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gili bir fýkra yazmýþtýr. Dil ve özellikle te-
rim meselesinin öne çýktýðý bu tartýþma-
larda Türkçe’de yeni terimlerin ortaya
konulmasý sýrasýnda takip edilecek metot
anlatýlmýþtýr. Ancak neþredilen tek cildin
baþýna uzun mukaddime yerine eserin
yayýmlanmasýndaki amacý açýklayan kýsa
bir yazý konulmakla yetinilmiþtir.

Bu teþebbüsten on yýl kadar sonra Em-
rullah Efendi, Maarif nâzýrlýðý sýrasýnda
Veliaht Yûsuf Ýzzeddin Efendi’nin deste-
ðiyle ikinci bir çalýþma baþlatmýþ, 3 Þubat
1911’de Beyazýt Kütüphanesi’nde yapýlan
toplantýnýn ardýndan ansiklopedinin yeni-
den çýkarýlmasý için Yeni Muhîtü’l-maârif
Cemiyeti adýyla bir dernek kurulmuþ, ilmî
bir kurul oluþturulmuþ ve durum bir be-
yannâme ile ilân edilmiþtir (25 Þubat
1911). Cemiyetin fahrî baþkaný olan Em-
rullah Efendi yazý heyeti baþkanlýðýný da
üstlenmiþtir. Derneðin üyeleri kurucular
heyeti, yazý ve ilim heyetleriyle fahrî üye-
lerden oluþacaktý. Ýdarî iþler, kuruculardan
Edirne mebusu Fâik ve matbaa sahibi
emekli erkânýharp binbaþýsý Kânî beylere
verilmiþti.

Cemiyetin kuruluþ amaçlarý arasýnda Os-
manlý fen ve ilim dili için geçerli olan ve-
ya yeni kullanýlmasý düþünülen terim ve
tabirlerin belirlenmesi, edebî ve ilmî dilin
olgunlaþtýrýlmasý maksadýyla çalýþma baþ-
latýlmasý önde gelmektedir. Buna baðlý ola-
rak bir ansiklopedinin hazýrlanmasý ve bir
süreli yayýnýn çýkarýlmasý hedeflenmiþtir.
Bu yayýn organý, Yeni Muhîtü’l-maârif
Cemiyeti Gazetesi adýyla 27 Nisan 1911’-
de neþredilmeye baþlanmýþtýr. Baþmuhar-
riri Emrullah Efendi, sorumlu müdürü Kâ-
nî olan ve on beþ günde bir yayýmlanan
gazete 2 Eylül 1911 tarihine kadar yedi
sayý çýkarýlabilmiþtir. Gazetede Yeni Mu-

hîtü’l-maârif Cemiyeti’nin amaçlarý ve fa-
aliyetleri doðrultusundaki yazýlara aðýrlýk
verilmiþtir. Dört sayý devam eden “Ansik-
lopedilerin Lüzum ve Faydasý” baþlýklý ma-
kale dýþýnda 2. sayýdan itibaren Yeni Mu-
hîtü’l-maârif’in programý yayýmlanmýþ, 6.
sayýda da ilk formasýnýn çýktýðý ilân edil-
miþtir (10 Aðustos 1911).

Dört yýlda yazýlmasý planlanan ansiklo-
pedinin 1000’er sayfalýk otuz cilt tutacaðý
kaydedilmiþ, cemiyet bünyesinde kurul-
muþ olan on ilim þubesiyle bunlara ayrý-
lan yaklaþýk sayfalar da belirtilmiþtir. Ay-
rýca bu ilim þubelerine katký saðlamak
üzere 200’ün üzerinde ilim adamýnýn va-
adde bulunduðu ifade edilmiþtir. Yeni
Muhîtü’l-maârif yalnýz bir ansiklopedi
deðil ayný zamanda Türkçe’nin bütün ke-
limelerini, deyim ve terimlerini ihtiva eden
bir sözlük olacaktý. Bunun için Fransýz-
lar’ýn son büyük ansiklopedisi (La Grande
encyclopédie) örnek kabul edilmiþti. Ye-
ni Muhîtü’l-maârif resimli olacaktý.

