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le Başçı İbrahim Medresesi'ne tayini bili
nen ilk müderrisliğidir. Bir yıl sonra Hüs
rev Kethüda, 1 049' da ( 1639) Davud Paşa. 
iki yı l sonra Rum Mehmed Paşa. 1 OS3'te 
(1643) KılıçAli Paşa. 10SS'te (1645) Ka
dırga Limanı'ndaki Mehmed Paşa. bir yıl 
sonra Şeyhülislam Zekeriyya Efendi, 
1 OS7'de (1647) Sahn. ertesi yıl Zal Paşa 
Sultanı ve 1 060'ta (1650) Kara Mustafa 
Paşa medreselerine tayin edildi. 17 Şev
va! 1 060'ta ( 13 Ekim 1650) vefat etti. 

Çağdaşları arasında hem şiirde mahla
sı olan Mülhem! (MülhimT) hem de Canbo
latzade hocası diye tanınmıştı. Bu ikinci 
lakabı , muhtemelen sarayda yetiştikten 
sonra ı. Ahmed'in kızı Ayşe Sultan'la ev
lenen Canbolatzade Mustafa Paşa ile ara
larındaki bir münasebetten gelmektedir. 
Ayrıca doğduğu yere nisbetle kaynaklar
da Erzurum! şeklinde de zikredilmiştir. 
Mülheml'nin birkaç ilmirisale yazdığı ve 
özellikle matematikçi olarak şöhret ka
zandığı. Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler i 

bulunduğu belirtilmektedir. 

Eserleri. Mülheml'nin kaynaklarda biri 
Tarih-i MüiUk-i Rum ve Etrenc, diğeri 
Şehinşahname adlı iki büyük eseri zikre
dilmekteyse de bugün sadece Şehinşah
name'sine rastlanmaktadır. Mesnevi tar
zında kaleme alınan bu eser IV. Murad'ın 
emriyle yazılmıştır. IV. Murad'ın doğu
mundan başlayarak 1048'de (1638) Bağ
dat Seferi'nden dönüşüne kadar cereyan 
eden önemli siyasi ve askeri olayları içi
ne alır. Mütekarib vezninde yazılan, baş
langıç kısmı ile metnin içindeki başlıkları 
Farsça. asıl metni Türkçe olan eser. XVI. 
yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan Os
manlı şehname tarzının geç bir örneği 
sayılabilir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi'ndeki minyatürsüz nüshada (Re
van. nr. 14ı8) bulunan bir nottan anlaşıl
dığına göre Şehinşahname Mülheml'
nin tasarladığı tarihinin yalnız I. cildidir. 
IV. Murad'ın kısa bir süre sonra ölümü 
üzerine ll. cilt yazılamamıştır. Mülhem!'
nin Şehinşahname'yi yazma görevini 
hangi tarihte ald ı ğı bilinmemektedir. 
Ancak IV. Murad. 1044 (1635) Revan Se
feri'ne vak'anüvis olarak götürdüğü Meh
med N ergisi'nin Şevvar 1 044'te (Mart 
1635) seferin başlarında herhangi bir şey 
yazamadan ölümü üzerine. Canbolatza
de Mustafa Paşa vasıtasıyla buna benze
yen bir resmi tarihçilik görevinin Mül
heml'ye verildiği düşünülebilir. Nitekim 
1 040'taki (1630) Hüsrev Kethüda Medre
sesi 'ne tayiniyle 1 049'da (1639) Davud Pa
şa Medresesi'ne geçmesi arasında olduk-
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ça uzun bir zamanın bulunması. bu arada 
padişahın emriyle Revan ve Bağdat sefer
lerine katıldığını göstermektedir. Vşşa
kizade, Şeyh! Mehmed Efendi ve Naima · 
gibi XVlll. yüzyıl kaynaklarında Mülheml'
nin Şehinşahname'sinin adı geçmez. 
Müellifin Fetihname-i Kara Bağdan 
adını taşıyan bir eserinden Osmanlı Mü
ellifleri'nde bahsedilmekteyse de (lll. ı 2-
13) bu hususta herhangi bir bilgiye rast
lanmamıştır. 
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İbrahim Mülhem!, Şehinşahname, TSMK, 
Revan Köşkü, nr. 1418; Naima. Tarih, V, 35; 
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İBRAHiM MÜTEFERRiKA 
(ö. 1160/1747) 

İlk Türk matbaasının 
kurucusu, yayımcı, 

Osmanlı devlet adamı 
ve aydını. 

