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Tam adı Matla'u'l-i'ti]fiid ii ma'rife
ti'l-mebde, ve'l-me'ô.d olan kitap dört 
ana bölümden (rükün) oluşmaktadır. Bi
rinci bölüm bilgi konusuna ayrılmış olup 
burada ilimle marifet kavramlarının muh
telif tarifleri yapılmış, dini veya temel 
bilginin nakli mi akli mi olduğu konuları 
üzerinde kısaca d urulmuş. bilginin (mari
fet) çeşitleri ve elde ediliş yöntemlerine 
bakış yapılmıştır. Bu yöntemler hakkında 
verilen bilgiler dikkat çekicidir. 

Eserin ikinci bölümü kainatın (alem) 
mahiyeti ve niteliklerinin bilinmesi hak
kındadır. Beş alt başlıktan oluşan bölüm
de önce alemin gerçek varlığının bulun
duğu belirtilerek sofistlere ait aksi görü
şün temelsizliğine işaret edilmiş, ardın

dan alemin temel maddesi veya ilkesine 
dair aralarında Eflatun ve Aristo'nun da 
bulunduğu eski Yunan düşünürlerinin, 
ayrıca düalistlerin (Seneviyye) telakkileri 
sıralanmıştır. Daha sonra ay üstü ve ay al
tı olmak üzere filozoflara, aynlar ve araz
lar olmak üzere kelamcılara göre alemi 
oluşturan üniteler ve bunların kadim veya 
hadis oluşu hususları ele alınmıştır. Bö
lümün alemin nevilerine ayrılan üçüncü 
kısmında önce muhakkik ve muallim olan 
gruplarla bunlara özenen mukallitler, ce
bir taraftarları ile insanın irade ve ihtiyar 
sahibi olduğunu benimseyenler, ayrıca 
inananlar ve inanmayanlar şeklinde bir 
tasnif yapılmıştır; ardından duyulur alem
le gayb alemi, bunların birini kabul edip 
diğerini benimsemeyenler, buna bağlı 
olarak ortaya çıkan inanç grupları, mad
de alemine ait cansızlar, bitki ve hayvan 
türleri gibi tasniflere gidilmiştir. Dördün
cü kısımda nefis (ruh) ve bedenden olu
şan insanın iki temel öğesi, beşinci kısım
da varlık türleri açısından melek, şeytan 
ve cin konu edilerek kısa bilgiler verilmiş
tir. 

Allah'ın bilinmesi ve bununla ilgili hu
suslara ayrılan üçüncü bölümde filozof
lara ait, "Birden sadece bir sadır olur" il
kesi, yine onların alemin kadim oluşu te
lakkisi, vücfıb ve imkan kavramları ele 
alınarak tartışılmış. ardından devir ve te
selsülün imkansızlığına temas edildikten 
sonra Allah'ın varlığının ispatına geçil
miştir. Müellif bu amaçla hudfıs, imkan 
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ve keşif yöntemlerini zikrederek kısaca 
anlatmış, Aristo'nun muharrik-i ewel de
liline değindikten sonra imkan delili hak
kında oldukça ayrıntılı bilgi vermiş ve is
bat-ı vacibin yanında zat-ı ilahiyyenin ma
hiyetini bilmenin imkansızlığını belirtmiş
tir. Bölümün dördüncü ve beşinci kısım
ları sıfatlar konusuna ayrılmıştır. Burada 
zat-sıfat münasebetine temas edildik
ten sonra Sünni kelamında yer alan sıfat
lar üzerinde d urulmuş ve bazı sel bl sıfat
Iardan söz edilmiştir. "Fiili sıfatlar" başlığı 
altında fiilierin cisimden meydana geldi
ği, Allah cisim olmadığından fiille nitelen
dirilmeyeceği zikredilip bunun Mu'tezile 
anlayışıyla paralellik gösterdiği belirtil
miş, kelam eserlerinde kadere bağlı bir 
konu olarak "ef'al-i ibad" başlığı altında 
işlenen ve insanın iradi fiilierine ilahi-be
şer! kudretin etkisini tartışan bahse dair 
kısa bilgi verilmiştir. Üçüncü bölüm ün son 
kısımları hüsün -kubuh, hayır-şer, vücfıb 
aleilah konularına ayrılmıştır. Müellif hü
sün ve kubhu tanımlayıp Eş' ariler'le Mu'
tezile'nin bakış açılarına temas etmiştir. 

Ayrıca hayır ve şerri İslam filozoflarına 
göre tarif ederek "hayr-ı mahz" olan Al
lah'tan şer sactır olamayacağını söylemiş, 
kötü fiilierin oluşumunda ilahi tesirin bu
lunup bulunmadığı konusunda Eş'arl ve 
Mu'tezill telakkilerini sıralamıştır. 

