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Paþa imzalarýný kullanmýþtýr. Doðum yýlýyla
ilgili olarak 1240 (1824-25) ile resmî biyog-
rafisindeki 1246 (1830-31) arasýnda deði-
þen farklý tarihler verilmektedir. Ýlk tahsi-
line Antep’te Nuruosmaniye Medresesi’n-
de baþladý. Babasý Hoca Abdülhâdi Efen-
di’nin görevi dolayýsýyla gittiði Kahire’de
Kasr-ý Âlî Medresesi’nde öðrenimini sür-
dürdü. Ayrýca babasýndan ve diðer bazý
hocalardan Arapça, Mirza Senklâhdam ad-
lý Ýranlý bir edipten Farsça okudu. Batýlýlaþ-
ma sürecine girmiþ olan Mýsýr’da Avrupa
kültürüyle karþýlaþma imkâný buldu ve
Fransýzca öðrenmeye baþladý. Mýsýr’da or-
tamýn Türkler aleyhine bozulmasý üzerine
1849 yýlý sonlarýnda ailesiyle birlikte bura-
dan ayrýldý. Ailesi Antep’e dönerken ken-
disi Þam’da kalýp Emeviyye Medresesi’n-
de öðrenimini tamamladý (Aralýk 1850). Ýki
yýla yakýn bir süre Þam eyaleti Meclis-i Ke-
bîr Kalemi’nde çalýþtý. Aðustos veya Eylül
1852’de Ýstanbul’a gitti. Ocak 1853’te Bâ-
býâli Tercüme Odasý’nda Arapça ve Fars-
ça mütercimi oldu. Bu arada Fransýzca’sý-
ný geliþtirdi. 1854’te Gelibolu Asâkir-i Mu-
âvine Komisyonu baþkâtipliði, 1855’te Ber-
lin’de sefâret ikinci kâtipliði, ardýndan Ber-
lin baþkâtipliði görevine getirildi. Bu su-
retle Batý uygarlýðýný daha yakýndan taný-
dýðý gibi önde gelen Aydýnlanma düþünür-
lerinin eserlerini okudu. Üniversitede hal-
ka açýk felsefe, hukuk ve siyaset derslerini
takip etti. Yaþadýðý dönemde bu düzeyde
bir üniversite iliþkisi bile çaðdaþlarý ara-
sýnda kendisine özel bir yer kazandýrmýþtýr.
1857’de Berlin’den dönerek ikinci defa Ter-
cüme Odasý’na giren Münif Mehmed’in
görevi sonraki yýllarda da sýk sýk deðiþti.
Bunlar arasýnda Meclis-i Kebîr-i Maârif re-
isliði, Tahran sefirliði, üç defa getirildiði,
toplam dokuz yýla yakýn süren Maarif nâ-
zýrlýðý da bulunmaktadýr. 1894’te baþlayan
ikinci Tahran elçiliði onun son resmî görevi
oldu. Bunun ardýndan ölümüne kadar sü-
ren Ýstanbul hayatý tam bir yalnýzlýk için-
de geçti. 6 Þubat 1910’da vefat etti. Öz-
lük dosyasýnda Türkçe, Arapça, Fransýz-
ca, Almanca, Ýngilizce ve Rumca “tekel-
lüm ve kitâbet” edebildiði kaydý bulun-
maktadýr.

Bir Osmanlý aydýný olan Münif Paþa’nýn
fikrî ve edebî hayatý resmî hayatýna nis-
betle çok daha önemli ve ilgi çekici görül-
müþtür. Zira medrese öðrenimi, aldýðý özel
dersler, üniversite kültürü ve birikimi ya-
nýnda Tercüme Odasý’nda iken farklý fikir
çevreleriyle tanýþmýþ, bu bilgi ve kültür or-
tamlarý ona zengin bir entelektüel seviye
ve içtimaî statü kazandýrmýþtýr. Özellikle
Tercüme Odasý’ndaki görevi sýrasýnda ta-

nýþtýðý Mekâtib-i Umûmiyye Nâzýrý Ahmed
Kemal Paþa öðreniminden evliliðine kadar
kendisine destek vermiþtir. Kemal Paþa,
Berlin sefiri olunca Mehmed Münif’i de
kâtip olarak yanýnda götürmüþ, dönüþleri
de birlikte olmuþtur. Böylece Kemal Paþa’-
nýn konaðý ona hem kültürel birikim hem
devlet kademelerinde yükseliþ imkâný ka-
zandýrmýþ, Sadrazam Mehmed Emin Âli
Paþa ile de bu konak aracýlýðýyla tanýþarak
daha üst düzeyde destek ve yardým gör-
müþtür.