_j 

Erdel'in Koloszvar şehrinde (bugünkü 
Romanya'da Cluj şehri) dünyaya geldi. 
1670 ile 167 4 arasında bir tarihte doğ
duğu tahmin edilmekte, asıl adı ve aile
si bilinmemektedir. Müslüman olma
dan önceki hayatı hakkında çok az bil
gi vardır; Osmanlı Devleti hizmetinde
ki durumuyla ilgili bilinenler de eksik
tir. Türkiye'de İbrahim Müteferrika'ya 
dair ilk incelerneyi İmre Karilcson yapmış
tır. Bir Katalik rahip olan Karacson , İb
rahim'in müslüman olmadan önceki ha
yatını yazarken Czezarnak'ın mektupla
rındaki bilgileri kullanmış. ancak onun 
sözlerini olduğu gibi tercüme etmemiş, 
ilaveler ve yorumlar yapmıştır. Özellikle 
İbrahim'in kendi arzusuyla değil esaret
teki kötü hayatı sebebiyle müslüman ol
duğunu göstermeye çalışmıştır. Bu ince
lemede ve daha sonra yerli ve yabancı 
yazarlar tarafından aynen tekrarlanan. 
İbrahim Müteferrika'nın Kalvinist bir ila
hiyat öğrenci si iken 1692 veya 1693'te 
Thököly İmre ayaklanması sırasında Türk
ler'e esir düştüğü, İstanbul'a getirilip kö- · 
le pazarında satıldığı, kendisini kurtar
mak için fidye verilmediği ve efendisinin 
de ona kötü davranmasından dolayı bu 
zor şartlara katlanamayıpmüslüman ol
duğu yolundaki iddialar Niyazi Serkes'in 

araştırmalarıyla çürütülmüştür. Berkes. 
İbrahim Müteferrika'nın yetişme şartla
rıyla müslüman olmadan önceki hayatını 
ve fikri yapısını aydınlatmaya çalışmıştır. 
Bilhassa Risale-i İslô.miyye adıyla tanı
nan eserini inceleyerek onun, Karacson'
dan beri tekrarlandığı gibi Kalvinist değil 
teslls akldesine karşı çıkan ve tek Tanrı 
inancını benimseyen Vnitarius mezhebi
ne mensup olduğunu ortaya koymuştur 
(TTK Belleten, XXVlll 04 119621. s. 7 ı 5-
737). 

XVI. yüzyılın ortalarından başlayarak 
Macaristan'da Katalik kilisesinin taassu
buna karşı çıkan ve mücadelelerine güç 
katabilmek için çeşitli yenilikler geliştirip 
özellikle matbaacılık alanında çalışanla
rın tamamının Vnitarian olduğu bilinmek
tedir. Devrin tanınmış hurufat dökümcü
sü Mihail Kiss, 1689'da Koloszvar'da za
manın en önemli Vnitarius matbaasını 
kurmuştur. Tibor Halasi -Kun'un da işaret 
ettiği gibi İbrahim'in aynı şehirde ilahiyat 
tahsili yapması ve mezhebi dikkate alın
dığında o yıllarda Kiss'le tanışmış olabi
leceği akla gelmektedir; dolayısıyla onun 
matbaacılık konusunu öğrenciliğinden 
beri az çok bildiği ileri sürülebilir. Yine 
bazı yeni araştırmalarla, o sırada Erde!'
deki Vnitarianlar'ın Katalik Avusturyalı
lar'ın baskısı karşısında toplu bir şekilde 
Müslümanlığı kabul ettikleri ortaya ko
nulmuştur (Fekete, Xlll/52 1 ı 9491. s. 740) 
Bu durum ise genç İbrahim'in, Thököly 
ayaklanması sırasında bölgedeki Vnitari
anlar tarafından gerçek bir hami duru
munda görülen Türk ordusuna sığınmış 
olabileceğini düşündürmektedir. Öte yan
dan Yunanca, Latince ve Macarca'yı çok 
iyi bilen. ilahiyat tahsili görmüş bu gen
cin henüz kendi ülkesinde iken bir süre 
Osmanlı Devleti hizmetinde tercümanlık 
ve muhaberat işlerinde çalışmış. Türkler 
arasında güven kazanıp belli bir yere gel
dikten sonra Thököly ile birlikte İstanbul'a 
gitmiş olabileceği ihtimali de öne sürül
müştür (Ef2 1 İng. ı. lll, 997) . 