1328’de (1912) “Âsûriye” maddesine ka-
dar 752 sayfalýk I. cildi yayýmlanan Yeni
Muhîtü’l-maârif genellikle Muhîtü’l-
maârif’le ayný içeriðe sahiptir. Maddeler-
de bazý düzeltmeler ve ilâveler yapýlmýþ,
böylece modern ansiklopedi düzenine bi-
raz daha yaklaþýlmýþtýr. Deðiþik ilim adam-
larýna ait maddeleriyle Yeni Muhîtü’l-
maârif dönemi içinde oldukça zengin bil-
giler veren bir ansiklopedi görünümünde-
dir. Pek çok madde alt tabirlerle geniþle-
tilmiþ, yer yer þekil ve krokiler konmuþ,
gerektikçe kavramlarýn Fransýzca karþýlýk-
larý gösterilmiþtir. Edebiyatla ilgili madde-
lerde Arapça, Farsça ve Türkçe nazým par-
çalarý örnek olarak verilmiþtir. Bazý mad-
deler de (elif 47, at 92, âsâr-ý atîka 42 say-
fa) oldukça uzun ve ayrýntýlý oluþlarýyla dik-

kati çekmektedir. Madde müelliflerinin im-
zalarýna ise nâdiren rastlanmaktadýr.
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Butrus el-Bustânî’nin
(ö. 1300/1883)

hazýrladýðý Arapça’dan Arapça’ya
ilk modern sözlük.
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1860’lý yýllarda telifine baþlanan eserde
Fîrûzâbâdî’nin el-Æåmûsü’l-mu¼î¹’i esas
alýnmýþ, bu eserin þerhi Tâcü’l-£arûs ile
birlikte birçok kaynaktan faydalanýlýp mad-
de ve anlam eksiklikleri giderilmiþtir. Ze-
mahþerî’nin Esâsü’l-belâ³a adlý sözlü-
ðündeki usule uyularak kelimeler kök harf-
lerine göre alfabetik sýralanmýþtýr. Her kök-
te önce mücerred fiillerin mâzi, muzâri
ve masdarlarý, ardýndan mezîd fiiller ve
daha sonra o kökten türeyen isimler kay-
dedilmiþtir. Böylece önceki sözlüklerin ço-
ðunda uygulanan kökün son harfine gö-
re alfabetik dizimden kaynaklanan yanlýþ-
lýklar, nâkýs kelimelerin bablarý ile “vav”lý
veya “yâ”lý olmalarýndan doðan zorluklar,
türemiþ kelimelerin rastgele dizilmesi se-
bebiyle aranan kelimenin bulunmasý güç-
lüðü ortadan kaldýrýlmýþtýr. Sözlükte el-
Æåmûsü’l-mu¼î¹’te yer alan özel isimle-
rin terkedilmesine karþýlýk III-IV. (IX-X.)
yüzyýllardan itibaren Arapça’ya girmeye
baþlayan yeni kelimelerle (müvelled, da-
hîl), avamýn kullandýðý kelimeler ve terim-
ler alýnmýþtýr. Bu sebeple esere el-Æåmû-
sü’l-mu¼î¹’ten daha kapsamlý olduðunu
ifade etmek üzere Mu¼î¹ü’l-mu¼î¹ adý
verilmiþtir.

Sözlükte þâhid olarak âyet ve hadisler-
le kadîm Arap þiirinden örneklerin kulla-
nýlmasýnýn yanýnda, lugatta ve gramerde
II. (VIII.) yüzyýlýn yarýsýndan sonra yaþamýþ
olan þairlerin þiirleriyle istiþhad edileme-
yeceði teamülüne raðmen, Zemahþerî’-
nin Esâsü’l-belâ³a’sýnda yaptýðý gibi bun-
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larýn þiirlerine de yer verilmiþtir. Mu¼î-
¹ü’l-mu¼î¹’te gerçekleþtirilen yenilikler
Ašrebü’l-mevârid (Saîd b. Abdullah eþ-
Þertûnî), el-Bustân (Abdullah b. Mîhâîl
el-Bustânî), el-Müncid (Luvîs Ma‘lûf el-
Yesûî) ve el-Mu£cemü’l-vasî¹ (Kahire
Arap Dil Kurumu) gibi sözlüklerle sürdü-
rülmüþtür.

