ki ol ~amanda Anadolu kazaskeri idi ve müsahabeti 

dilküşasına merhum Padişah Hazretleri ziyade mayil idi. Ve asrında ferid ve rüzgarında 'vahit. 

idi-dediler ki: Niceyedek bu diyarı gurbette gurbet çekewz ?! Olmazını ki padişahı cihan

penahi canibi ruma tergip ve ol merz ve bu ma meyil ettirür kelimat tertip eyliyesiz?. Bir gün 

merhum hazretlerile müşarünileyh Molla heminan . olup musahabet ederken : <<İlde ne söz 

geleci var?!,. Deyu sual buyurdular. Molla dedi ki : Padişahım ! Yolda gelü'rken Leşker 

halkı nilden davarların suvarırken isittim birisi bir türkü çaA"ırır. Ve. bu kıt' ayı okur ki : 

Nemiz kaldı bizim mllki Arapta 

Cihan halkı k amu ayşü tarpta 

NAZlM 

Nice bir dururuz Şamu Halepte 

Gel ahi gidelim Rum iller ine 

Merhum hazretlerine ziyade hoş gelup mekarri hilafetlerine muavedete meyillerini 

· izhar bu:ıo:urdular. Ve şimdenğeru bunda tevakkuf iktıza eder umur dahi kalmadı müracaat 

eyleriz deyu buyurdular. Molla bu latifeden sonra birgün dahi heminanlık şer~fin ibraz 

edup mükaleme ederken merhum padişah ~ual ettiler ki : Molla Lutfi Tokadi sizin 

üstaqınız imiş, ilim ve fazlı maruf iken katline bais ne oldu ? • · 
M.olla demiş ki hasedi aleran belasına uğradı, Latif tabı, bezlegiiy ve nadire söyleyici 

kirnesne idi. Ekser nası donadır içli. Şirin latifeleri düşer idi. Böyl~ iken kimseye ~y~en 

vücut vermez idi. Vekele adem idi. Ol cihetten adusu çoğalup galip oldular ve iftira ile 

hela~ine şayettiler. Molla Lutfiııin şuhlus-u bir mertebede idi ki 'kab lcabi bazı Iatifeler 
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Birgün dersinde, dördüncü halife ( Ali ) ni~ bir gazada vücuduna 

batmış olan bir okun demirinin çıkarılması istenilmiş ve kendisi bunun 

acısına tahammül edememiş olmakla namazda bulunduğu esnada bunun 

çıkarılmış olmasından haberdar olmac:4~ını ağlayarak hikaye etmiş ve 

bu namaza nazaran bizim namazlarımızın boş yere eğilmek ve doğrul

maktan ibaret bulunduğunu söylemiş idi. 

Dersinde bulunan talebesinden bir kısmı hocalarının bu sözün~ yanlış 

anlıyarak namaz hakkında boş bir eğilmek ve doğrulmaktan ibarettir 

dediğine şe~adet eylediler. Kendisine mülhit vı:ı zındık lekesi sürüldü. 

Talebesinden bazıları başta olmak üzere yüzler ce garazkarları mollanın 

etrafınde ölümle neticetenecek bir velvele koparınağa başladılar . Kendisi 

hapis ve tevkif edilmiş idi [1]. 

ihtira' eyler idi. İşiden ihtirah' olmasın gürnan itmeyup vakı sanurlardı. Dedikte padişahı 

firdevs fişiyan dahi buyurdular: ((Ya siz dahi üstadunuz gibi böyle latife söylemezmisiz kr 

vakı zannoluna ?! .. ıı 

Molla merhum dedi ki : Geçen gün biz nevbetimizi savdık. Nevbet şimdi yold~ım 

duacinuza düştü. Anlar söylesun ... 

Merhum padişah buyurdu ki: << yoksa ol günkü kıt'a bedihemi idi ?! .. » 

Molla dahi: Fireseti sadıkai padişahi şehadet, ittu~i gibidir. Deyup selamladı. Menzile 

geldikte mollaya beşyüz ~lori in'am gönderdiler. Selimname, s 614- 615. 

[1) 18 gün devam eden mahbusiyeti esnasında {Lamii Çelebi) şu tarihi söylemiş idi: 

.ı.. .iL ..:ıtbl- J~ ~n ... L!. - -. 
J['c_,) -.:..:_(' ~; J-~j ~ 

~.; ~)~ l)..;ı ,._~ .. j\.J 

..J'_J;~·~ ..ı.!. ~ıııj1 ~u 

J l (..;ı.- ıY- ..J)ojl .ı.- ~ .. 

