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ÿFatma Sabiha Kutlar

– —
MUSTAFA SÂMÝ EFENDÝ

(ö. 1855)

Osmanlý sefiri ve sefâretnâme yazarý.
˜ ™

Ýstanbul’da doðdu. Kaynaklarda çocuk-
luk ve ilk gençlik yýllarý hakkýnda bilgi yok-
tur. Memuriyete Defterdar Mektûbî Kale-
mi’nde baþladý; ardýndan hamamlar kâ-
tipliði, ihtisab kâtipliði, bazý vezirlerin di-
van kâtipliði görevlerinde bulundu. 1833
yýlýnda hâcelik rütbesi verildi, kýsa bir sü-
re sonra Viyana sefâreti kâtipliðine tayin
edildi. Ýstanbul’a dönüþünde Âmedî Kale-
mi hulefâlýðýna getirildi. 1838’de Paris se-
firi Fethi Ahmed Paþa’nýn maiyetine baþ-
sýrkâtibi olarak gönderildi. 27 Nisan’da Ýs-
tanbul’dan yola çýkan Sâmi Efendi Malta,
Napoli, Roma, Floransa, Milano, Venedik,
Trieste, Viyana, Prag, Berlin, Frankfurt,
Brüksel ve Londra gibi Avrupa’nýn belli
baþlý þehirlerine uðrayan bir güzergâh
üzerinden 23 Eylül’de Paris’e ulaþtý. Bu
seyahate ve Paris’te bulunduðu yýllara ait
intibalarýný Avrupa Risâlesi adýyla kale-
me aldýðý sefâretnâmesinde anlatmýþtýr.
1839’da Ýstanbul’a dönüþünün ardýndan
Posta ve Telgraf nâzýrý oldu. Avrupa Risâ-
lesi’nin yayýmlanmasýndan sonra da Tak-
vimhâne nâzýrlýðýna getirildi (1840). Tak-
vîm-i Vekåyi‘de devrin önemli siyasî ge-
liþmelerine dair bazý yazýlar kaleme aldý.
Takvimhâne nâzýrlýðýndan Mayýs 1841’de
azledilen Sâmi Efendi’nin azline sebep,
Ahmed Lutfi Efendi’nin bildirdiðine göre
kendi örf ve âdetlerimizi kötüleyip Avru-
pa’yý övmesi, bu yoldaki ölçüsüz sözleri ve
özellikle Mustafa Reþid Paþa’ya intisabý
ile Tanzimat’ýn ilâný ve uygulanmasý sýra-
sýnda birtakým yanlýþ davranýþlarý olmuþ-
tur. 1846’da Ziraat Meclisi âzasý, kýsa bir
süre sonra da Viyana maslahatgüzârý ol-

du. Eylül 1846’da Berlin sefiri olarak gö-
revlendirildi. Aðustos 1849’da ûlâ sýnýf-ý
sânîsi rütbesine yükseltilip Tahran sefirli-
ðine tayin edildi. Haziran 1851’de tekrar
azledilerek Ýstanbul’a döndü. Vefatýnda
Haydarpaþa Kabristaný’na defnedildi.