Mu¼î¹ü’l-mu¼î¹, özellikle Suriye ve Lüb-
nan bölgesinde halk aðzýndaki bir kýsým
kelimelere yer verilmesi, yanlýþ ve eksik
nakiller yapýlmasý, bazý âyet ve hadislerin
anlamýnýn deðiþikliðe uðratýlarak kullanýl-
masý, Ýslâmî tabir ve terimlerden ziyade
Hýristiyanlýða ait tabir ve terimlerin alýn-
masý, bilinmeyen bir kelimenin yine bilin-
meyen bir kelime ile karþýlanmasý ve ke-
limelerde eskilerin kapalý tarif ve izahlarý-
nýn aynen tekrarlanmasý gibi hususlar
açýsýndan eleþtirilmiþtir.

Ýlk defa iki cilt halinde basýlan Mu¼î-
¹ü’l-mu¼î¹ (I-II, Beyrut 1867-1870) daha
sonra tek cilt olarak yayýmlanmýþtýr (Bey-
rut 1966, 1977). Müellif eserini Sultan Ab-
dülaziz’e ithaf etmiþ, basýlýnca da kendi-
sine sunmuþ, Sultan Abdülaziz onu yük-
sek bir niþan ve 250 altýn lira ile ödüllen-
dirmiþtir. Mu¼î¹ü’l-mu¼î¹’in basýmý de-
vam ederken müellif kitabýn büyük bir
hacme ulaþtýðýný görünce eserini Æu¹rü’l-
Mu¼î¹ adýyla kýsaltarak tek cilt halinde
neþretmiþtir (Beyrut 1869). Ahmed Fâris
eþ-Þidyâk Ta½vîbü sihâmi’t-ta³lî¹ £alâ
Æu¹ri’l-Mu¼î¹ ismiyle bir kitap yazmýþtýr
(Ýstanbul 1288/1871).
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Baþka bir ihtimal taþýmayan
açýk mânalý âyet ve hadislerle

fýkýh usulünde açýklýk bakýmýndan
en üst düzeydeki lafýz türü için

kullanýlan bir terim.
˜ ™

Sözlükte “saðlam kýlýnmýþ, dýþ etkilere
ve bozulmalara karþý korunmuþ” gibi mâ-
nalara gelen muhkem kelimesinin tefsir
ve hadis ilimlerindeki terim anlamý hakkýn-
da farklý görüþler bulunmakla birlikte ge-
nel kabule göre baþka bir ihtimal taþýma-
yan açýk mânalý âyet ve hadisleri ifade eder;
fýkýh usulü terminolojisinde ise açýklýk ba-
kýmýndan yapýlan sýralamada en üst düze-
ye yerleþtirilen lafýz türünün adýdýr. Kur-
’an’da muhkem bir sûrenin indirilmesine
temas eden âyet (Muhammed 47/20) ya-
nýnda, bu kelimenin masdarý olan ihkâm-
dan türetilmiþ fiillerle kitabýn âyetlerinin
muhkem kýlýnmasýndan (Hûd 11/1) ve
Allah’ýn kendi âyetlerini saðlam biçimde
-peygamberin kalbine- yerleþtirmesinden
(el-Hac 22/52) söz eden iki âyet bulun-
makla birlikte, kitabýn âyetlerini muhke-
mat ve müteþâbihat þeklinde bir ayýrýma
tâbi tutan Âl-i Ýmrân sûresinin 7. âyetinin
yorumu, bu terimin ve karþýtý olan müte-
þâbihin anlam ve kapsamýný belirlemede
en önemli rolü oynamýþtýr. Belirtilen âyet-
teki ayýrýmýn sözün sahibi açýsýndan ve
nefsü’l-emrde deðil sadece muhatap açý-
sýndan olduðu ve “kitabýn anasý” olarak
nitelenen muhkemlerin müteþâbihat için
asýl teþkil ettiði genel kabul görmekle be-
raber buradaki muhkem ve müteþâbihten
ne kastedildiði hususunda çeþitli açýkla-
malar yapýlmýþtýr. Bunlarýn baþlýcalarý þun-
lardýr: 1. Muhkem, mânaya delâleti baþka
beyana ihtiyaç duyurmayacak ölçüde açýk,
müteþâbih, mânasý insanlarýn tamamýna
veya birçoðuna kapalý ve ayrýca beyana
muhtaç olan; 2. Muhkem tek mânalý olup
te’vile ihtiyaç duyurmayan, müteþâbih bir-
den fazla mânaya ihtimalli olup kolayca
anlaþýlamayan; 3. Muhkem, kendisiyle ne
kastedildiði delâletinin açýklýðý sebebiyle
veya te’vil yoluyla anlaþýlabilen, müteþâ-
bih, hurûf-ý mukattaa ve kýyamet vakti gi-
bi mânasý ancak Allah tarafýndan bilinen;
4. Muhkem farzlarý, helâl ve haramlarý,
va‘d ve vaîdi bildiren, müteþâbih kýssalarý
ve misalleri içeren; 5. Muhkem hem iman
edilen hem kendisiyle amel olunan, mü-
teþâbih amel olunmayýp sadece inanýlan;
6. Muhkem mensuh olmayan veya kendi-
si neshetme konumunda bulunan, müte-