~-' .ı.:. ..:ıı..ı: .i. ~ .. JI:J 

« Adalet memleketinin padişahı (Sultan Beyazıt) - ki onun kahrü galebesinden >> 

<< fitne bir köşeye çekilmiştir. - (Deli Lı1tfi) yi ilhat töbmetile hapsetti. Onun bu mah- >> 

« busiyetine - Lı1tfi mülhid bezindan şüd esir_:_ mülbid Lı1tfi zındanda esir oldu [ 90p ) » 

suretile hak canibinden tarih geldi .. n 

Lütfi de mabpus bulunduğu zindandan (Aşık Çelebi tezkeresi) nde görüldüğü veçbile 

mub~~lif zatlara şu feryatnameleri göndermiş idi, 
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Müftü bulunan ( Efdalzade) isnadah tahkik etti. Katline fetva verecek 

bi~ s~bep göremed i. Fakat , pek magrur ve mütecasir bulunan (Hatipzade) 

bunun katline fetva yerrnekten çekinmedi. Çünkü molla Lütfi bunun bir 

kitabını tenkit edecek idi. Bundan ürkmüş Ve kıznıış olan Hatipzadenin 

eline büyük bir fırsat geçmiş bulunuyor idi. 

Çok teessüf olunur ki Hatipzadenin fetvasile ve taassup ve garaz 
saikasile 25 Re6iülahır 900 Sftlı· günü böyle yüksek bir alimin kanına 

girildi [1]. 

Veziribam İbrahim paşaya : 

Ey mürüvvel madeni lutuf issi sultanım meded 

V ey eben an ced veziri ali Osmanım meded 

Dameni Yusuf gibi çak oldu zeyli ismetim 

Hasmı biinsaf elinden al giribanım meded 

Davut p~şaya : 

Ey asafi ferzane Andır beni Sultane 

An muri Süleymana Zındanilere hayr et 

Ali pa~aya : 

Çok n esne gelur başa 

Ad eyle Ali başe 

Rumeli Kadiaskeri Hacı Hasanzadeye : 

Ey Rnmelinin sadrı 

Yani ulema zuhri 

Anadolu Kadiaskeri imam Aliye : 

Ey sadrı Anadolu 

Unutmaz isen yolu 

Nişancı Taci beyzade Cafer Çclebiye : 

Ey namü nişan ehli 

Uzatma iken mehli 

Naz eyleme ·yoldaşa 

Zı!ldanilere hayr et 

is13mımızın fahrı ' 
Zindanilere hayr et 

Sağ eyliye gör s~lu 
Zındaniler hayr et 

Sa'b eyleme her selıli 

Zındanilere hayr et 

·. 

-·: 

(1) (Naima) taribinde görüldü~ü vechile Macaristandaki (Nidaj) kasabasından olmakla 

(Nidajlı Sarı Abdürrabman) denilen bir müderris dahi ( 1011) tarihinde il had ve zendeka 

töhmetile idam edilmis idi. Bundan başka (Silahdar Tarihl) nde görüldüğÜ vechlle (1071) 

de ; .i~ tanbul kadısı Ruhullah Efendi ve beğlikçi V ecd! ve Baki Beyler ve Mehmet Ağa 
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Bu alim At meydanına şehit ediliyerken lsDarn dininin şiarı olan şeh.adeti 
tekrar ediyor ve kendisine isnat olunan ilhattan tenezzüh '1(~ teberri eyli

Y?r i.di, fakat, - gayz ve kin ile dolmuş olanlar hakkı ne . görüyor ve ne 

iş idi y.orlar idi. 

Ne garip bir tesadüfdür ki Molla Liitfi'nin idamına fetva veren bu 

HatipJ Zade ile şiddetli aleyhdarla~ından biri olan izari - Kermeyan'lı 

Kasım- dahi Molla Lutfi'nin idamını müteakip vefat eylemişlerdir. Vicdan· 

larını kirletmemiş bir çok kimseler Mollanın bu · idamından müt.eessir oldu

lar. Bu nefsi nefisin telefinden dolayı tel~fi nefsi !Jefis [1] ve (JJ'. C'-' J~) 
diye tarih söylediler. 

Mollanin İdaınından müteessir olanlardan biri de şu manzum tarihi 

söylemiştır 

Jl <IS J );i. .. jı..ı )\..;:ı; ;\;..:;ı 

-~..) ~ "-r: JiW ~~ J.) .).i . 

.ı.:~\"' -:-..i) I;JI .ı-> .}bl ~ Je-
« ..1.:4.:. ..:..\...ı4JJ D lf'i~ J t;\,," '.;_:..) 