Matla'u '1-i'ti/fii.d"ın ön ve arka kapakları IAnkara 1962l 

Al<KARA tlNivERSITESl DIL VE TARIH·COCRAFYA FAJdJLTESI 
YAYINLAIU : VJAI33' 

TüRK EDEBİYATI S~Sl ;_ 19 

FUZÜLİ 

MA'fLA 'U'L- İ'T115AD 
fi 

MA'RİFATİ' L-MABDA'İ VA'L-MA'AD 

Önsöz vC .notl.atlıı. neşte hıı:ndnyo.n 

MU}.!A.MMAD B. TA.VIT AT·TANcf 

Ank!lrıı "Üniveniteıi, İlahiyıı.t Fıı.kUltMi 
Profesörlorindeıı 

ESAT COŞAN 

116.blyıı.t. Fakii1te•i Tilılçe 
Dini Metinler Amtanı 

Çevirenler 

KE!fAL IŞIK 

İIMıiyat FaldUtul Kellim 
Asis.taw 

Kitabın dördüncü bölümü, kelam eser
lerinde üç temel ilkenin (usGI-i selase) ikin
ci ve üçüncüsünü teşkil eden nübüwet ve 
ahiret konularını içermektedir. Önce in
sanların peygambere olan ihtiyacı mese
lesi ele alınarak konuya filozoflar açısın
dan yaklaşılmış, ardından insan varlığının 
organlar, beşeri tabiat ve akıldan oluştu
ğu, bedenin esenliğinin tabiatın değil ak
lın hakimiyetiyle sağlanacağı örneği top
luma uygulanıp insanlık alemi bedene, 
toplumlar organlara, şeytan beşeri-hay
vani tabiata, peygamberler de akla denk 
tutulmuş, sonuç olarak dünyada düzenin 
sadece peygamberle sağlanabileceği vur
gulanmıştır. Nübüwetin gerekliliği husu
sunda Allah- insan münasebeti, insan tü
rünün psikolojik ve sosyolojik yapısı açı
sından da bakış yapılarak deliller sıralan
mıştır. Daha sonra peygamberlerin isme
ti, Hz. Muhammed'in nübüwetinin ispa
tı ve diğer peygamberlere üstünlüğü ko
nuları ele alınmış , nübüwet müessesesi
ne karşı yapılabilecek itirazlar sıralanıp 
bunlara cevap verilmiştir. Keramet konu
suna yer verilmeyen eserde imarnet me
selesine temas edilmiş , burada devlet 
başkanlığının zaruri bir kurum olduğu 
belirtilerek Ehl-i sünnet'in, bazı Mu'tezill 
grupların, Şii ekallerinin ve Batıniyye'nin 
imarnet telakkileri kısaca anlatılmıştır. 
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Dördüncü bölümün son kısımları ahiret 
meselelerine ayrılmıştır. Müellif, ölüm 
sonrası ebedl hayatın mevcudiyetini do
laylı sayılabilecek (dGne't-tasrTh) akli yakla
şımlarla kanıtlamaya çalışmış ve dikkat 
çekici deliller ortaya koymuştur. Ardın
dan kab ir hayatının nakil ve akıl yoluyla 
sabit olduğu belirtilmiş, mtzan, sırat, he
saba çekilme, cennet ve cehennemin na
kille sübut bulduğu kaydedilmiştir. 

Matla'u '1-i'ti]fö.d, Sünni kelam eserle
rine ait plan çerçevesinde kaleme alınmış 
olup felsefe ile kelamın birleştirildiği mü
teahhir döneme ait bir kelam risalesi ni
teliği taşır. Eserde ele alınan konulardan 
epistemoloji, isbat-ı vacib, insanlığın nü
büwet müessesesine olan ihtiyacı ve ahi
ret hayatının mevcudiyetinin fert ve top
lum açısından önemi kısmen ayrıntılı bi
çimde verilmiş, bu arada orüinal fikirler 
ileri sürülmüştür. Diğer konularda filo
zoflar, kelamcılar ve tasawuf ehline ait 
telakkiler özet olarak aktarılmış ve hiçbir 
meselede Matürldlliğe işaret edilmemiş
tir. Nakledilen görüşler Gazzall sonrası 
kelam kitaplarından alınmış, özellikle fel
sefi bahislere ait anlatımlardaki bazı yan
lışlar aynen tekrarlanmıştır. Dolayısıyla ri
salenin tıpkıbasımını gerçekleştiren Ha
mit Araslı'nın, eserin incelenmesinden 
FuzGII'nin eski Yunan ve İslam filozofları
nın görüşlerine tam anlamıyla vakıf bu
lunduğu yolundaki iddiasına katılmak 
mümkün değildir (Matla'u'l-i'ti~ad, [nşr. 
Muhammed b. TavTt et-Tand!. neşredenin 
önsözü, s. X-Xl). Katib Çelebi de Mat
la'u'l-i'ti]fö.d'ı tanıtırken eserde ele alı
nan itikadl konuların filozoflar ve İma
miyye Şlası'na aitgörüşler çerçevesinde 
işlendiğini kaydeder ( Keşfü '?-?Unün, ll, 
1719). Ancak risalenin imarnet bahsinde 
(s . 75-77) İslami ekallerin devlet başkan
lığı hakkındaki telakkilerinin nakledilme
siyle yetinildiği ve herhangi bir görüşe te
mayül gösterilmediği müşahede edilmek
tedir. Muhammed Tand bunun bir takıy
ye olabileceğini söylemektedir(a.g.e., neş
redenin ön sözü, s. XII; krş. İA, IV, 690; DİA, 
Xlll , 242) . 