Münif Paþa’nýn öncülüðünde yayým ha-
yatýna baþlayan Mecmûa-i Fünûn onun
en önemli kültürel ve fikrî baþarýlarýndan-
dýr. Bu mecmuanýn yayýn ilkeleri kendi dü-
þüncelerinin de genel karakterini ortaya
koymaktadýr. Mecmua özellikle dinî konu-
larla günlük siyaseti neþir alanýnýn dýþýn-
da býrakmýþ olup bu tutum giderek Mü-
nif Paþa’nýn aydýn kimliðinin ayrýlmaz bir
parçasýný teþkil etmiþtir. Münif Paþa, Ba-
tý’daki siyasî anlayýþ çerçevesinde topluma
organik bir þahsiyet olarak bakan ilk Os-
manlý aydýnlarýndandýr. Bugünkü anlam-
da toplum için ilk defa “hey’et-i ictimâiy-
ye, ehl-i meclis” tabirlerini o kullanmýþtýr.
Ona göre insanlar özerk varlýklar olmayýp
ait bulunduklarý çevreyi meydana getiren
aktif birer varlýktýr. Toplumun varlýðý fert-
lerden baðýmsýz olduðuna göre insan top-
lumun unsuru olmaya mecburdur; yani
öncelikle bir toplumsal gerçeklik vardýr
ve insanlar kendilerini “hey’et-i ictimaiy-
ye için bir illet farzetmelidir.” Çünkü sos-
yal yapýnýn bugünkü hali dikkate alýndýðýn-
da bir kiþi tek baþýna yükümlü olduðu iþ-
lerin hepsini birden yerine getiremez.

Münif Paþa, toplumu çaðýn gerisinde bý-
rakan yönleriyle görenekleri eleþtirmek-
tedir. Bu anlamda “görenek belâsý” deyi-
mi ona aittir. Münif Paþa’ya göre iþlevini
yitirmiþ teknik usul ve uygulamalarý içe-
ren þekliyle görenek yeniliklere uyumu en-
gellemektedir. Eðer Batý, Osmanlý toplumu
gibi göreneklerine saplanýp kalsaydý tel-

ve yazma kitaplarýyla ünlü bir müze (Ha-
bîb Burgiba Müzesi) bulunmaktadýr. Mü-
nestîr’deki baþlýca sanayi tesisleri tekstil
(daha çok yünlü kumaþ), zeytinyaðý, sabun
ve üretimi çok eskiden beri devam eden
tuz (Bekrî, II, 692; Yâkut, V, 209-210) üze-
rinedir. Þehrin merkez olduðu ayný isimli
idarî bölüm 1019 km² geniþliðinde olup
2005 yýlýnýn baþlarýnda 454.000 nüfusa sa-
hipti.
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MÜNÝF MEHMED PAÞA

da bulunmadýðýný söyleyerek bu yeni akým-
larýn hiçbir þekilde kendi ülkesinde kabul
görmeyeceðini öne sürmüþtür. Çünkü bun-
lar, “bir lokma ekmeðe hasret-i iþtiyâk bu-
lunmasý gibi münasebetsiz müsavatsýzlýk-
lar”ýn bulunduðu bir ortamda görülür. Av-
rupa’daki bu eþitsizlikler Osmanlýlar’da yok-
tur. Ona göre Batý’nýn geliþtirip savundu-
ðu komünizm ve sosyalizm gibi doktrin-
ler yoksullarý istismar etmekten baþka bir
sonuç vermez.

Münif Paþa düþüncede terakkici, hürri-
yetçi, medeniyetçi ve asrîlik yanlýsý bir çiz-
gi izlemiþtir. Ýnsaný eþref-i mahlûkat ola-
rak ele alan Ýslâmiyet’in bu yaklaþýmýndan
yola çýkarak insan hürriyetini savunmak-
ta, hürriyeti her türlü geliþmenin temeli
saymaktadýr. Ancak hür bir insan kendi-
sinin ve toplumun geliþimine katkýda bu-
lunabilir. Baþlangýçta dinle açýkladýðý bu
görüþlerini daha sonra Batý’daki düþünce
akýmlarýndan etkilenerek geliþtirmiþtir.
Özellikle insan hürriyeti, sanayi, terakki
gibi konularda Montesquieu, John Stuart
Mill, Marquis de Mirabeau etkilendiði dü-
þünürler arasýndadýr.