Mustafa Sâmi Efendi’den bahseden kay-
naklar onu güzel sözlü, kibar meclislerinde
kabul gören, þiir ve inþâdan anlayan, fakat
ayný zamanda hasis, biraz patavatsýz olarak
tanýmlar. Kendisi Avrupa Risâlesi’nde dil
bilmeyen bir bürokrat olduðunu, uzun yýl-
lar Avrupa’da kalmasýna raðmen bir ya-
bancý dil öðrenemediðini, bunun da za-
manýnýn büyük bir kýsmýný hastalýklarla ge-
çirmiþ olmasýndan kaynaklandýðýný söyler.
Ahmet Hamdi Tanpýnar, Mustafa Sâmi
Efendi’nin cüretli bir Avrupalýlaþma taraf-
tarlýðý ile kendinden öncekilerden, hatta
çaðdaþlarýndan ayrýldýðýný, “dikkatlerinin
satýhta dolaþmayýp az çok derine” indiði-
ni ve bu yüzden ona “Avrupa’yý üzerinde
düþünmek þartýyla görenlerin” baþýnda yer
vermek gerektiðini yazar. Mustafa Sâmi
Efendi, Avrupa’yý belki de yabancý dil bil-
memesinin ve kültürünün eksikliði sebe-
biyle kurumlarýn, sosyal iliþkilerin, sanayi
ve teknolojinin arka planýný sorgulamadan,
ancak yer yer Osmanlý toplumu ve içti-
maî þartlarýyla kýsmî mukayeselere baþ-
vurarak hayranlýkla anlatmýþ ve Avrupa-
lý’nýn mükemmelliðinden hararetle bah-
setmiþtir. Gerek bu tavrý, gerekse ülkede
Batýlýlaþma doðrultusunda yürütülen yeni-
lik hareketlerinin öncüsü olmasý dolayýsýy-
la çevresinde bir mahfilin oluþtuðu Mus-
tafa Reþid Paþa’ya intisabý Sâmi Efendi’yi
devrinde birtakým tenkitlerin hedefi yap-
mýþtýr.

Mustafa Sâmi Efendi’nin yayýmlanmýþ
tek eseri olan kýrk sayfalýk Avrupa Risâ-
lesi, Paris’e yaptýðý seyahatin ve sefâret
baþkâtipliðinde bulunduðu yýllarýn Paris’i-
nin izlenimlerini anlattýðý bir eserdir. Özet
halinde bir seyahat tutanaðý mahiyetinde-
ki birinci bölümde Paris’e ulaþýncaya ka-
dar uðradýðý ülkelerin, gördüðü þehirlerin
coðrafî özelliklerini, halkýn yaþayýþýný, ta-
rihî eserlerini, topraðýndan geçtiði dev-
letlerin askerî gücünü, politik usullerini,
nüfusunu, dinî özelliklerini, turistik yer-
lerini, sanat eserlerini, eðitim, kültür ve
saðlýk kurumlarýný, ilim ve teknolojideki
ilerlemeleri kýsa temaslarla anlatýr. Ýkinci
bölümde Paris’teki izlenimlerini dile geti-
rir, genel ve sathî deðerlendirmelerde bu-
lunur. Eserin “Der Beyân-ý Ahvâl-i Umû-
miyye-i Avrupa” kýsmý yazarýn asýl yorum
ve mukayeseler yaptýðý, kýsmen de olsa
sosyal, kültürel ve siyasî dikkatlere açýl-

maya çalýþtýðý bölümdür. Avrupa Risâle-
si’ni devrin kültür ve düþünce hayatý açý-
sýndan önemli yapan özelliklerinden biri
de dönemin Türk aydýnýnýn zihnine taþýdý-
ðý birtakým yeni isim, terim ve kavramlar-
dýr. Eserin küçük hacmine raðmen dev-
rinin kültür hayatýna getirdiði bu kavram
ve terimlerin dönemin düþünce hayatýna
olan katkýlarýna Sâmi Efendi’den bahse-
den kaynaklarýn birçoðunda dikkat çekil-
miþtir. Tanpýnar, devrine göre oldukça sa-
de bir dille yazýldýðý görülen eserin üslû-
bunda, cümle yapýlarýnda Þinâsi’nin ve
Nâmýk Kemal’in cümlelerinin ilk örnekle-
rini bulur. M. Fatih Andý, daha önce iki de-
fa basýlan (1256, 1268) Avrupa Risalesi’-
ni bir incelemeyle birlikte yeniden yayým-
lamýþtýr (bk. bibl.). Sâmi Efendi’nin bazý
þiirleri de vardýr.
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MUSTAFA SIDKI

(ö. 1183/1769)

Osmanlý matematik
ve astronomi âlimi, þair.