İbrahim Müteferrika'nın Osmanlı hiz
IT!etine girdikten sonraki görevleri hak
kında Osmanlı arşiv kaynaklarından bazı 

yeni bilgilere ulaşılabilmektedir. Buna gö
re İbrahim. 18 Nisan 1716 tarihinden ön
ce kapıkulu süvarilerinin en mümtaz ve 
itibarlı kısmı olan sipahların kırk birinci 
bölüğünde 29 akçe yevmiye ile bulunu
yordu (BA, KK, nr. 345 ı, s. 17). Sipah Oca
ğı'na ne zaman intisap ettiğine dair bir 
kayda rastlanmadığından Osmanlı hizme
tine girdikten sonra doğrudan mı sipah 
bölüğüne alındığı , yoksa başka görevler-



İbrahim Müteferrika'nın 25 Rebiülahir 1128118 Nisan 17161 
tarihli müteferrikalı~a giriş kaydı (BA, KK, nr. 3451, s. 17) 

de bulunduktan sonra mı buraya tayin 
edildiği konusu şimdilik çözüiememekte
dir. İbrahim Müteferrika'nın 171 O' da yaz
dığı Risdle-i İsldmiyye, onun Osmanlı 
kültürünü ve islamiyet'i üst düzey tartış
malar yapacak seviyede öğrendiğini gös
termektedir. Bu seviyeye gelmesi için 
uzun yıllar Osmanlı Devleti'ne hizmet et
mesi ve eğitim görmesi icap eder. Ser
kes'in ileri sürdüğü gibi Thököly'nin hiz
metinde bulunduktan sonra onun da des
teğiyle XVII. yüzyıl sonlarında Osmanlı 
Devleti hizmetine girmiş olabilir. 

Sipah bölüğünde iken Avusturya sefe
rinde yaptığı hizmetlerden dolayı İbra
him, 18 Nisan 1716'da önceki uiOfesiyle 
dergah-ı ali müteferrikalığına geçirildi 
(BA, KK, nr. 3451, s. 17) Müteferrikalıkta 
u!Ofesi 1 721-1723 yıllarında 40 akçeye, 
23 Ocak 1724'te so akçeye (BA, KK, nr. 
3456, s. 6), 7 Ekim 172S'te S4 akçeye (BA. 
KK, nr. 3458, s. 4), 26 Mayıs 1729'da 100 
akçeye (BA, KK. nr. 3460, s. 6), 6 Şubat 
1737'de ise 120 akçeye (BA, KK, nr. 3467, 
s. 8; nr. 3468, s. 4) yükseldi. İbrahim Mü
teferrika bu tarihten sonra yaklaşık on yıl 
ölümüne kadar aynı u!Ofeyi almıştır ve bu 
tarihlerde u!Ofeli müteferrikalar içerisin
de en çok yevmiyeyi alan kişidir. 

İbrahim'in. müteferrika olduktan son
ra da 1716 yılının sonunda Avusturya se
ferinde görev yaptığı tesbit edilmekte
dir. Bu sırada Osmanlı Devleti'ne sığınan 
Macarlar'ın yanında görevlendirildi (BA, 
KK, nr. 345 1, s. ı7) . 1717'de, Osmanlı ülke-. 
sine davet edilen Il. Ferenc Rakqczy'nin 
yanına tercüman ve mihmandar olarak 
tayin edildi. Önce Edirne ve İstanbul'da, 
ardından Tekirdağ'da ikamet eden Ra-

