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ðiþtirilmiþtir. On beþinci baskýsýna (1956)
Peder Ferdinand Tevtel (Totle) el-Yesûî’nin
hazýrladýðý, ünlü kiþilerle (a‘lâm) ülke ve
yer adlarý, edebî, dinî ve ilmî terimlerin
açýklandýðý bir ansiklopedi kýsmý (el-Mün-
cid fi’l-edeb ve’l-£ulûm) eklenmiþ, sözlü-
ðün adý da el-Müncid fi’l-lu³a ve’l-edeb
ve’l-£ulûm olmuþ, sonraki baskýlarda el-
Müncid fi’l-lu³a ve’l-£ulûm ve nihayet
el-Müncid fi’l-lu³a ve’l-a£lâm þeklinde
deðiþtirilmiþtir. Her iki kýsýmda da çok sa-
yýda resim, levha ve haritaya yer verilmiþ-
tir. Yapýlan ilâvelerle hacmi daha da büyü-
yen sözlüðün otuz üçüncü baskýsýnda (Bey-
rut 1992) yalnýz lugat kýsmý tek cilt halin-
de yayýmlanmýþtýr. Baþ tarafta sözlüðün
yöntemiyle kullanýlan kýsaltma ve iþaret-
ler açýklandýðý gibi sözlük bilimiyle yakýn-
dan ilgili bazý gramer kurallarýna da yer
verilmiþtir. Lugat kýsmýnda yapýlan yeni-
lik ve ilâveler Kerem el-Bustânî, Antuvân
Ni‘me, Âdil Enbûbâ ve Peder el-Yesûî Mût-
red gibi âlimler tarafýndan gerçekleþtiril-
miþtir.

el-Müncid Arapça sözlükler içinde ilk
defa resim, levha ve haritalarýn kullanýl-
masý, Batý sözlük tekniðine uygun olarak
az hacme çok kelime sýðdýrýlmasý, madde
baþlarý ile açýklanan kelimelerin siyah ve-
ya kýrmýzý renkte yazýlmasý, Zemahþerî’-
nin Esâsü’l-belâ³a’sýnda olduðu gibi ke-
limelerin kökün ilk harfinden itibaren al-
fabetik dizilmesi, aranan kelimenin kolay
bulunmasý ile kullaným rahatlýðý saðlama-
sý gibi sebeplerle en çok basýlan Arapça
sözlük olma imtiyazýný muhafaza etmek-
tedir. 2005 yýlý itibariyle baský sayýsý kýrk
civarýndadýr. Sözlüðün bir özelliði de ilk de-
fa Ýbn Fâris’in Mu£cemü mešåyîsi’l-lu-
³a’sýndaki uygulamasýna benzer þekilde
farklý mânalar taþýyan köklerin anlam kü-
melerine bölünmesi ve türevlerin bu kü-
meler içinde sýralanmasýdýr. Bu deðiþik-
lik 1956 baskýsýnda görülmediðine göre
1960’lý yýllarda el-Müncid üzerinde çalý-
þanlar tarafýndan gerçekleþtirilmiþ olma-
lýdýr.

Luvîs Ma‘lûf 1941 yýlýnda bu eserinden
Müncidü’¹-¹ullâb’ý meydana getirmiþtir.
Lübnan Üniversitesi Rektörü Fuâd Efrâm
el-Bustânî, Müncidü’¹-¹ullâb’ýn sekizinci

baskýsýnda (1966) eskimiþ kelime ve terim-
leri çýkarýp yeni kelimeler eklemiþ, sözlü-
ðü de kök esasýna göre deðil Batý’da ol-
duðu gibi okunuþuna göre tam alfabetik
olarak sýralamýþ, ayný sistemle lise ve üni-
versite öðrencileri için el-Müncidü’l-i£dâ-
dî’yi hazýrlamýþtýr (1969). 1967 yýlýnda el-
Müncid’i de okunuþuna göre alfabetik diz-
mek suretiyle el-Müncidü’l-ebcedî’yi
meydana getirmiþtir. el-Müncid Farsça,
Urduca, Fransýzca, Ýngilizce ve diðer bazý
dillere tercüme edilmiþtir.

