
gat kitaplarına göre beyan ve meanl ba
hisleri hemen hiç bulunmamakta, sade
ce bed!' ilmine ait terimler yer almakta
dır. Buna karşılık belagat kitaplarında 
rastlanmayan klasik nazım şekilleri ör
nekleriyle beraber kırk sayfayı bulan bir 
hacmi işgal etmektedir. 

Istılahat-ı Edebiyye, ağırlıklı olarak 
bir divan edebiyatı sözlüğü olmakla bera
ber örneklerinin çoğunu çağdaşlarından, 
hatta Batılı yazar ve şairlerden seçmesiy
le de eski belagat kitaplarından ayrılır. 
"Şiir" maddesinde nazım ve şiir kavram
larının birbirinden ayrılması ve nesir ha
linde de şiir bulunabileceği düşüncesine 
yer verilmesi eserin dönemin yenilikleri
ne kapalı olmadığını göstermektedir. 

Istıldhat-ı Edebiyye'nin özellikle eski 
nesrin kuralları hakkında getirdiği tenkit
ler de dikkati çekmektedir. "İ'tilaf". "Ha
zif", "Haşiv". "Vasıl- Fasıl" gibi maddeler
de bu anlayışla yazılan metinterin eksik
likleri ve kusurları üzerinde durulmakta
dır. Böylece Veysi. Nergisl, Asım. Naima 
ve Akif Paşa'dan alınan metinterin de
ğerlendirmeleri ve tenkitleri, Istıldhat-ı 
Edebiyye'nin bazı araştırmacıların san
dığı gibi tamamıyla klasik belagata bağ
lı olmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca 
Muallim Naci'nin kitabının baş tarafına 
koyduğu "İhtar"da. "Bu ıstılahata dair 
verdiğim izahat edebiyyat-ı Türkiyye'
nin şimdiki haline ve istikbaline göredir. 
Öteden beri Arap veya Fars tarz-ı ede
bisini aynen kabul etmek fikrine iştirak 
edenlerden değilim" demesi, onun döne
minin yenilik hareketlerine daha milli bir 
çerçevede yaktaşma arzusunu göster
mektedir. 

Eserin son sayfasında yer alan "birinci 
cildin nihayeti" ibaresinden konunun de
vam edeceği anlaşılıyorsa da kitabın di-
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ğer cildi veya ciltleri yazılamamıştır. Da
ha önce üç basımı gerçekleştirilen Istı
ldhdt-ı Edebiyye (İstanbul 1307, 1307, 
1314) biri Alemdar Yalçın - Abdülkadir 
Hayber (Ankara, ts., tenkidi için bk. Div
lekçi , sy. 40, s. 99-1 O ı). diğeri M. A. Yekta 
Saraç (İstanbul 1996) tarafından olmak 
üzere iki defa da yeni harflerle basılmış, 
her iki baskıda da maddeler alfabetik sı
raya konulmuştur. 
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İLMİYYE ENCÜMENİ 

Batı kaynaklı terimiere 
Türkçe karşılıklar bulmak üzere 

1913 yılında 
İstanbul' da kurulan cemiyet. 

~ 

İslam dünyasında ilim dili başlangıcın
dan itibaren Arapça olduğundan bu kül
tür dairesi içinde yüzyıllar boyunca orta
ya konulan ilmi eserler genellikle bu dille 
kaleme alınmış. böylece ilim terimleri de 
Arapça olarak belirlenmiştir. Ancak Os
manlı Devleti'nin Tanzimat'tan sonra Ba
tı dünyası ile daha ciddi şekilde gelişme
ye başlayan temasları çerçevesinde baş
ta Fransızca'dan olmak üzere diğer Batı 
dillerinden birtakım kelime, kavram ve 
terimler zamanla Türk diline girmeye 
başlamıştır. 