Yazýlý ve sözlü her türlü faaliyetin ama-
cýnýn toplumda bilime karþý bir merak
uyandýrmak, özellikle gençlere bilim sev-
gisini aþýlamak olduðunu ýsrarla dile geti-
ren Münif Paþa için bilgi bir iktidardýr ve
bu iktidar insanýn bilgisi oranýnda artmak-
tadýr. Bu sebeple Münif Paþa bilimin en-
telektüel yararý kadar pratik sonuçlarýyla
da ilgilenmiþtir. Neticeleri itibariyle bilimin
her meslek erbabý için geçerli olduðunu,

bilimde ilerleyen milletlerin becerilerinin
de geliþtiðini söylemiþ, bunun doðruluðu-
nu kimya sanayii, tarým gibi uygulamalý
alanlardan örneklerle teyit etmiþ, bilimin
pratik sonuçlarýnýn kendi ülkesinde he-
nüz yaygýnlaþmadýðý bir dönemde ilmin
çeþitli meselelerin çözümüne yardýmcý ol-
duðuna dikkat çekmiþtir. Onun bilime ver-
diði önemi bu konuda yazdýklarýnýn siste-
matik sýralamasýndan anlamak mümkün-
dür. Nitekim bilimin kavramsal analizin-
den sýnýflamasýna, bazý bilim örneklerine,
bilimin insanlýk için ifade ettiði öneme ka-
dar çok geniþ yelpazede yazýlar yazmýþtýr.
Bu yazýlarý yanýnda Cem‘iyyet-i Ýlmiyye-i
Osmâniyye’deki görevi sýrasýnda icraatýy-
la da Batý bilgi ve bilimlerinin ülke genç-
liðine aktarýlmasýnda son derece etkili ol-
muþtur. Türkiye’de ilk popüler bilim der-
gisi olan Mecmûa-i Fünûn da Münif Pa-
þa’nýn editörlüðünde yayýmlanmýþtýr.

Münif Paþa’nýn resmî görevlerinin en
önemli yönünü eðitimciliði oluþturur. Beþ
yýllýk Meclis-i Kebîr-i Maârif reisliðiyle Ma-
arif nâzýrlýklarýnýn yanýnda sivil hayatý da
Ahmet Hamdi Tanpýnar’a göre baþtan so-
na bir öðretmenliktir (XIX. Asýr Türk Ede-
biyatý Tarihi, s. 180). Temel eðitimle ilgili
görüþlerini ortaya koyduðu “Ehemmiyet-i
Terbiye-i Sýbyân” isimli makalesi (Mecmûa-i
Fünûn, sy. 5 [1279], s. 176-185) Türkçe’-
de modern pedagojiye dair ilk deneme ola-
rak deðerlendirilmektedir (Doðan, Tanzi-
matýn Ýki Ucu, s. 162-170). Arap harfleri-
nin ýslahý meselesi de ilk defa onun tara-
fýndan gündeme getirilmiþtir. Eðitimin ýs-
lahýyla ilgili yaklaþýmý önce mevcut duru-
mu tesbit etmek ve ardýndan çözümler
geliþtirmektir. Batý eðitim sistemiyle kar-
þýlaþtýrmalar yaparak ülkede uygulanan sis-
temin son derece yanlýþ ve yetersiz oldu-
ðunu, çocuklara anlamadýklarý bir yýðýn
sarf, nahiv, mantýk ve meânî kurallarý ez-
berletildiðini söylemiþ, bu yanlýþlýklarý gi-
dermek için önce öðretmen yetiþtirme
ve eðitim yöntemini düzeltme meselele-
rinin ele alýnmasý gerektiðini belirtmiþ, ço-
cuklarýn Türkçe’yi kolaylýkla okuyup yaza-
bilmelerini ve müsbet ilimlere baþlangýç
teþkil eden dersleri okumalarýný saðlaya-
cak bir usul ve program uygulanmasýný
teklif etmiþtir. Bu arada eðitimde dayak
vb. þiddet araçlarýnýn uygulanmasýný da ke-
sinlikle reddetmiþtir. Tanzimat’la birlikte
baþlayan ýslahat hareketlerinin baþarýlý ola-
bilmesi için halk eðitimine önem verilme-
si gerektiðini savunmuþtur. Onun Cem‘iy-
yet-i Ýlmiyye-i Osmâniyye’yi kurmasý, Mec-
mûa-i Fünûn’u çýkarmasý, cemiyetin bün-
yesinde bir kütüphane ve kýraathane aç-