« Fadılların mefh,aretlerine medar olan maktül Lütfi ki haiz olduğu » 

« faziletlerile bÜtün memleket içinde eşsiz idi. Onu haset erbabı taasup » 

« saikasile şehit ettikleri için . tarihi ( Velekad mate şehit- Şehit olarab 

öldü .. ] oldu. -~~ 

Alay Köşkü önünde katlolunmuşlar idi. Bunların da katlolunmalarına sebep gaibden haher 

vermeleri (?) idi. Yine fıu tarihte görüldü'ğü vech üzere bu va k' ada n dört yıl sonra (1075) 

de (Maksut Paşa) hacası ve imamı (~ari Mehmet Efendi) dahi zındıklık ve mülliidlik töh

metile Parmakkapı'da idam olunmuş oldu~ gibi ( Raşit Tarihi ) nde görüldüğü vechile 

(Patburun zade Mehmet halife) dahi yine mülhidlik tö~metile katiedilmiŞ idi ki Osmanlı. ta· 

rihinde bunlardan başka· daha birçok masum kimselerin idamlarına din vasıta edilmiş ve 

bunların masum kanlarile lekelendirilmiştir. (Nidajlı) müdenisin idamına hüküm verenler

den Anadolu kediaskeri Esat Efendiı:ıin (Naima) daki Tırnakçı Hasan Paşaya cevaben yaz

mış olduğu tezkeresi okunacak olursa bu müderrisin .fikir ve kanaatl~rini müdafaa etmiş 

olduğu ve binaenaleyh idammin din ve şeriatle bir alakası olmadığı görülür. Naima Tarihi 
c. ı, s. 326 . 

[1] Buradaki ikinci tarih Mollanın idam tarihi olan (900) ü gösteriyorsa da birinci 

tarih (890) ·yılını ıöstermektedir . Bu tarihiıi belki 10 ta'miyesi vardır. 
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Idam olunduktan sonra bu fadıl zat Eyüp civarında Yavedut iskelesi 

yan,ı!ldaki Defterdar Mahmud Çelebi mescidi kurbine defnolunmuştu [1). 

Halet bey namında bir zat tarafından Molla Liltfi'nin hal tercemesi ; 

1290 da lstanbulda çıkan Dolap mecmuasında tefrika edilmiş ve kitap 

. . halinde dahi çıkarılmış id .. 

Bu zat tarafından yazılan bu hal tercemesi Molla Lutfi'nin tetkika 

müstenit yeni bir hal tercümesi de~il; bu zata dair Şekaik tercümelerin· 

deki malumatın bir naklinden ibarettir. 

Molla Lutfi'nin ı;ıserleri : 

1 - (~\h,.) şerhine haşiye. 

2 - ( c.l:;,..) şerhine haşiye. 

3 - ( ~"""'~" d~) · şerhine haşiye. 
4 - r )Jı .. ::J" J.:.. Y' 

5 - r )J\.:..~,:.. Y' şer hi. 

6 - .)l..ı.:.l l c;~ ı 

7 - ( .:ık.l) ın tahkikine dair bir risale. 

8 - ( '-""~ '-;'bl) ne dair bir risale. 

9 ~:,.1 )11-:--llhlı 
10 ( ı.S.Jlit:) nin (e- '') i üzerine bir mikdar şerh . 

ll ( ......öl Jll) üzerine notlar. 

12 - t.l.. ~..ai 
13 - Uslu Efend i ile ve vezirler münazırası. 

14 - o_,>.l.ôllö.)I...JI 

15 - Harrlerin mahreçlerine dair bir risale. 

Molla Liltfinin bu eserlerinden (13) ~umaralı eserinden başka hiç biri 

basılmış değildir [2] . 

[1] 953 de v~fat etmiş olan defterdar Mahmut Çelebi tarafından 947 de yaptırılmış 

olan bu mescit kurbünde tarafımızdan araştırma yaptırılmış ise de (Molla Lı1tfi) nin kab

ri ne tesadüf olunmamıştır. 

[2] (Osmanlı müellifleri) nde görilldü~ü vechile (Molla Liitfi) nin ; 581 de vefat etmiş 

olan (Bağdat) lı (iıı l .ı~,.~~>!) ın (ö..ı...:.ll-la! c:_,;ll ) nam kitabını terceme eylemiş ol

du~ söylenmelctedir. 

( .)J;I;JI-&.:.)) un bu ( ö.ı.!.ll..ı..! c:_..,~&l\) maddesinden (900) de katiedilmiş olan 

(T~kat) lı ( :_r-> cj iıı l -&hl ) namında bir zatin böyle bir tercemesi olduğu mezkiirdur 

ki bunun Molla Lutff olduğu şüphesizdir. 
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( t_..L. ~..ai ) • ( ı.f" r plJI..:..b J.:.. .Y') • ( pi.JI..:-b _,~ _,...) .(.)'.die-'ı) 
ve (. ~;..\Alı;;.)\.._11 ) narnındaki küçük, küçük risaleleri tarafımızdan görülmüştur .. 