Nam ık Kemal'in .1866 yılında Tasvir-i 
Efkar gazetesinde yayımlanan "Lisan-ı 
Osmanl'nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mü
lahazatı Şamildir" adlı makalesinde, Türk 
edebiyatının yenileşmesi konusunda ileri 
sürdüğü fikirlerden biri de Türk dilinin bir 
sözlüğün ün yapılması ve bu sözlükte özel
likle Batı dillerinden Türkçe'ye giren ilmi 
ve teknik terimierin gösterilmesi gerek
tiği hususudur. Aynı yıllarda Ali Suavi'nin 
de bu konuda yazdığı makalelerde ve Kö.
musü'l-uW.m ve'l-maarif adıyla yayım
lamaya başladığı ansiklopedide milletle
rarası ilim terimlerinin Batı dillerinden 
aynen alınması taraftarı olduğu dikkati 
çekmektedir. Kamuoyunda bu görüşler 
tartışılırken 1900'de Darülfünun'un dör
düncü defa açılıp öğretime başlamasıyla 
birlikte özellikle müfredata "felsefe takı
mı" adı altında konulan dersler dolayısıy
la, bu derslerde karşılaşılan Fransızca te
rimlere Türkçe karşılıklar araştırılıp bu
lunması konusu yeniden gündeme gelir. 
Bu mesele başta Rıza Tevfik, Abdullah 
Cevdet ve Felsefe Mecmuası ile Teced
düd-i İl ml ve Felsefi Kütüphanesi'nin ku
rucusu Baha Tevfik olmak üzere Ziya Gö
kalp ve Subhi Ed hem gibi devrin bir kısım 
aydınlarını da ciddi biçimde meşgul eder. 
Rıza Tevfik'in 1896 yılından başlayarak çe
şitli makalelerinde kullandığı Fransızca 
terimierin parantez içinde Türkçe karşı
lıklarını da göstermesi, Baha Tevfik'in 
Felsefe Mecmuası'nda "Felsefe Kamu
su" adı altında doğrudan doğruya felse
fe terimleri için bazı karşılıklar bulup tek
lif etmesi, ve Abdullah Cevdet'in terim
ler konusunda İ etihad dergisinde yaptı
ğı bir anket bu yoldaki çabaların ifadesi
dir. 
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l lstanbul 13331 

IL Meşrutiyet'in Mınından sonra devrin 
Maarif Nazırı Emrullah Efendi'nin teşeb
büsüyle tekrar ele alınan bu konu bir sü
re sonra. İttihat ve Terakl<i kabinelerinde 
1913'ten 1917'ye kadar Maarif nazıriiğı 

görevinde bulunan Şükrü Bey tarafından 
ciddi şekilde yeniden gündeme getirilir. 
Bazı çalışmalara rağmen öteden beri böy
le bir ihtiyaca henüz tam olarak karşılık 
verHemediği düşüncesinden hareketle ve 
büyük bir ihtimalle Ziya Gökalp'in teşvik 
ve tavsiyeleriyle 1913 yılında Maarif Neza
reti tarafından , devrin tanınmış şahsiyet
lerinden oluşacak ıstılahat-ı İlmiyye En
cümeni adıyla ilmi bir cemiyet kurulma
sına karar verilir. Encümen üyeleririden 
olan Rıza Tevfik'in ifadesiyle ıstılahat- ı İl
miyye Encümeni'nin amacı , "elsine-i mü
terakkiyyede cari ve müsta'mel olan bir
çok ta'birat-ı ilmiyye ve kelimat-ı ıstıla
hiyyenin kendi lisanımızda mukabillerini 
bulup tayin etmek ve binaenaleyh maz
but ve müdewen bir kamus-ı ıstılahat vü
cuda getirmektir" (Mufassal Kamüs-t Fel

sefe, I, 3). 

ıstılahat-ı İlmiyye Encümeni şu kişiler
den meydana gelir : Mahmud Esad (baş
kan, Şura-yı DevletTanzimat Dairesi reisi). 
İbrahim Aşki ( JTanık J Bahri ye emeklilerin
den). Ahmed Naim ( Maarif Nezareti Telif 
ve Tercüme Dairesi üyelerinden). Esad Şe

refeddin ( Darül fünun muallimlerinden) , 
Ağaoğlu Ahmet ( Darülfünun muallimle
rinden). Sesim Ömer Paşa (JAkalınJ Hi
lal-i Ahmer Cemiyeti ikinci başkanı). Celal 
Esat ( lArseven 1 Kadıköy Belediye Daires i 
müdürü). Celal Sahir (JErozanJ Türk Bilgi 
Derneği başkanı). Hasib (Ticaret ve Ziraat 
Nezareti ziraat umumi müfetti ş i). Hullısi 

(Darülfünunmuallimlerinden). Halid Ziya 
(JU şaklıgilJ Darülfünun muallimlerinden)., 
Rıza Tevfik ( 1 Böl ükbaş ıJ Karantina Meclisi 
üyelerinden, filozof). Rauf Yekta Bey ( Ba
bıa li Divan-ı Hümayun Kalemi Tesvid ve 
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Tebyiz Şubes i müdür yardımcı s ı) , Salih Ze;.ıi 