˜ ™

Cebeci Ocaðý Baþkethüdâsý Sâlih Efen-
di’nin oðludur. Kethüdâ Kalemi’nden ye-
tiþti ve bir süre Mýsýr’da kaldýktan sonra
1169 (1756) yýlýndan itibaren sýrasýyla ket-
hüdâ kâtipliði, Tersane eminliði, Darphâ-
ne nâzýrlýðý, baþmuhasebecilik, Haremeyn
muhasebeciliði, ordu kâtipliði ve vekâle-
ten defter eminliði görevlerinde bulundu;
Receb 1183’te (Kasým 1769) vefat etti ve
Üsküdar’da defnedildi.

Mustafa Sýdký’nýn Osmanlý ilim tarihi
açýsýndan en önemli faaliyeti klasik mate-
matik eserlerini istinsah, tashih ve tahrir
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etmesidir. 1144-1159 (1731-1746) yýllarý
arasýnda mutavassýtâtý iki defa temize çe-
kip (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, Mustafa Fâ-
zýl, Riyâza, nr. 40 [22 eser], 41 [31 eser])
öðrencilerine okutmasý onun belirli ve sis-
temli bir maksat güttüðünü gösterir. Bu
maksat bir yandan Ýslâm medeniyetine ait
birikimi ortaya koymak, bir yandan da Lâ-
le Devri’nde Yanyalý Esad Efendi’nin Os-
manlý ilim zihniyetinin dayandýðý kelâmî-
riyâzî çizgiyi eleþtirerek yerleþtirmeye ça-
lýþtýðý Aristocu tabiat anlayýþýna tepki gös-
termek þeklinde özetlenebilir. Günümüz-
de yapýlan araþtýrmalar, Mustafa Sýdký’-
nýn ýslah ve tahrirlerinin matematik açý-
sýndan önemli bir içeriðe sahip olduðunu
göstermiþtir (Ali Ýshak Abdüllatîf, s. 215,
246-256). Onun Ýslâm geleneðine ait eser-
leri ýslah ve tahrir etme yanýnda Batý eser-
lerini de Türkçe’ye çevirmesi, Osmanlý ma-
tematiðinin eðitimdeki seviyesini ve bu
eðitimle yetiþen bir kiþinin bilgi kapasite-
sini göstermesi bakýmýndan dikkat çeki-
cidir. Mustafa Sýdký’nýn bu çift yönlü faali-
yeti öðrencileri tarafýndan sürdürülmüþ,
Þekerzâde Feyzullah Sermed logaritma
içeren ilk müstakil eseri Osmanlý mate-
matiðine kazandýrýrken yine onun ve Mus-
tafa Sýdký’nýn diðer öðrencilerinin elinde
geleneksel Osmanlý cebir notasyon ve sem-
bol sistemi en olgun düzeyine kavuþmuþ-
tur. Bu çift yönlü faaliyet tarzý, medrese
ulemâsýndan Ýsmâil Gelenbevî ve Kuyucak-
lýzâde Mehmed Âtýf Efendi tarafýndan ta-
kip edilmiþtir. Mustafa Efendi ayrýca “Sýd-
kî” mahlasýyla birçok þiir yazmýþ ve Res-
sam Ömer Efendi’den hat meþkederek
baþarýlý bir hattat olmuþtur.