el-Müncid’in gerek sözlük gerekse an-
siklopedi kýsmýndaki hatalara dair birçok
makale ve kitap neþredilmiþ olup bunlar
arasýnda Abdullah Kennûn, Münîr el-Ýmâ-
dî, Abdüssettâr Ferrâc, Enver el-Cündî,
Muhammed b. Ahmed es-Sâlih, Mâzin el-
Mübârek, Hüseyin Nassâr, Ömer ed-Dek-
kak gibi araþtýrmacýlarýn çalýþmalarý aný-
labilir (Ahmed Muhammed el-Ma‘tûk, s.
76-78, 268; ayrýca bk. bibl.). Esere yönel-
tilen eleþtiriler þöylece özetlenebilir: Lugat
ve gramer hatalarý, bazý kelimelerin anla-
mýyla ilgili mesnetsiz izahlar, sözlükle ilgisi
olmayan açýklamalar, yabancý, avam, mü-
velled (uydurma) ve bölgesel kelimelere yer
verilmesi, Hýristiyanlýða dair kelime ve te-
rimlerde yoðunluk; ansiklopedi kýsmýnda
da Hýristiyanlýk’la ilgili þahýs, terim, yer adý
vb. konulara fazlaca yer verilirken Ýslâm
inançlarý ve Ýslâm meþhurlarýyla ilgili ek-
sik, yanlýþ, gerçek dýþý ve hýristiyan bakýþý-
ný yansýtan bilgiler aktarýlmasý, birçok bil-
ginin mesnetsiz olmasý gibi hususlar zikre-
dilebilir. el-Müncid’in ansiklopedi kýsmýn-
daki hatalarýn birçoðu The Encyclopae-
dia of Islam (EI), Brockelmann’ýn eserleri
(GAL), Corcî Zeydân’ýn TârîÅu’t-temed-
düni’l-Ýslâmî ve Serkîs’in Mu£cemü’l-
ma¹bû£âti’l-£Arabiyye gibi daha çok hý-
ristiyanlarca hazýrlanan eserlerin kaynak
olarak kullanýlmasýndan ileri geldiði kabul
edilmektedir. Ancak bu tür hatalar baský-
dan baskýya yapýlan deðiþikliklerle kýsmen
düzeltilmiþtir.
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Luvîs Ma‘lûf el-Yesûî’nin
(ö. 1947)

hazýrladýðý Arapça sözlük.˜ ™

Luvîs Ma‘lûf 18 Ekim 1867’de Zahle’de
(Lübnan) doðdu. Asýl ismi Dâhir (Zâhir)
iken Cizvit rahibi olunca Luvîs (Louis) adýný
aldý. Beyrut’taki Cizvit okulundan mezun
olduktan sonra Ýngiltere’de felsefe okudu.
Ardýndan on yýl kaldýðý Fransa’da ilâhiyat
öðrenimi gördü. 1906-1932 yýllarý arasýnda
haftalýk Katolik gazetesi el-Beþîr’in mü-
dürü ve redaktörü sýfatýyla görev yaptý.
Mašålât felsefiyye šadîme li-ba£²ý me-
þâhîri felâsifeti’l-£Arab müslimîn ve na-
½ârâ adlý eseri 1911’de Beyrut’ta yayým-
landýktan sonra ayný yýl Frankfurt’ta Fran-
sýzca olarak da basýldý. Mîhâîl ed-Dýmaþký’-
nin TârîÅu ¼avâdi¦i’þ-Þâm ve Lübnân
min seneti 1197 ilâ seneti 1257 (1782-
1841) (Beyrut 1912) ve Riyâ²a rû¼ýyye
li’l-kehene ¼asebe ¹arîšati’l-Æýddîs Ý³-
nâtiyûs adlý eserlerini neþretti (Beyrut
1937). 1947’de Beyrut’ta öldü.