( Darülfünun um um müdürü). Sabri (Mül
kiye Baytar Mekteb-i A11'si muallimlerin
den). All (Ticaret ve Ziraat Nezareti Ti ca
ret umum müdürü) , Ziya (J GökalpJ Nl
rülfünun muallimlerinden), Kemal Cenab 
(JBerksoyJ Darü lfünun muallimlerinden). 
Mehmed Cemil (Erkan-ı Harbiyye-i Umu
miyye Merkez Şubes i müdür vekili , binba
ş ı). Muhammed Harndi (J YazırJ Medrese
tü ' l-kudat ve Medresetü'l-vaizin müderris
leri nden) , Mehmet Ali Ayni (Darü lfünun 
muallimlerinden). Mehmet Fatin (J Gök
menJ Rasadhane-i Amire müdürü), Meh
med Fuad (JKöprülüzadeJ, Darülfünun mu
allimlerinden). Mazhar Hüsnü (Darülfü 
nun Ulum-ı Tabiiyye ve Riyaziyye şubeleri 

müdürü). Mahmud ( Maarif Nezareti Ted
risat-ı Aliye ikinci Şube müdürü). !Süley
man! Nutki (Bahriye emeklilerinden, Os
manlı Kaptan ve Makinistler Cemiyeti re
isi). 

Faaliyetlerini Darülfünun Kütüphane
si'nde sürdüren encümenin çalışmaları 
düzenli olarak bir yıl kadar devam ede
biimiş ve bu süre içinde çalışma usulle
rini gösteren bir talimatname ile f ihrist 
mahiyetinde Fransızca ' dan Türkçe 'ye 
şu terim mecmuaları yayımlanmıştır : 

Istılahat-ı İlmiyye Encümeni Tarafın
dan Kamus-ı Felsefede Münderic Ke
limat v e Ta'birat İçin Vaz' v e Tedvi
ni Tensib Olunan lstıldhat Mecmua
sıdır (istanbul 1330) ; Istılahat-ı İlmiyye 
Encümeni Tarafından Sanayi-i Nefi 
sede M evcud Kelimat ve Ta'birat İçin 
Vaz' ve Tedvini Tensib Olunan Istılahat 
Mecmuasıdır (istanbul 1330); Kamus-ı 
Istıldhat-ı İlmiyye (i stanbul 1333 ). 

Latin harflerine göre alfabetik olarak 
düzenlenen bu mecmuaların ilkinde top
lam 1132 Fransızca felsefi terimin Türk
çe karşılığı yer alırken encümen üyele
rinden Celal Esat tarafından düzenlenen 
ikinci mecmuada tamamı plastik sanat
lara ait olmak üzere toplam 1 004 terimin 
Türkçe karşılığına yer verilmiştir. Hemen 
bütün ilim alanlarını kapsayacak şekilde 
düşünülmüş olan üçüncü kitap ise sade
ce "A" harfine ait terimler ve karşılıkla
rından ibaret orta boyda Z 1 O sayfalık bir 
mecmuadır. Bu sonuncu kitabın baş ta
rafındaki "ihtar"da eserde birtakım yan
lışlıkların bulunduğu , buna rağmen du
yulan ihtiyaç karşısında bir an ewel ya
yımlanması arzusu ile bunlara göz yu
mularak ileride bir doğru -yanlış cetveli 
ilave edileceği belirtilmekte ve bundan. 
o yıllarda en azından bazı çevrelerde bu 
gibi terim çalışmalarının beklendiği an-

laşılmaktadır. Bir nevi fihrist niteliğinde
ki bu çalışmalar özellikle felsefe terimle
rinin tesbitinde. 190Z'den beri fasiküller 
halinde yayımlanan Bulletin de la Saci
ete Française de Philosophie adlı süre
li yayının esas alınarak daha çok bunlara 
Türkçe karşılıklar bulunduğunu göster
mektedir. 

Encümenin üyeleri arasında Ağaoğlu 
Ahmet, Ziya Gökalp, M. Fuad Köprülü gi
bi Türkçüler ve "yeni lisan "cılar da bulun
makla beraber terimierin Arapça asıllı 
köklerden türetilmesini savunanların ço
ğunlukta olduğu ve teklif edilen terimie
rin hemen tamamının Arapça kelimeler
den türetildiği dikkati çekmektedir. Hat
ta Kamus-ı Istılahat-ı İlmiyye 'de yer 
alan maddelere bakıldığında sadece te
rimlerde değil tanım ve açıklamalarda 
bile devri için dahi oldukça ağır bir dil kul
lanılmış olduğu görülür. Buna karşılık gü
zel sanatlar için hazırlanmış olan mecmu
ada pek çok terim için Türkçe karşılıklar 
verilmiştir. 