k6czy'nin hizmetinde iken kendisine uiO
fesi dışında günlük SO akçe "nafaka- ba
ha" verildi (BA, Ali Emlrl-111. Ahmed, nr. 
ı 3965; BA, Cevdet- Hariciye, nr. 6927; Gök
bilgin, V/20 [ ı94ı J, vesika ı6-l7) 173S'te 
Rak6czy'nin ölümüne kadar onun hizme
tinde bulundu. bu arada matbaacılık fa
aliyetleriyle diğer vazifeleri de yaptı. Ken
disinden çok memnun olan Rak6czy. 
Sadrazam Ali Paşa'ya hitaben yazdığı bir 
mektupta ondan. " ... H assaten sadık ter
cümanım İbrahim Efendi'yi padişahın lutf 
u iriayetine tevdi ederim" şeklinde söz et
miştir (Karacson, 113 [ı 328 J, s. ı85) . Ra
k6czy'nin ölümünden sonra İbrahim Mü
teferrika'nın Türkiye'de kalan diğer Ma
car. soylularına da istanbul'da hizmet et
tiği anlaşılmaktadır ( BA, Cevdet- Harici 
ye, nr. 5256). İbrahim'in, 1731'de Osmanlı 
Devleti'ne sığınan ve Selanik'te ikamet 
ettirilen İran şehzadesi Mirza Safi'nin ya
nında bir süre mihmandarlık yaptığı ifa
de edilir (Ahmed Refik, Onikinci Asr-ı Hic
rf'de istanbul Hayatı, s. ıı9) . Ancak bu 
bilgi henüz kesin bir doğruluk taşıma
maktadır. Çünkü aynı dönemde İbrahim 
adında başka müteferrikalar da bulun
maktadır. İbrahim Müteferrika'nın. 1736 
yılı Aralık ayının sonunda antlaşmanın ye
nilenmesi için Leh başhatmanına name 
götürmek üzere istanbul'dan ayrıldığı 
tesbit edilmektedir (BA, HH, nr. 56) . 

1737-1739 Osmanlı -Avusturya- Rus sa
vaşında Türk- Fransız menfaatlerini des
tekleyici yönde çalışmalarda bulunan İb
rahim, savaş sırasında Osmanlı saflarına 
katılan Macar askerlerinin yazımını üst
lendi ve Orşova Kalesi'nin vire ile Osmanlı 
Devleti'ne teslimi için yapılan görüşmeleri 
yönetti. Savaş sürerken 2 Şubat 1738'oe 
top arabacıları katipliğine getirildi ve böy
lece Divan-ı Hümayun'da hacegan züm-

İbrahim 

Müteferri ka'nın 

25 Muharrem ·1160 
16 Şubat 17471 

tarihli 
ölüm kaydı 

(BA, KK, 
nr. 3476, s. 9) 
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resine dahil oldu ( BA. A. RSK, nr. 15 7 ı, s. 
25; nr. ı57 2, s. 84). Bundan sonra 11S1 -
11 SS (1739-1742) yılları arasında her se
ne şewal ayında yapılması mOtat olan 
tevcihatta bu görevi tasdik edildi ( BA, 
A.RSK, nr. ı 57ı, s. 25; BA, KK, nr. 26ı/6, s. 
ı ı) . 25 Ekim 1743'te top ar abacıları ka
tipliğinden ayrıldı. Kasım 1743 tevciha
tından kısa bir süre önce bu görevinden 
ayrılması muhtemelen Dağıstan 'a gön
derilmesiyle ilgilidir. 1743 yılının sonla
rında Kaytak Hanlığı'na getirilen Asmay 
Ahmed'in tayin beratını Dağıstan'a gö
türdü. 

İbrahim Müteferrika bu yolculuktan 
döndükten sonra Divan-ı Hümayun ta
rihçiliğine tayin edildi. 14 Kasım 1 7 44'te 
getirildiği bu görevden ertesi yılki mOtat 
şewal tevcihatında (7 Kasım ı 745) ayrıldı 
(BA, A.RSK, nr. ı570, s. 23). Bu sırada Va
lova'da kağıt fabrikası kurmaya teşebbüs 
etmiş ve Lehistan'dan ustalar getirtmiş
ti. Divan-ı Hümayun tarihçiliği görevin
deyken faaliyete geçen imalathane onun 
nezareti altında bulunuyordu (BA, Cev
det-iktisat, nr. ı 3 ı ı) . 

Mezar taşında İbrahim Müteferrika'nın 
ölüm tarihi 1160 ( 1747) olarak yazılmış
sa da kitabedeki şair Nevres'in "Basma
cı" lakabından kinaye olarak. "Basdı İbra
him Efendi sahn-ı firdevse kadem" mıs
raında düşürdüğü tarih olan 11 SB (1745) 
ölüm yılı kabul edilmiş. 1160 tarihinin ise 
mezarının yapıldığı yıl olduğu ileri sürül
müştür. Hemen hemen bütün araştırma
cılar da bu görüşü paylaşmıştır. Ancak 
tarih düşürülen mısrada bir yanlışlık ya
pılmış olmalıdır. Zira uiOfe kaydının üze
rine yazılan "müteveffa" ibaresinin yanın
da 2S Muharrem 1160 (6 Şubat 1747) ta
rihi yer aldığı gibi aynı tarihte yevmiyesi 
"mahiOI"den başkalarına verilmiştir (BA, 

, 
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KK, nr. 3476, s. 9). Bunun. gün olarak tam 
ölüm t arihi yerine ulufesinin mahiGiden 
verild iği tarihi gösterme ihtimali vardır. 