( .)l.ı..:JIL--'1 ) nam eseri Istanbul kütüphaneİerindeki ·yazma mecmualar 

iç inde sık sık görülür (1]. Bu risale İkinci Beyazıtın huzurunda cereyan 

eylemiş olan bir mübahasayı ihtiva eylemektedir. f2) 

Kendisi bu kitabın mukaddemesinde şöyle söyliyor : 

«İnsana mukadder olan kudret dairesinde mübahase eyledim. Fakat;» 

«hakikatın yüzü perdeler altında kaldı. Buna sebep de zamane alimlerinin » 

«haset ve inatları oldu. Ben hakikatı beyanda taksır eylemedim. Hakikah m> 

<ıherkes tarafından görülmesi ve anlaşılması için padişah, bana bu müba·» 

«haseyi yazınarnı emreyledi.» 

ıı Bu emr üzerine ben de huzurlarında irad eylem iş olduğum sualleri ve» 

, ubu suallere ilave ettiğim iki suali daha yazdım. Ve bunlara ( .)1 -'.!.liL-_ıı ) (3)» 

«diye isim verdim.» 

Molla Liitfi bu suallerini Seyidi Şerifin Metali şerhi [4] üzerine yazmış 

olduğu notlarının ilk satırları üzerine açmıştır. 

Hamidiye kütüphanesinin defterinde 1173 sayılı (ö;..!.ll """!(..,.~alı ~;) nin 900 de kat

ledilmiş olan (Tokat) lı (Liitfullah ihni Hasan) ın tercemesi oldufru sörülmekte ise de kita

bın kendisinde ne bu mütercim ismi ve ne de başka bir isim zikredilmiş olmamasından 

golayı fihristteki bu ismin ( j _,:b.J 1 ~) dan alınmış oldu ku kuvvetle tahmin edilir.. 

[1] Bizim tetkik ettikirniz nusha Üniversite kütüphaneşindeki 2963 sayılı mecmuadaki 

Riza Paşa nüshasıdır. 

[2] Bu mübahasenin kiminle cereyan ettiki bu mukaddimeda mezkUr detil ise de 

(İzari) namile meşhur olan. (Germiyan) lı (Kasım) ile cereyan eylediki maliimdur . 

[3] Bu isim de : « Sizin üzerinize, zemanın tesirlerine maruz bulunmıya sağlam ve 

kuvvetli yedi gök kurduk. Sure 78, Ayet 12 » e işaret vard!r· Sunllerin adedi dokuz ise 

de bu sunller gökten inmiş kadar kuvvetli olmakla veya esasen sualler yedi bulunmakla 

bu isim verilmiştir ki bu ismin verilmiş olduku eseri görenler [bir suda tufan ] tabirini 

hatı riari ar. 

[4) (689) da vefat eden ( Ürmiye) li (Siracüddin) in (manbk) ve (hikmet) e dair yaz· 

mış oldu§'u ( Metaliül'env!Jr) narnındaki metni ( 766) da vefat etmiş olan ( jb~ ~ ) 
( ;1 ;-':lı Lı,ı ) namile şerhetmiştir. ( jl_,...-\ll Lı ,ı ) üzerine de ( Seyidi serif ) notlar 

yazmıştır. ( S~yidi Şerif) in bu notları ve ( 2U.... ) ve bunu şerhi olan (t_l_,),) 1277 de 

İstanbu.lda ~asılmışbr. Fakat; bunların yalınız (mantık) tarafı basılmış ve (hikmet) tarafı 
ne hikmete binaen ise basılmamıştır. 
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$arih; ( [Iii• ) in mantık ve hikmet kısımİarınıi ayrılmış olmasinciakl 

sebebi izah eder iken mantıkı~ başlı başına bir gaye· değil, belki bir 

gayeye sebep ve vasıta olduğunu; hikmet in ise gaye ve maksut bulundu

ğunu binaenaleyb bunların biribirindt>n ayrılmaları ve biribirine karıştırıl

mamaları icap. ettiğini söylemiş ve hikmetini : u insana mukadder olan 

kudret derecesinde mevcutların ayinlarına arız olan halleri hakikatta 

oldukları ve bul~ndukları gibi araştırmağı temin eden bir ilimdir .. » ·diye 

tarif eylemiştir. 

s .eyit de şerhin bu noktası üzerine yazmış olduğu notunda şunları 

söyle~iştir : Burada şarih dahi metne göre hareket etmiş ve mantıkı 
hikmetten ayırmış bulunuyor. 