Luvîs Ma‘lûf asýl þöhretini el-Müncid
(yardýmcý) adýný verdiði Arapça’dan Arap-
ça’ya sözlüðüne borçludur. Ýlk baskýsý 1908’-
de (Beyrut) gerçekleþtirilen lugatýn mukad-
dimesinde kaynaklarý zikredilmemekle bir-
likte Butrus el-Bustânî’nin, Fîrûzâbâdî’ye
ait el-Æåmûsü’l-mu¼î¹’e dayanarak ha-
zýrladýðý Mu¼î¹ü’l-Mu¼î¹ adlý sözlüðün-
den büyük ölçüde faydalanýlmýþ, ayrýca Ze-
bîdî’nin Tâcü’l-£arûs’u ile diðer bazý lu-
gatlardan da yararlanýlmýþtýr. Eser, ilk bas-
kýsýnda el-Müncid: Mu£cem £Arabî med-
resî ma£a’r-rusûm adýyla bir okul sözlüðü
olarak çýkmýþ, beþinci baskýda (1927) yeni
bir mukaddime ile Arap atasözlerine dair
“Ferâ,idü’l-edeb” kýsmý ve 1000 civarýnda
resim ilâve edilmiþ, yedinci baskýsý (1931)
el-Müncid: Mu£cem medresî li’l-lu³a-
ti’l-£Arabiyye ismiyle birinci ve beþinci
baskýlarýn mukaddimeleriyle birlikte yayým-
lanmýþtýr. On birinci baskýdan (1949) itiba-
ren bir okul sözlüðünden daha hacimli ol-
duðu düþünülerek adý el-Müncid Mu£-
cem li’l-lu³ati’l-£Arabiyye þeklinde de-
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lerin halledilmesi esnasýnda onlarýn zâyî-
çelerine müracaat edildiði ibadet vakitle-
rinin tesbiti, vergilerin zamanýnda toplan-
masý ve ziraata ait iþlerin düzenli biçimde
yürütülmesi için doðru bir takvim hazýr-
lanmasý iþini de üstlendikleri bilinmekte-
dir.

Müneccimbaþýlýðýn bir kurum olarak Os-
manlý Devleti’nde ne zaman ortaya çýktý-
ðý hakkýnda kesin bilgi yoktur. Bu konuda
rastlanan en eski tarihli kayýt II. Bayezid
dönemine kadar iner. Ancak takvimlere II.
Murad devrinde rastlanmasý müneccim-
baþýnýn bu tarihlerde mevcudiyetine iþa-
ret eder. Bunun kurumlaþmasýnýn Fâtih
Sultan Mehmed zamanýnda baþladýðý ve
II. Bayezid devrinde tamamlandýðý söyle-
nebilir. Fâtih döneminde sarayda “cemâ-
at-i müteferrika” arasýnda Mevlânâ Küçük
adýnda günde 10 akçe alan bir müneccim
bulunmaktaydý (Ahmed Refik, TOEM, VIII-
XI/49-62 [1335-1337], s. 7). II. Bayezid dev-
ri ilmî faaliyetlerin, dolayýsýyla astronomi
çalýþmalarýnýn ve müneccimlerin sayýsýnýn
arttýðý bir dönemdir. Bu devre ait muha-
sebe defterlerine göre müneccimbaþýnýn
idaresinde bir müneccim-i sânî ile bir mü-
neccim kâtibi bulunuyordu. Müneccimba-
þýnýn aldýðý yevmiye 15, diðerinin 14, kâti-
bin ise 10 akçe idi.

Mevcut belgelere göre adý tesbit edilen
ilk müneccimbaþý Seydi Ýbrâhim b. Sey-
yid’dir. II. Bayezid döneminde müneccim-
baþý olan Seydi Ýbrâhim, Kanûnî Sultan Sü-
leyman devrinin ortalarýna kadar bu ma-
kamda kalmýþtýr. Onun vefatýyla yerine
Sa‘dî b. Ýshak Çelebi (ö. 947/1540) münec-
cimbaþý olmuþtur. Osmanlý Devleti’nde top-
lam otuz yedi kiþi müneccimbaþýlýk yap-
mýþtýr. XVI. yüzyýlýn en dikkat çekici mü-
neccimbaþýlarý Mustafa b. Ali el-Muvakkit
ve Takýyyüddin er-Râsýd’dýr. Mustafa b. Ali
uzun süre Yavuz Selim Camii muvakkithâ-
nesinde bulunmuþ ve Müneccimbaþý Yû-
suf b. Ömer es-Sââtî’nin yerine münec-
cimbaþý olmuþtur. Astronomi, matematik
ve coðrafya sahasýnda Arapça ve Türkçe
olmak üzere yirmiden fazla eseri bulunan
Mustafa b. Ali rub‘-i âfâkî denilen bir as-
tronomi aletinin de mucididir. Takýyyüddin
er-Râsýd Þam ve Mýsýr’da yetiþmiþ, daha
sonra Ýstanbul’a gelerek Mustafa b. Ali’-
nin yerine müneccimbaþý olmuþ, bazý si-
yasî çekiþmeler yüzünden kýsa bir müd-
det sonra yýktýrýlacak olan ilk rasathâneyi
kurmuþtur. Ayrýca klasik Ýslâm rasathâ-
nelerinde bulunan rasat aletlerini topla-
mýþ ve birkaç yeni rasat aleti icat etmiþ-
tir. Yazdýðý eserler ve düzenlediði astrono-
mi cetvelleri Osmanlý bilim literatüründe