Eserin tesbit edilebilen tek nüshası 
Leningrad Şarkiyat Enstitüsü Kütüpha
nesi'nde bulunmaktadır (Köprülü,AYB, 1 
[ 19321. s. 447-448). Oldukça hatalı olan ve 
müellifin ölümünden otuz - otuz beş yıl 
sonra istinsah edildiği anlaşılan nüshanın 
tıpkıbasımını Harnit Araslı gerçekleştir
miştir (Bakü 1958). Muhammed Tancr
nin bir önsözle birlikte müelliften ve müs
tensihten kaynaklanan hataların tashih 
edilmesi ve nakledilen görüşlerin kaynak-

larının genellikle gösterilmesi suretiyle 
neşre hazırladığı eser Esat Coşan ve Ke
mal Işık'ın Türkçe tercümesiyle birlikte 
yayımlanmıştır (Ankara 1962). 
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Iii METiN YURDAGÜR 

MATRAKÇI NASUH 
(ö. 971/1564) 

L Osmanlı tarihçisi ve matematikçisi. _j 

Hayatı hakkındaki bilgiler çok azdır. Ne
rede, hangi tarihte doğduğu bilinmemek
tedir. Kendisinin bulduğu matrak oyunu 
sebebiyle "Matrakçı" (Matrakl), bazı kay-

MATRAKCI NASUH 

naklarda ise "Silahşor" unvanıyla anılır. 
Kendi ifadelerinden babasının adının Ab
dullah, dedesininkinin Karagöz ve ailenin 
Bosnalı olduğu anlaşılmaktadır ( Cemalü '1-
küttab, vr. ı b) . Muhtemelen dedesi veya 
babası devşirme olan Nasuh küçükyaşta 
saraya alındı ve II. Bayezid zamanında En
derun'da eğitim gördü. Bu esnada saray 
hacası Sal'nin talebesi oldu (Aşık Çelebi, 
vr. 158•). Cemô.lü'l-küttô.b ve kemô.lü'l
hussô.b adlı eserini Yavuz Sultan Selim 
döneminde telife başladı ve ona ithaf et
ti. O sıralarda iyi bir silahşor olarak da ün 
kazandı. Özellikle matrak oyununda ak
ranına üstün olan Nasuh'un (Celalzade. 
vr. 197b) silahşorluktaki rakipsizliğini Ka
nuni Sultan Süleyman'ın 936'da (1530) 
verdiği berat da göstermektedir. Bu bel
geye göre Hayır Bey'in valiliği sırasın
da Mısır'a gitmiş, orada bulunan ünlü si
lahşorlarla birlikte türlü silah ve mızrak 
oyunları yarışmalarına katılmış, efsanevl 
kahraman Rüstem-i Zal gibi hamleler ya
parak diğer yarışmacıları saf dışı bırak
mıştır ( Tuhfetü '1-guzat, vr. 31 b-42•). Hayır 

Bey de Nasuh'a, Mısır'daki silahşorların 

kendisine karşı koyamadıklarını itiraf et
tiklerini belirten Arapça bir temessük 
vermiştir. 

KanuniSultan Süleyman'ın emriyle Mu
hammed b. Cerlr et-Taberi'nin ünlü İs
lam tarihini Arapça'dan Türkçe'ye çevir
meye başlayan Nasuh 936'da (1530) si-

Matrakçı Nasuh'un 936 !15301 yılında Atmeydanı'nda kurduğu yürüyen hisariarın tasviri (Tuh{etü'l-guzat, Süleymaniye 
Ktp., Esad Efendi, nr. 2206, vr. 33'·34•) 
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