' Hikmetin tarifinde şerhine şu : (<mevcutların ayinlerine arız olan halleri 

araştırmak ilmi .. >> sur~tle almış olması da mantık ı hikmetin dışında 

bırakmak içindir. Çünkü mevcutların ayinleri; hariçteki tahakkukları demek

tir. [ Mantıkın ise tahakkuku hariçte değil, zihindedir]. Hikmet in tarifincieki 

ayinler kaldırılarak : « mevcutlara arız olan halleri araştırmak ilmi .. » diye 

tarif edilecek olursa ( mantık ) dahi nazari h ikmetler arasına girmiş 

olur. 

Bu iki tarife göre de hikmetin mevzuu ya mutlaka vücut veya harici 

vücut olmak üzere tek bir nesne olmuş olur ki buda doğru değildir. Eğer · 

hikmetin mevzuu bu iki manada tek bir nesne olmuş olsa idi hikmetin , 

nevilerine has olan hallerden bu ilirnde bahsedilmek caiz olmaz idi. Buna 

binaen hikmetin mevzuu tek bir nesne olmayıp bir emri arazi de bir birlerile 

müteşarik bulunan müteaddit nüshalardır. 

Bunun neticesi olmak üzere biribirlerile müteşarik bulunan haller ara- . 

sında bu ilmin mevzuu olan nesnelerin kendilerine has bulunan kayıt lar 

ile ayrı ayrı takyit olunmaları lazımdır. Müteaddit mevzuların her biri 

böyle kendilerine has bulunan kayıtlar ile birer birer takyit olunınıyacak 

olurlar ise Hikmet'in mevzuunda böyle umumi ve .uzak arzlardan bahse

dilmiş olur. Halbuki ilimierin mevzularında umumi ve uzak arzlardan 

değil; hususi ve yakın arzlardan balısedilir. 

Molla Lütfi Seyyid'in bu sözüne şu yolda it iraz etmiştir: 

Buraya dair benim tarafıından sörlenileç~k bir çol<; sözler vardır . 
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Bunların birincisi şudur: 
Urouru amme [lJ den bahsetmek; ilmi il~hi cieniİen ve husus! hiç bir 

kayıt ile takyit edilmeksizin yalnız mevcudiyeti itibarile mutlak vücuttan 

bahsedilen felsefei ulanın vazifesidir. 

Bu ilmi ilahinin mevzuu yalnız mevcut olmakla mevcutların ·nevilerine 

mahsus olan hallerden bahsedilmek bunun mevzuundan hariçtir. 

Bunun içindir ki : Vacip, heyula, suret, mekulatı aşr, ukul vesaire gibi 

bahsler yalnız mevcuttan · değil mevcu!ların ballerinden bahsolmakla bu 

bahisler ilmi İlahinin dışında kalırlar. Bunlar ; ilmi Ilahinin füruunÇan veya 

h•kemi iJimlerden sayılırlar. Nitekim eşşeyhürreis - İbni Sina hikmetin 

asıllarının taksimi hakkında yazmış olduğu risalesinde bu yolda izahat 

vermiştir. Binaenaleyh urouru ammeden babsolunurken her birinin kendi

lerine mahsus . kayıtlar ile ayrı ayrı takyıt edilmelerina hacet kalmamış 

olur. Çünkü bu urouru amme; mevcutlara .mevcut olmaları vasfından başka 

bir haysiyetle değil; yalnız mevcut olmaları haysiyetiyle arız bulunduğun

dan bunlardan bahsetmek ll mi lıahiyi teşkil eder. 

[ Itimterin biribirlerinden ayrılıp her' birini~ başlı başına bir ilim olması; 
mevzularının İstikialine bağlıdır. Mevzuların isiikiali il imierin istiklalini 

icap eder. Biribirierine yakın olan mevzul,ar biribirlerinden muhtelif kayıtlar 

ve vasıflar ile ayrılırlar. Biribirierine yakin olmayan mevzularda veya yek

diğerinden tamamiyle ayrı tutuimuş mevzularda böyle takyitlere hacet 

yoktur. Molla Lütfi hikmet - İlmi İlahinin mevzuunu bu ilmin füruundan 

ayırmış olduğu için takyide lüzum olmadığını söylemiştir. Seyyit ise. bu 

ilmi füruundan ayırmadığı için takyide lüzum görmüştür.] 

Bundan başka Seyyidin dediğine göre : ( Hikmet ) ın mevzuunun 

vücudumutlak olmayıp mevcutların nevileri olmak . lazımgeldiği ve bundan 

da ( mevcudumutlak) tan bahseden bir ilim bulunmamak icabedeceği sure

tile bir itiraz daha ediyo r. Ve (Hikmet) in mevzuunun bir emri arazi da 

yekdiğerlerile müteşarik bulunan müteaddit nesnel'er olmasını ele alarak 

(1] Mevcutlar başlıca (vacip) ve (mümkin) losımiarına aynlırlar. (Mümkin) ler de ya 

(cevher) veya (araz) olurlar. Bu mevcutlarilan imkan gibi yalıoız (cevher) ·ve (araz) ın ve

ya bunlar ile beraber (vücut) ve (vahdet) gibi (vacib) in dahi iştirak etmekte olduAn hal-

lerden bahsedilirse haniara (Ümuri amme) babisieri denilir. . 
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bunun veçhi oİaiadığı hakkında iki itiraz daha ederek itirazların 
dörde çıkarıyQr. 