Faaliyete geçmesinden yaklaşık bir yıl 
sonra L Dünya Savaşı'nın çıkması. ülkede
ki siyasi ve iktisadi dengelerin bozulma
sı. encümenin dil ve özellikle terim konu
larının tamamen dışında bulunan bir kı
sım üyeleri arasındaki ciddi görüş ayrılık
ları gibi sebeplerle encümen kendiliğin
den dağılmıştır. Ancak daha sonra ferdi 
planda da olsa bu doğrultuda dikkate 
değer mahiyette şu çalışmaların yapıldı
ğı görülmektedir: Rıza Tevfik'in M ulas
sal Kamus-ı Felsefe 'si ("Classifıcations 
des sciences" maddesine kadar, 1-11, İstan -

ı stılahat-ı ilmiyye Encümeni'ne ait bir bilgi f isi 
(Abdullah Uçman koleksiyonu) 
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bul ı 330, ı 332): Vahid'in Bazı Istıldhfıt-ı 
Mühimme-i Sınô.iyye Hakkında Mü
tô.laô.t'ı (İstanbul ı 33 ı); Ahmed Naim'in 
Fonsgrive'den çevirdiği Mebô.di-i Felse
feden İlmü'n-nefs Tercümesi'nin so
nunda 1900 terime bulduğu karşılıklar 
( İ stanbul ı 33 I}; Subhi Edhem'in UlUm-ı 
Tabiiyye Lugatı (İstanbu l ı 333): İsmail 
Fenni'nin (Ertuğru l ) Lugatçe-i Felsefe'
si (istanbul ı 34 ı); Celal Esat'ın Fransız

ca'dan Türkçe'ye ve Türkçe'den Fran
sızca'ya Sanat Kamusu (İstanbul I 340/ 
1926). 
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Tasavvuf terimlerini açıklayan 
eserlerin ortak adı_ 

Kur'an ve hadiste geçen tövbe, sabır. 
zikir. şükür, havf. takva, mücahede, ihlas 
gibi kavramlar, tasawufun doğuşuyla bir
likte sOfiler arasında yeni anlamlar kaza
narak birer teri m haline gelmiş. zamanla 
bunlara yenilerinin eklenmesiyle bir ta
sawuf terimleri literatürü ortaya çıkmış
tı r. Abd ülker! m ei-Kuşeyri bir ilim dalına , 

mesleğe veya sanata mensup olan kişi
lerin çalışma alanlarıyla ilgili konuları bir
birine anlatmak için kendilerine özgü bir
takım terimler kullandıklarını ifade ettik-

ten sonra süfilerin de tasavvufi bilgileri 
kendilerine has ruhi ve sırri manaları an
latmak. açıklamak ve kendi yollarına ya
bancı olanlardan bu anlamları gizlemek 
için bazı tabirler kullandıklarını söyler. SO
filer. ehli olmayanlar arasında yayılması

nı istemedikler.i bu sırları anlamı belirsiz 
ve anlaşılmaz görünen terimlerle aniat
mayı tercih etmişlerdir. 

Tasawufi hakikatler çalışılarak, düşü
nülerek kazanılan şeyler olmayıp Allah 'ın 

manevi lutuflarını kuluna açması (feth) 
ve bu suretle kalbin ilahi feyze nail olma
sı şeklinde ruha emanet edilen sırlar ola
rak düşünüldüğünden bu hususları ifa
de için kullanılan terimler diğer ilim ve 
mesleklerdeki terimiere göre bazı yönler
den farklılık arzetmektediL Bunları öğ
renmek bir anlamda tasawufu da öğ
renmek demektir. Ancak tasawuf terim
lerinin öğrenilmesi. tasavvufi hakikatie
rin ve sırların aniaşılmasını sağlamak için 
yeterli değildir. Yine de tasawuf anlaşıl
ması için yaşanması. öğrenilmesi için ta
d ıl ması. bilinmesi için zevkine erilmesi 
gereken bir ilim (ilm-i ha l) olmakla birlik
te onun söz ve yazı ile anlatılan bir yanı 
vardır. SOfiler tasavvufun bu esrarlı yanı

nı kendi aralarındaki konuşmalarında. 
kitaplarında ve mektuplarında ortaya 
koymuşlar. tasavvuf terimlerini de bu 
sohbetlerde ve eserlerde ortak bir dil ola
rak kullanmışlardır. Hatta sOfiler arasın
da yaygın olan, "SOfi ibare ve işaretten 
menedilmiştir" sözünün gereği olarak ta
savvufi halleri kağıda dökmenin doğru 
olmadığını savunan sOfiler olmuştur. Ha
ris ei-Muhasibi. Zünnün ei-Mısri, Baye
zid-i Bistami. Hakim et-Tirmizi, Sehl 
et-Tüsteri. Cüneyd-i Bağdadi ve Hallac-ı 
MansOr gibi sOfiler sohbet. mektup ve 
risalelerinde kendilerine has ifadelerle 
örülü dil kullanmışlar. bu terimler IV. (X.) 
yüzyılda sistemli bir hale getirilmiş. son
raki yüzyıllarda da bu durum gelişerek 
devam etmiştir. 