þâbih neshedilen; 7. Muhkem illeti akýlla
idrak edilebilen, müteþâbih -namaz rek‘at-
larýnýn sayýlarý gibi- illeti bilinemeyen de-
mektir. Tek baþýna muhkem için yapýlmýþ
bazý açýklamalar da vardýr. Meselâ Ýbn Ab-
bas’ýn Hz. Peygamber devrinde “muhkem”i
okuduðunu söylediði ve bununla mufas-
sal sûreleri kastettiði nakledilir. Öte yan-
dan Râgýb el-Ýsfahânî âyetleri mutlak ola-
rak muhkem, mutlak olarak müteþâbih ve
bir yönden muhkem, bir yönden müteþâ-
bih olanlar þeklinde üçe ayýrýr (anýlan âye-
tin nüzûl sebebi ve farklý düþünce ekolle-
rinin bu konudaki yaklaþýmlarý için bk. MÜ-
TEÞÂBÝH).

Gerek muhkem hakkýnda yapýlan açýk-
lamalarda gerekse bu terimin deðiþik ilim
dallarýndaki kullanýmlarýnda, lafzýn mâna-
ya delâleti, nesih, lafýzla bildirilen mâna-
nýn bilgi (sübut) deðeri, lafzýn bildirdiði
(muhberi) olmak üzere dört bakýþ açýsýnýn
bulunduðu görülür. Bunlardan ilk ikisinin
esas alýnmasý daha yaygýndýr. Muhkemi bi-
rinci açýdan inceleyen Gazzâlî, muhkem ve
müteþâbihten maksadýn ne olduðu hak-
kýnda naklî delil bulunmadýðýna göre luga-
vî vaz‘a baþvurmak gerekeceðini, bu çer-
çevede muhkemin “iþkâl ve ihtimal söz ko-
nusu olmayacak derecede mânasý açýk” ve
“zâhirine yahut çeliþki izâfe edilemeyecek
bir te’vile göre düzgün bir mâna ifade eden
söz” þeklinde iki anlamý bulunduðunu, an-
cak bunlardan ikincisinin müteþâbih kar-
þýtý olmadýðýný, dolayýsýyla muhkeme sade-
ce ilk anlamýn verilebileceðini ileri sürer.
Bu baðlamda önemli bir husus terimin sa-
dece müfred lafýz için kullanýlýp kullanýl-
madýðýdýr. Yine bir âyetin sýrf muhberinde
müphemlik bulunmasýnýn o âyetin muh-
kem olmasýna engel teþkil etmeyeceðine
dikkat edilmelidir. Meselâ kýyametin ko-
pacaðýný bildiren âyetler mânaya delâleti
itibariyle muhkemdir, fakat haber verdik-
leri olayýn zamaný ve keyfiyeti bakýmýndan
müphemlikler söz konusudur. Ýlk iki bakýþ
açýsýna göre bir tasnif yapan Zerkeþî muh-
kemin özel anlamda kullanýldýðýnda men-
suhun zýddýný, genel anlamda kullanýldý-
ðýnda mânasý baþka þeye ihtiyaç duyur-
mayacak ölçüde açýk lafzý ifade ettiðini be-
lirtir. Fürûda muhkem daha çok mensu-
hun karþýtýný ifade eder; ancak bu husus-
ta ilk dönem âlimlerince nesih kavramýnýn
bazý yorum çeþitlerini de kapsayacak þe-
kilde kullanýldýðý gözden uzak tutulmama-
lýdýr (bk. NESÝH). Muhkemin bilgi deðeri
baðlamýnda ele alýnýþý daha çok kelâm tar-
týþmalarýnda, ayrýca terimi özel bir lafýz
taksimi içinde inceleyen Hanefî usulünde
görülür. Muhkemi lafzýn muhberi itibariy-