Bu ihtimal dikkate alınırsa söz konusu 
tariht en birkaç gün önce ölmüş olabile
ceği sonucuna varılabilir. İbrahim Müte
ferrika Aynalıkavak Kabristanı'na defne
dilmiş , 1942'de Reşid Saf fet Atabinen'in 
teşebbüsüyle buradan Galata Mevlevl
hanesi hazi resine nakledilmiştir. 

İbrahim Müteferrika'ya asıl şöhretini 
kazandıran matbaacılığıdır. Kendi devrin
de ayrıca Tercüman İ brahim Efendi diye 
anılmaktaysa da (BA, KK, nr. 3465, s. 4 ; 

n r. 34 71 . s. 4) daha çok Basma cı İ brahim 
Efendi olarak şöhret bulmuştur (BA, HH, 
nr. 56; BA, KK, nr. 261 /6 , s. ll; BA, A. RSK, 
nr 1570, s. 23 ; nr. 1572, s. 84) Bazı Batı 

kaynaklarında Müteferrika'nın asıl mat
baayı kurmadan önce 1718'de bir harita 
matbaası kurmak için izin aldığı yönünde 
bilgilere rastlanmaktadır (DİA, xvı. 2 15). 

1719 t arihli Marmara denizi haritasının 

klişesinin mevcGdiyeti de onun harita 
basmak için bir tezgah kurduğunu gös
termektedir. 

1727 yı lı Temı:nuz ayının başlarında İb
rahim Müteferrika ile sadaret mektGbl 
halifelerinden Yirmisekizçelebizade Meh
med Said Efendi'ye, II I. Ahmed'in fer
manı ve Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah 
Efendi'nin fetvası ile ilk Türk matbaasını 
kurma izni verildi. Müteferrika'nın Yavuz
selim semtindeki evinde kurulan matba
anın ilk kitabı , basımı 1729 yılının başla
rında tamamlanan ve kaynaklarda daha 
çok Vankulu Lugatı adıyla geçen ŞıJ:ıa 

J:ıu'l-Cevheri tercümesidir: Matbaanın 
tesisinde büyük rolü olan Mehmed Said 
Efendi'nin bir süre sonra mattaacılıktan 

ayrılması ile birlikte iş tamamen İbrahim 
Müteferrika'ya kalmıştır. Müteferrika'
nın ölümüne kadar idaresi altında kalan 
mattaada on yedi kitap (23 cilt) basıl
mış . matbaanın faaliyetleri yalnızca Pat
rona Halil İsyanı sırasında bir yıl kadar ke
sintiye uğramıştı r. Müteferrika'nın özel
likle dış görevlerinin de matbaanın çalış
malarını aksattığı muhakkaktır. 

İ brahim Müteferrika'nın bastığ ı kitap
ların tarih, coğrafya, dil gibi konularla as-

. kerlik sahasında olduğu dikkat çekmek
tedir. Matbaanın ilk kitapları 1000-1200 
adet basılırken sonrakilerde bu sayıSOO'e 
inmiştir. Bunda basılan kitapların satıla
mamasının rolü vardır. İbrahim Mütefer
rika bastığ ı kitapların büyük bir kısmına 
ilaveler ve açıklamalar yapmış, bazılarına 

ise notlar ve haritalar ekleyerek zengin-

326 

leştirmiştir. Bilhassa Katib Çelebi 'nin Ci
hannüma 'sına yaptığı ilaveler, onun Rö
nesans sorrrası Avrupa'daki ilmi gelişme
leri nasıl takip ettiğini açıkça göstermek
tedir. Bu ilavelerde yer alan, Batı 'da geli
şen yeni astronomi ve ka inat sistemleri 
hakkındaki bilgiler, eserin yayımını takip 
eden bir asır boyunca Türkçe literatürde 
bu konudaki en önemli metin olmuştur. 