. ı 

adedi nı 

Beşinci itiraz dahi yine ( Seyyid) in Mevakıf şerhinde söylemiş olduğu 

bir sözüne tevcih edilmiştir. 

llmikelam'ın mevzuu: u Dini akidelerin isbatı sadedinde gerek uzak 

ve gerek yakın bir taalluku itibarile herhanği bir nesnedir. Daha doğrusu 

mevcutlara ve madumlara vesaireye şamii · olan malOmdur ... ıı denilmiştir. . 

Seyyid burayı şerheder iken bu ilmin mevzuunu daha iyi bir surette . 

beyan etmiş ve bu bapta bazı tevcihler bildirmiştir. Molla Lutfi Seyyid'in 

bu · sözlerine defi tarikile _cevap v-ermiş ve itiraz eylemiştir. 

Bundansonra yine Seyyid'in mevakıf şerhinde söylemiş olduğu bir 

sözüne iki cihetle itiraz etmiş ve bunlar ile Esseb'üşşidad dediği yedi 

suaTi doldurmuştur. , 

Bunlardan sonra yi!le Seyyid'in bazı eserlerinde umumiyetle ilimierin 

n:ıevzuları hakkında söyleı;niş olduğu bir sözü üzerine iki bahs yürütmüş 

olmakla bunlar ile beraber suallerin ve itirazların mecmuu dokuz olmuştur. 

Molla· Luıfi'nin taz'ifi mezbah hakkındaki risalesi riyaziyat tarihinin en 

eski mes'elelerinden biridir. Bunun Esad Efendi kütüphanesinde 35~6 

sayılı· mecmua dahilinde tacülttvarih sahibi Hoca Sadeddin Efendi'nin; 

Molla Lütfi'nin idamından altmış sekiz yıl sonra yaz~ış olduğu bir nüs

hası mevcuttur. · 

Molla Lillfi bu eserini üç bab üzerine yazmıştır. 

Birinci babda murabbaın ve mük'ab'ın tarifleri ve hatların ve satıhların 

biribirierine darplan ve taz'ifleri gibi hendeseye müteallik bazı mukadde

melerden bahsetmiştir. 

İkinci bapta bu eseri ne için yazmış olduğunu söylemiş ve taz'ifi mez

bah m es' elesinin tarihini bildirmiştir. 

Molla Lütfinin ifadesine göre · bu bai?ta şöyle bir tarih vardır: 

Eski Y ~nanlıların bir mabetierinde ve bir rivayete göre Davud Pey

gamberin kendisinin bina ettirip içerisine büyük kıt'adaki erguııonu vazey

lemiş olduğu mabette büyük bir veba zuhur etmiş ve bunun mıiindefi 

olması için İsraiİ oğullannın peygamberlerinden birine müracaat edilmiş ve 

b_u peygamber vasıtasile mabedin mük'ap şeklinde alan mezbahıriın taz'if 

edilmesi ilham olunmu~ idi. Bu ilh<!~ ü~erin~ PIJ ~ezbahın yanına diğer 
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bir mezbah daha yapıİmış ve bununia vehanın mündefi olması bekİenÜmiş 
idi ise de veba günden güne daha ziyade artmış idi. 

Bunlar yine o peygambere müracaatla vebanın mündefi- olmadığını 

ve günden güne arttığını söylediler. Ceiıabıhak yine bu pe}:'gamber vası

tasile onlara şöyle söyledi : 

Onlar; mezbahı taz'if etmediler ; yalnız o mezbah gibi bir mezbah 

daha yaptılar. ~ükap taz'if edilmiş değilqir. Bunun üzerine Eflatuna müra

caat eylediler. 

Eflatun bunlara: 

Siz; hendese, hisap ve vefk [1] ilimlerinden nefret etmekte olduğu· 

İiuzd~m· Tanrı sizi tedip için bu vebaya duçar etti. 

Dedikten sonra taz'ifi mük'ap hakkında mücmel malümat verdi. 

Molla Lütri bu ikinci bapta dokuz matlapta iptida; .bu hikayE-deki 

arapça kelimeler hakkında tefsir ve izahlar yaptıktan sonra mezbahın dar

lığının vebanın zuhuruna sebep olmasını, bu mezbahın yanına onun gibi 

_ba.şka bir mezbah ilavesinin vebanın çoğalmasına olan tesirini, mezbahıiı 

yanına onun gibi başka bir mezbah ilavesinin mükabı ta~'if olmadığını ve 

~u hendese, hisap ve vefk ilimlerinin taz'if~ mezbahla münasebetlerini, 

ı:nezbahın taz'ifile vebanın nasıl mündefi olduğunu vesaireyi izahetmiştir. 