Eserleri. 1. I½lâ¼ ve ta¼rîru Kitâbi Ýs-
tiÅrâci’l-evtâr fi’d-dâßire bi-Åavâ½½ý’l-
Åa¹¹i’l-mün¼ani’l-vâšý£ fîhâ. Bîrûnî’nin
trigonometriye dair eserinin tahrir ve ýs-
lahýdýr (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, Mustafa
Fâzýl, Riyâza, nr. 41.11, vr. 74a-82b). Bîrûnî’-
nin eserine ait nüshalarla karþýlaþtýrýldýðýn-
da Mustafa Sýdký’nýn yaptýðý tahririn önem-
li farklar ihtiva ettiði görülür. 2. I½lâ¼ ve
ta¼rîru Kitâbi £Ameli’d-dâßireti’l-maš-
sûmeti bi-seb£ati ašsâmin mütesâviye.
Archimedes’in Sâbit b. Kurre tarafýndan
tercüme edilen bir geometri eserinin 1153’-
te (1740) yapýlmýþ ýslah ve tahriridir (Dâ-
rü’l-kütübi’l-Mýsriyye, Mustafa Fâzýl, Riyâ-
za, nr. 41/14, vr. 105b-110a). 3. Risâle fî £il-
mi’l-cebr ve’l-mušåbele. 1154 (1741) yý-
lýnda bir mukaddime, üç bab ve bir hâti-
me halinde düzenlenen ve klasik cebir ko-
nularýný içeren bir çalýþmadýr (Süleymani-
ye Ktp., Yazma Baðýþlar, nr. 1347/8, vr. 56b-
60a). 4. Risâle fi’l-misâ¼a. Vezîriâzam Ah-

med Paþa’ya sunulan ve arazi ölçümüne
dair olan eserde Mustafa Sýdký’nýn kendi
icat ettiði kullanýþý kolay bir aletin tanýtý-
mý yapýlmaktadýr (Osmanlý Müellifleri, III,
278). 5. Devâir-i Ýctimâ ve Ýstikbâlin
Resm ve Ýsti‘mâli (Süleymaniye Ktp., Se-
limiye, nr. 560/7, vr. 64a-72b). Philippe de
la Hire’nin bulduðu içtimâ ve istikbal da-
irelerinin çizim ve kullanýmý hakkýnda Ni-
colas Bion’un kaleme alarak 1702’de Pa-
ris’te yayýmladýðý L’usage des astorlabes
tant universels que particuliers d’un
traité qu’en explique la construction
adlý kitabýn Türkçe’ye tercümesidir. 6. Rü-
sûm li-ba£²ý’l-âlâti’l-felekiyye. Bazý ast-
ronomi aletlerinin geometrik çizimidir (Dâ-
rü’l-kütübi’l-Mýsriyye, Mustafa Fâzýl, Ri-
yâza, nr. 40/2, vr. 40b-41b + 45b-57a + 59a +
60b-64a). Klasik astronomi aletlerinin gö-
rüntülü tanýtýmlarý açýsýndan büyük önem
taþýmaktadýr. 7. Risâle fi’l-heyße. Yýldýz-
larýn hareketleri üzerine kaleme alýnmýþ bir
risâledir (Bibliotheca Lindesiana, nr. 647).
8. Dîvân-ý Sýdk¢. Türkçe þiirlerini içer-
mektedir (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr.
1103). 9. Mecmû-i Hafîza. Arapça, Fars-
ça, Türkçe manzum ve mensur bir lugaz-
muamma mecmuasýdýr.
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(1915-1964)

Suriye 
Ýhvân-ý Müslimîn teþkilâtýnýn kurucusu,

âlim.
˜ ™

Suriye’nin Humus þehrinde doðdu. Ta-
nýnmýþ âlimlerin yetiþtiði bir aileye men-
suptur. Dedeleri gibi babasý Hüsnî es-Si-
bâî de Humus’taki el-Camiu’l-kebîr’in ha-
tibi olup Fransýzlar’a karþý verilen istiklâl
mücadelesinde önemli rol oynamýþ, çeþitli
cemiyetlerin kuruluþuna ve faaliyetlerine
katýlmýþtýr. Mustafa es-Sibâî, Kur’ân-ý Ke-
rîm’i ezberledikten sonra temel Ýslâmî bil-
gileri babasýndan aldý. Ýlköðrenimin ardýn-

dan kaydolduðu þer‘î liseden 1930’da me-
zun oldu. Babasýyla birlikte katýldýðý ilim
meclislerinde Humus müftüsü Tâhir el-
Etâsî, Zâhid el-Etâsî, Muhammed el-Yâ-
sîn, Abdüsselâm Talâlîb, Enîs Talâlîb gibi
þahsiyetleri tanýdý ve onlardan ders aldý,
genç yaþta babasýnýn yerine hatiplik yap-
tý. Henüz on beþ yaþýndayken yabancý mis-
yon okullarý ile mücadele etmek için gizli
bir cemiyet kurduðu söylenen Sibâî (Re-
issner, s. 122) 1931’de Fas’taki Fransýz sö-
mürge yönetimi aleyhine bildiriler yayým-
ladýðý, 1932’de bir cuma namazý hutbesin-
de Fransýz manda yönetimini eleþtirdiði
için tutuklandý.