Tasavvuf terimlerinin büyük çoğunlu

ğu Arapça. bir kısmı da Farsça'dır. Üçler, 
yediler. kırklar. dede, baba, el almak, el 
vermek, erenler gibi Türkçe olanları da 
bulunmakla birlikte bunlar Türkçe konuş
mayan muhitlerde pek tutunmamıştır. 
Tarikatların teşekkül ettiği XII. yüzyıldan 
önceki dönemde tasavvufi kavramlar da
ha sade bir dille. genellikle Kur'an ve ha
dislerden alınan kavramlarla anlatılırken 
bu yüzyıldan sonra vahdet-i vücOd, aşk 
ve marifet merkezli tasawuf anlayışını 
terennüm eden yeni terimler oluşturu
lurken, ayrıca eskilerine yeni anlamlar 
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yüklenmeye başlanmış. bu terimler konu
yu geleneksel İslami telakkiden kısmen 
farklı bir alana taşırken tartışmaları da 
arttırmıştır_ Başta Fuşuşü'l-J:ıikem ve 
Meşnevi şerhleri olmak üzere bu dönem
de yazılan eserler tasawufun felsefi bo
yutunu geliştirmişti r. İstimdad, istigase, 
rabıta, himmet. halife. silsite gibi terim
ler de bu dönemde ortaya çıkmış ve yay
gın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu
radan hareketle tarikatlar döneminde 
şeyh-mürid ilişkileriyle ilgili kavramların 
öne çıktığını söylemek mümkündür. Yi

ne bu dönemde kaleme alınan eserlerde 
bir taraftan şekle önem vermeyen Mela
mi neşve işienirken bir taraftan da me
sela derviş kıyafetlerinin bir parçası olan 
taç hakkında müstakil risaleler yazılacak 

kadar şekli konular öne çıkarılmış. der
vişterin kullandığı eşya ile ilgili sembolik 
yorumlara önem verilmiştir. 

SOfiler tarafından kaleme alınan eser
lerin büyük bir kısmının tasavvuf terim
lerine ayrıldığını söylemek mümkündür. 
Bununla birlikte bazı müellifler. eserleri
nin başına veya sonuna bir terimler bö
lümü ilave etmeyi gerekli görmüşlerdir. 
Mesela Muhyiddin İbnü'I-Arabi el-Fütil
J:ıatü'l-Mekkiyye 'nin sonuna ayrıca bir 
tasavvuf terimleri listesi ekiemiş ve eser
lerinin bu sözlüğe göre okunmasını iste
miştir. 

Tasavvufi kaynaklarda terim olarak yer 
alan kelimelerle bunların sayıları farklı
dır. Bu hususta her kitabın yazarı kendi
ne göre bir yol takip etmiş, daha önceki 
eserlerde yer alan bazı terimleri kendi 
eserine alırken bir kısmını da terketmiş
tir. Bu eserlerde bazı terimierin farklı şe
killerde yorumlandığı da görülür. Ayrıca 
fakr-gına, sekr-sahv gibi karşıt haller
den hangisinin üstün olduğu gibi sorula
ra sOfilerin farklı cevaplar verdikleri an
latılmış. velinin veli olduğunu bilip bilme
diği, fena halinin sürekli olup olmadığı , 

dua etmenin mi sükut ve rızanın mı üs
tün olduğu vb. konular. bunlarla ilgili te
rimler açıklanırken ele alınıp tartışılmış
tır. Kabz -bast. havf-reca, heybet-üns 
gibi birbirinin karşıtı iki terim, yine leva
ih- tavali'- levami'; tevacüd-vecd -vücOd 
gibi birbirine yakın anlam taşıyan üç te
rim bir arada izah edilmiştir. Şeriat-tari
kat-hakikat gibi birbirini takip eden te
rimlerden meydana gelen, tek terim ha
line dönüştürülmüş kavramlar da vardır. 
Ancak tasawuf terimlerinin büyük ço
ğunluğu tek terimden ibarettir. Tasavvuf 
terimlerini ele alan eserler müelliflerinin 
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