Üçüncü bapta da umumiyetle vebanın mündefi olmasına müessir olan 

~ualan ve ilahi isimleri söylemiş ve bunlar ile eserini bitirmiştir. 

Bu risalenin birinci babında murabbaın ve mükabın taz'ifle~ini göster~ 
miş ve bunu harici misaller ile temsil ve izah etmiştir. 

Murabba gibi iki· buutlu ve mük'ap gibi üç buutlu cisimlerin taz'ifleri 

bu iki veya üç buudun taz'ifile olacağından herhangi bir murabba veya 

mük'abın yanına onlar gibi birer murabba veya mük'abın ko~ulması onların 

· taz'ifleri demek olmadığını ve murabbaa nazaran taz'i.fin iki , ve m ük' aba 

nazaran üç buut da olması lazım iken herhangi· bir.murabba veya mük'abın 

yanına bir mislinin konulması onların yalnız bir buutta taz'ifleri demek 

• 
[I] Vefkten maksat cedavili murabbaadır ki anların büyuti murabbaası vardır ki ol 

büyutta _erkamı adediye ve yahu~ erkarn bedeli. huruf vazo1u~ur beşarti an ki ol eedavilin 

edla ve aktarı adette müte~aviyetülmikdar ola. 

Mevzuatül'uliim 
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olduğunu uzun uzun aniatmıştır. Ve hu bapta harici misaİİer getlrmlş 
V~ demiştir ki : 

Bir kimse eni, boyu kırkar arş~n olan bir arsa satın aldı. Satan satın 

alan kimseye enieri ve boyları yirmişer arşın olan iki arsa teslim etti. 

Bunun üzerin_e bu iki kimse kadıya müracaat ettiler. Kadı teslim olunan 

rrsaların satın alan kimsenin hakkının .tam~mı bulunduğuna hükmefti. Bu 

hakimin y.anında bulunan bir mühendis hükmün doğru o_lmadığını ve teslim 

olunan arsaların satın alan kimsenin hakkının yarısı_ olduğunu söyledı. 

Yine bir kimse bir yapıcı ile üç buudu onar arşın olan evinin taz'ifini 

muayyen bir para ile pazarlık etıoiş idi. - Bu yapıcı evi yalnız bir buutte 

tai'if ile yükseltti. Diğer iki buut eskisi gibi kaldı. Yapıcı paranın tama

mını istedi. Ve hakime müracaat vuku buldu. 

Hakim yapıcıya p'aranın dörtde birine istibkakı olduğunu söyledi. 

Ve dedi ki : 

Eğer sen evi iki buutta taz'if etmiş olaydın paranın yarısını alınağa 

hakkın olur idi. Madamki evi yalnız bir buutta taz'if ettin. Şu halde 

alacağın paranın yarısının yarısını yani dörtte birini alacaksın. 

Ve yine bir kimse üç buudu onar arşın olmak üzere bir yapıcıya bir 

ev yaptırıyordu. Yapıcı her buudu beşer arşın olmak üzere ev yaptı ve 

aralarında kararlaştırmış oldukları paranın yarısını istedi _. Bunlar da hakime 

müracaat ettiler. Ha~im paranın sekizde birile hükmei;_ti ve yapıcıya dedi ki: 

Evi~ her üç buudunu yarıya indirmekle evi sekiz defa küçültmüş 

- olduğundan paranın yarısının yarısının yarısını alman lazımdır ki bu da 

sekizde biridir. 

·Bu misaUeri söyledikten sonra bunu hendese dilile icmal ederek diyor ki : 

Mük'abın hacmı üç buudunun biribirierine zarbile elde edilebileceğin

den üç buudunun satıhlarının dılıları beş er arşın ·olan bir mü k' abm 

taz'ifi şöyle olur. 