1933’te Ezher’de tahsil görmek üzere
Kahire’ye gitti. Buradaki öðreniminin ar-
dýndan Külliyyetü’þ-þerîa’da hazýrladýðý es-
Sünne ve mekânetühâ fi’t-teþrî£i’l-Ýs-
lâmî baþlýklý teziyle doktor unvanýný aldý
(1949). Mýsýr’daki öðrenciliði sýrasýnda si-
yasetle yakýndan ilgilendi. Kahire’de Hasan
el-Bennâ ile tanýþarak Ýhvân-ý Müslimîn’in
faaliyetlerine iþtirak etti. 1934’te Ýngiltere
karþýtý gösterilere katýldýðý için tutuklandý.
1940’ta Reþîd Ali Kîlânî’nin Ýngiliz karþýtý
Irak isyanýný desteklemek üzere Mýsýr’da
gizli bir cemiyet kurduðu suçlamasýyla Ka-
hire’de Ýngilizler tarafýndan yine tutuklan-
dý ve iki ay sonra Filistin’deki Sarfad top-
lama kampýna gönderildi. Burada dört ay
kalan Sibâî serbest býrakýlýnca Humus’a
dönerek Þebâb-ý Muhammed teþkilâtýný
yeniden örgütledi. Ancak bu defa Fransýz
manda yönetimi tarafýndan tutuklandý ve
önce Beyrut’taki el-Miye ve Miye toplama
kampýnda, ardýndan Râþeyyâ Kalesi’nde ol-
mak üzere iki buçuk yýl hapiste kaldý. Bu
sýrada mâruz kaldýðý iþkenceler yüzünden
saðlýðý önemli ölçüde bozuldu. Hapisten
çýktýktan sonra Humus’ta bir lisede Ýslâm
dini ve Arapça öðretmeni olarak göreve
baþladý. 1945’te Þam’da el-Ma‘hedü’l-Ara-
bî’yi kurarak müdürlüðünü yaptý. Eðitim
ve öðretim faaliyetleri yanýnda asýl önemli
giriþimini 1940’lý yýllarýn ortalarýnda ger-

Mustafa

es-Sibâî

qui en

med Paşa’ya sunulan ve arazi ölçümüne 
dair olan eserde Mustafa Sıdkı’nın kendi 
icat ettiği kullanışı kolay bir aletin tanıtımı 
yapılmaktadır (Osmanlı Müellifleri, III, 278). 
5. Devâir-i İctimâ ve İstikbâlin Resm ve 
İsti‘mâli (Süleymaniye Ktp., Selimiye, nr. 
560/7, vr. 64a-72b). Philippe de la Hire’nin 
bulduğu içtimâ ve istikbal dairelerinin çi-
zim ve kullanımı hakkında Nicolas Bion’un 
kaleme alarak 1702’de Paris’te yayımladığı 
L’usage des astrolabes tant universels 
que particuliers. Accompagné d’un 
traité, qui en explique la constructi-
on adlı kitabın Türkçe’ye tercümesidir. 
6. Rüsûm li-ba£²i’l-âlâti’l-felekiyye. 
Bazı astronomi aletlerinin geometrik çi-
zimidir (Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye, Mustafa 
Fâzıl, Riyâza, nr. 40/2, vr. 40b-41b + 45b-57a 
+ 59a + 60b-64a). Klasik astronomi aletleri-
nin görüntülü tanıtımları açısından büyük 
önem taşımaktadır. 7. Risâle fi’l-heyße. 
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