İbrahim Müteferrika'nın ölümünden son
ra matbaanın işletme izni, Rumeli kadı
larından İbrahim Efendi ile Anadolu ka
dılarından Ahmed Efendi'ye verilm iştir 

(Ahmed Refik, Onikinci Asr-ı Hicrf 'de İs
tanbul Hayatı, s. 168). 

Eserleri. 1. Risdle-i İslamiyye. İbrahim 
Müteferrika'nın kendi adıyla tanınan belli 
başlı iki eserinin ilki dir. Öteden beri yanlış 
biçimde Hıristiyanlığa karşı İslamiyet'in 
müdafaası diye tanıtılan kitap 171 O yılın
da kaleme alınmıştır ve Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde (Esad Efendi, nr. 11 87) bu
lunan nüshası altmış beş varaktan mey
dana gelmektedir. Müteferrika müslü
man olmasının sebeplerini , İslamiyet' in 
son hak din olduğunu ve önceki kutsal 
kitapların onu nasıl müjdelediğini anlat
tığı bu eserinde yer yer Hıristiyanlığı ve 
Kitab-ı Mukaddes'i eleştirmekted i r. Ki
tab-ı Mukaddes'teki Hz. Muhammed'i ve 
İslamiyet' i övücü cümleleri naklettikten 
sonra bunları açıklayan Müteferrika, ay
rıca ilgili gördüğü başka ayetlerin de ter
cüme ve tefsirlerini yaparak sebeb-i nü
zGJieri üzerinde durup gerçek manaları 
hakkında kendi kanaatlerini ortaya koy
muştur. Eser. bir inceleme ve başına mü
ellifi hakkında eklenen bir değerlendir
meyle birlikte Matbaacı İbrahim-i Mü
teferrika ve Risdle-i İslamiye adıyla Ha
lil Necatioğlu tarafından yeni harflerle 
neşredilmiştir (Ankara 1982 ). Z. Vesile
tü't-tıbda . Matbaanın önemi. gerekliliği 
ve faydası üzerine 1726'da kaleme alınan 
risale daha sonra Vankulu Lugatı'nın 

başında da yayımlanmıştır. Halasi-Ku n 
gibi araştırmacılarca bir inkılap progra
mı şeklinde nitelenen bu eserinde Müte
ferrika, tarih boyunca bazı istilalar yü
zünden yazma eserlerin nasıl yok oldu
ğunu. daha sonraları doğru düzgün yazı 
yazacak hattatlar kalmadığından yazma
ların birçoğunun yanlışlarla dolu bulun
duğunu. halbuki matbaa sayesinde yazı
ların daha okunaklı ve hatasız basılacağı~ 

nı. fiyatlarının ucuzlayacağını. bu sayede 
de büyük kütüphaneler kurulacağını söy
lemektedir. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin ci
hadla İslam' ın şerefini arttırdığı gibi ki" 
tap basmak suretiyle de İslam kültürüne 

hizmet edeceğini. Avrupalılar'ın bu tür 
kitapları çeşitli yanlışlarla çoktandır bas
maya ve bu suretle doğu ülkelerinden pa
ra çekmeye başladıklarını, eğer Osmanlı 
Devleti'nde bir matbaa kurulursa bu para
nın da memlekette kalacağını açıklamak
tadır (eserin geni ş bir özeti için bk. İhsan 
[SunguJ, 111/73 [ 1928 !. s. 14) 3. Usulü 'l~hi

kem ii nizami'l-ümem. 1731 yılında I. 
Mahmud'a sunulan ve Müteferrika Mat
taası'nın dokuzuncu kitabı olarak 1144'
te ( 1732) yayımlanan eser siyasetname 
türünde bir çalışmadır ve daha çok dev
let düzeni ve askerlik sanatıyla ilgilidir. 
Müteferrika önsözünde okuduğu Latin
ce kitaplarda askerlik. savaşlar ve devlet 
yönetimine dair dikkatini çeken bazı par
çalardan·hareket ederek kaleme aldığını 
belirttiği eserini Sultan Mahmud'a bir 
nevi ısiahat projesi gibi sunmuştur. Kita
bın başında Avrupa'daki devlet yönetimi 
şekilleri "monarkiya", "aristokrasiya" ve 
"demokrasiya" başlıklarıyla üç gruba ay
rılmıştır. Eserde ayrıca fizik, astronomi 
ve coğrafya ilimlerinin devlet yönetimin
deki önemi üzerinde durulmuş. bu ilim
lerin gelişınediği bir ülkede sağlam bir 
devlet düzeninin kurulamayacağı belirti!-