5 X '2 X 5 X 2 X s X 2 = 1000 

Molla Lütfi taz'ifi mezbah hususunda Eflatunun vermiş olduğu mücmel 

malarnatı bu eserindde tafsil ve izah etmiş olmasını bu ikinci babın 

sonunda şu suretle övünerek bitiriyor : 

Eflatunun tılısımını halletmek hususunda bize ; yalnız bize gökten. bu 
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suretle yardım vakı oldu ki zamanıinızın hekimlerinden hiç bir kimse 

şimdiye kadar bu meseleninetrafında bile doloşmış ceğildir. (1] 

Umumiyetle vebanın mündefi olmasında tesiri .olan dualardan bahset

miş olduğu üçüncü ve sonuncu bapta dahi şöyle söyliyor : 

Veba günlerinde bir kimse her gün şu: 

Ya Allah ! Ceberut alemin!n kahramanının darbasını; melekut alemin

den· inen ve gelen ve o alemden taşan lutüf ile sakin kıl !.. Taki senin 

lütfunun eteklerine yapışmış ve senin kahrından sana sığınmış olalım. Ey 

kamil kudret ve ey şamili kuvvet sahibi olan Tanrı !.. 
Yüce ve yüksek Tannda olan kudretden· başka asla hiç bir kimsede hiç 

bir kudret ve hiç bir kuvvet yoktur !.. Duayı okursa vebadan emin olur. 

. . 
[1] Ansiklopediya Britanika' da bu m es' ele hakkında yaptırılan tercem e de deniliyor ki : 

Fisagorilerin, Sofistlerin ve Eflatnnilerin halletmeğe çalışmış oldukları mes'elelerden 

biri de bu taz'ifi mezbah ve başka bir ııd ile Del ya ~es' e lesi idi. Bir zaviyeyi üç müsavi . 

kısma taksim etmek ve bir murabbaın mesahasına müsavi bir daire resmeylernek tarihle 

Yunanlıların halledemedikleri diger iki mes'eleyi teşkil eder. Taz'ifi mezbah mes'elesine 

murabbaın taz'ifinin yol açmış olduğunu zannedenler olmakla beraber miUiddan 200 yıl 

Önce Erastotleus mes'elenin menşei olmak üzere şunu gösteriyor : 

Ptolem Uregetes'e yazdığı bir mektupta Delianlar .deh~etli bir veba ile karşılaşmış 

ve bu afetin üzerlerinden kalkması için kahiniere danıştıkları vakit hami ilahları olan 
' 

Apullu mezbabın hacminin taz'ilini söylemiş idi. 

Mezbahın yalınız bir dıl'ı taz'if edilmiş idi. Fakat veba aynı suretle devam ediyor idi. 

Çünkü mezbah taz'if edilmemiş idi'. Delianlar EfHituna danıştılar. Eflatun bu_nları Eudok

sos'a gönderdi. Ve mes'ele hakkında izah.at aldılar. 

Şüphe yobtur ki bu mes'elenin menşei hakkında !bu hikaye sonradan uydurulmuştur. 

Çünkü mes'ele Eflatundan daha çok evveldir. 

Miladdan evvel 430 cİa dilim kürenin murabbaını kesfeden Cbüsli Hipokratos mes

elenin biri digerinin iki misli olan iki hııttı müstai!:im arasındaki vasatı mütenasibe tahvil 

ile halledileceğini göst~rdi. Fakat Eflatuo bu mes'eleoin milianiki olduğunu, hendesi ol

madığını söyledi. Eflatunun fikrince hiçbir hendesi hal elde edilememiştir ki bugün dahi 

umumiyelle m es' elenin gayri kabili bal olduğu kabul edilmemektedir. 

Bu kitabında ( Molla Lutfi ) dahi me s' el ey i vasatı mütenasiple halledilecekini göster

mekte olmasına bakılırsa Krimiski'nin dedeiği gibi kendisinin Yunanca kitaplardan istifa

de ettiği anl~ılmaktadır. 

Benim bildikime göre elimizde bulunan bu gibi me s' eleler ile tealluku olan arapça 

kitaplarda bu m es' ele görülınediğinden Molla Lutfl' nin bu malumatı yunanca kitaplardan 

• aldı~rına hükmolunnbilir. 
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Ve her gün· s5 kerre : 

Ya Allah 1 Ya Latif 1. Senin- ezeli fakdirlerinde vakı ·olmuş · olan 

hükümlerinde senden lutuf isterim. Duasını okuyanlar . vebadan emin ·olurlar. 

Bunlardan _ başka .daha ·. bir çok dualar söyliyerek risalesine hi tam 

- --vermi~tir. 

* * * 
Bu mekaleyi yazarken . müracaat ettiğimiz eserler ve mecmualar: 

Şakayık ve tercemesi ve zeyilleri Essaadetülfabire 

Latifi tezkeresi 

Hasan Çelebi tezkeresi 

' Sebi » , _ 

- Aşık Çelebi » 

Metali' haşiyesi 

Mevakıf şerhi 

Es se b' üşşidad 

Taz'ifi mezbah 

Tacüttevar ih 

Selimname 

Naima tarihi 

Raşit » 

Silahdar )) 

Osmanlı müellifleri 

Dolap mecmuası 

Hayat » 

Mevzuatülulı1m şerhi Molh Lutfi Ansiklopediya biritanika vesaire. 
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