çok önemli bir yer tutar. XVII. yüzyýlda ye-
tiþen bir diðer müneccimbaþý Hüseyin Efen-
di’dir. 1040-1060 (1631-1650) yýllarý arasýn-
da müneccimbaþýlýk yapan Hüseyin Efen-
di zâyîçelerinin isabetiyle meþhur olmuþ,
ancak siyasî meselelere karýþtýðýndan idam
edilmiþtir. Derviþ Ahmed Dede 1078-1099
(1668-1687) yýllarýnda müneccimbaþýlýk ve
padiþaha musahiblik yapmýþtýr. XVII. yüz-
yýl müneccimbaþýlýðýn düzenli bir hale gel-
diði dönemdir. Bu asrýn ortalarýndan iti-
baren kurum müneccimbaþý, müneccim-i
sânî ve beþ kâtipten müteþekkil bir kadro-
ya sahip olmuþtur. Müneccimbaþý olacak
kiþiler önce müneccim-i sânîliðe getirilmiþ-
tir. Ayrýca müneccimbaþýlarýn en az 40
akçeli müderris veya benzeri bir vazifede
bulunmalarý gerekmekteydi. XIX. yüzyýlýn
önemli müneccimbaþýlarý arasýnda, Jo-
seph-Jerom Lalande’nin Tables astrono-
miques adlý eserini (Paris 1759) Laland
Zîci adýyla Arapça’ya ve Türkçe’ye tercü-
me eden, Mekteb-i Fenn-i Nücûm’un ilk
müdürü Hüseyin Hüsnü Efendi ile astro-
nomi, týp ve coðrafya sahasýnda çeþitli
eserler vermiþ olan Mekteb-i Týbbiyye’nin
ilk anatomi hocalarýndan Osman Sâib Efen-
di ve Nâmýk Kemal’in babasý Mustafa Âsým
Efendi sayýlabilir.

Müneccimbaþýlar ilmiye sýnýfýndan ilm-i
nücûma vâkýf kiþiler arasýndan seçilmek-
te, bu sebeple müderrislik ve kadýlýk gibi
ilmiye vazifelerinde de bulunabilmektey-
diler. Müneccimbaþýlar arasýnda vak‘anü-
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Ýnsanlarý ve olaylarý
etkilediði inancýna dayanan 
ilim dalýyla uðraþan kimse; 
astroloji ve yýldýz falcýlýðýný 

meslek edinen kiþi
(bk. ÝLM-i AHKÂM-ý NÜCÛM;

MÜNECCÝMBAÞI).
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Osmanlýlar’da
astronomi ve astrolojiyle ilgili

iþlere bakan görevli.
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Osmanlý resmî terminolojisinde sermü-
neccim, sermüneccimân-ý hâssa, ser-mü-
neccimîn, reîsülmüneccimîn, baþmünec-
cim gibi isimlerle de anýlýr. Osmanlýlar’da
ilm-i felek (ilm-i hey’et) ve ilm-i ahkâm-ý nü-
cûm, yani hem astronomi hem astroloji ile
ilgilenen müneccimin devlet teþkilâtý için-
de yer aldýðý dikkati çeker. Daha önceki
halife ve sultanlarýn sarayýnda da astrono-
mi ve astroloji konularýnda kendisine da-
nýþýlan ve takvim iþlerini yürüten bir veya
birkaç müneccimin var olduðu, önemli iþ-

Müneccimbaþý Mûsâzâde Ubeydullah Efendi’nin vefatý üze-

rine yerine Müneccim-i Sânî Abdullah Efendi’nin oðlu Meh-

med Sâdýk Efendi’nin tayinine dair I. Abdülhamid’in hatt-ý
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