lbrahim Müteferrika' nın Usülü 'l-hikem {l nizilmi 'l-ümem 
adlı eserinin ilk sayfası ıistanbul1144l 
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lbrahim Müteferrika'n ın Latince'den tercüme ettiği Tarih -i 
Seyyah'ın ilk sayfası !Istanbul 11421 

miştir. Bunun yanında ilk defa "nizam-ı 
cedid" tabirini kullanarak Osmanlı Devle
ti'nin de XVIII. yüzyıl Avrupa'sında geli
şen yeni askerlik düzenlerini mutlaka alıp 
uygulaması gerektiğini ifade etmiştir. 

Kitap 1769'da Viyana ve Paris'te Fransız
ca olarak yayımlanmış. 1777'de Fransız
ca'sından Rusça'ya çevrilmiştir. Ahmet 
Harndi Tanpınar'ın "Avrupalılaşma hare
ketinin beyannamesi" diye nitelediği eser. 
Adil Şen tarafından müellif ve kitap üze
rine geniş bir incelemeyle birlikte İbra
him Müteferrika ve Us(llü'l-Hikem ii 
Nizami'l-Ümem adıyla yayımlanmıştır 
(Ankara 1 995). 

İbrahim Müteferrika'nın yine kendisi 
tarafından basılan Tarih-i Seyyah ve Fü
y(lzat-ı Mıknatısiyye adında iki çevirisi 
bulunmaktadır. Bunların çeşitli Latince 
eserlerden derlenen ikincisi. daha ziyade 
Cihannüma'nın yapmayı tasarladığı ye
ni baskısı için hazırlanmıştır. Müteferri
ka'nın tercüme ettiği bir diğer eser olan 
Andreas Cellarius'un Atlas Coelestis'in 
tek nüshası Askeri Müze Kütüphanesi'n
de kayıtlıdır (nr. 5302 1741) . İbrahim Mü
teferrika. Sultan lll. Ahmed'in emriYle 
başladığı bu tercümeyi 1733'te tamam
lamış ve astronomi konusunu tek başına 
ele alan esere Mecmaatü hey'eti'l-ka-

dime ve'l-cedide adını vermiştir. Cihan
nüma'da güneş merkezli sistemi anlatır
ken takındığı ihtiyatkar tavrın yerini bu 
tercümede daha· az ihtiyatlı bir tavır al
mıştır (ihsanoğlu, LVI/2 171 19921. s. 746-

747). 

İbrahim Müteferrika Osmanlı haritacı
lık tarihinin de en önemli simalarından
dır. Onun. Osmanlı haritacılığını çağdaş 
seviyeye ulaştırma hedefini güden bu ça
lışmaları Osmanlı haritacılığında yeni bir 
dönemin açılmasını sağlamıştır. Mütefer
rika'nın gerekli gördüğü kitaplara ilave 
ettiği haritalar dışında kendi çizdiği ve 
bastığı haritalar da vardır. Çeviri yoluyla 
hazırlanmış olan haritalarından ilki 1132 
( 1720) tarihli Marmara denizi haritasıdır. 
Bu haritanın yalnız klişesi bulunabilmiş
tir. İkinci haritası "Bahriyye-i Bahr-ı Siyah" 
adını taşımaktadır ve 11 37' de ( 1724-25) 
basılmıştır. "Memalik-i İran" haritası ise 
1142 (1729-30) yılında neşredilmiştir. 
Dördüncü haritası olan "İklim-i Mısır"a ise 
müstakil olarak çok az rastlanmaktadır. 

Müteferrika'nın bastığı Süheyli'nin bera
berce yayımlanan Tarih-i Mısri'l-cedid 
ve Tarih-i Mısri'l-kadim (ı ı 42) adlı ki
taplarının arkasına eklenmiştir (DİA, XVI, 
2 ı 5). 

Halasi - Kun. Giambastista Taderini'yi 
kaynak göstererek Müteferrika'nın ha
yatının sonlarına doğru bütün Doğu ve 
Batı dillerini kapsayacak geniş bir lugat 
hazırlamakta olduğunu . ancak bunu ta
mamlayamadığını kaydeder. 
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