graf, demiryolu, vapur gibi yeniliklere ula-
þamayacaktý. Münif Paþa, Ýstanbul için bü-
yük tehdit oluþturan yangýnlarýn sebebini
sýrf göreneðe baðlýlýk neticesinde sürdü-
rülmesinde ýsrar edilen ahþap evlerin var-
lýðý ile açýklamaktadýr. Halbuki Avrupa bu
görenek tutkusunu aþarak binalarý kâgir
yapmaktadýr. Coðrafî ve teknik keþiflerin
getirdiði geliþmeleri çok iyi deðerlendiren
Münif Paþa’ya göre mýknatýsýn keþfi, ba-
rut, gaz lambasý, telgraf gibi teknik gereç-
lerin icadý sadece birer teknolojik geliþme
olarak kalmamakta, toplumsal deðiþmeye
de iþaret etmektedir.

Yenilik taraftarlýðýna raðmen Münif Pa-
þa, zamanýnýn yoðun siyasî olaylarýnýn için-
de Osmanlý yönetimine olan baðlýlýðýný ko-
ruyabilmiþtir. Hiçbir döneme karþý siyasî
vaziyet almayýþý kendi kiþiliðini de pekiþ-
tirmiþtir. Aslýnda bu onun günübirlik po-
litika karþýsýndaki tutumudur ve kendisi,
politika olarak seçtiði bilgi aktarýcýlýðýnýn
gerçekte ne ölçüde köklü bir siyasî tercih-
le ilgili olduðunun farkýndaydý. Fakat bunu
devrindeki siyasîlere ve yenilikçi aydýnlara
anlatamamýþtýr. Siyasî literatürü meyda-
na getiren baþlýca meseleleri insan hakla-
rý, terakkî, hürriyet, sosyalizm ve komü-
nizm, meþrutiyet, cumhuriyet ve demok-
rasi þeklinde sýralayan Münif Paþa, çeþitli
yazýlarýnda ele aldýðý bu konularý tanýtarak
kendi toplumu için geçerlilikleri üzerinde
durmuþtur. Meselâ sosyalizm ve komü-
nizmin Batý’da ortaya çýkýþ sebeplerini in-
celedikten sonra bu sebeplerin ve onlarýn
ortaya çýktýðý þartlarýn Osmanlý toplumun-

Münif

Mehmed

Paþa’nýn

Tahran

sefirliðine

tayiniyle
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(BA, Hariciye,
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1299). 5. Ýlm-i Servet (Ýstanbul 1302). Bu
eseri de Mahmud Esad Efendi yayýma ha-
zýrlamýþtýr. Serbest piyasa ve teþebbüs hür-
riyeti ilkesinin ekonomide hareket nokta-
sý yapýldýðý kitapta ekonomik liberalizmin
dayandýðý model iktisadî hayatýn tabii dü-
zeni olarak deðerlendirilmektedir. 6. “Tâ-
rîh-i Hükemâ-i Yûnân” (Mecmûa-i Fünûn,
kesintili olarak sy. 13-45 [1280-1284]). On
altý bölüm halinde yayýmlanmýþtýr. 7. Ter-
kibibend (Ýstanbul 1311). Tek sayfalýk lev-
ha halinde basýlmýþ, mektebin önem ve
deðerinden bahseden bu uzunca manzu-
meyi Bursalý Mehmed Tâhir iktibas etmiþ-
tir (Osmanlý Müellifleri, II, 428-430). 8. Mu-
hâverât-ý Hikemiyye (Ýstanbul 1276). Vol-
taire’in Dialogues et entretiens philo-
sophiques ile Dialogues et anecdotes
philosophiques adlý eserlerinden, Féne-
lon’un Oeuvres ismiyle toplu olarak ya-
yýmlanmýþ yazýlarýndan ve Fontenelle’in
Dialogues des morts adlý kitabýndan se-
çilmiþ felsefî diyalog tarzýndaki bir dizi
metnin tercümesidir. Kitap, Yûsuf Kâmil
Paþa’nýn Fénelon’dan çevirdiði Tercüme-i
Telemak’tan önce basýldýðý için Batý dille-
rinden çevrilen ilk edebî ve felsefî eser ol-

ma özelliðini taþýmaktadýr. Kitapta yer alan
on bir diyalog sýrasýyla evrenin yaratýlýþý
ve anlamý, þöhret tutkusu ve medeniyet,
toplumlarýn kalkýnma ve geliþmesi, vatan
severlik ve millî menfaatlerin üstünlüðü,
saray hayatýnda mutluluðun imkâný, Tan-
rý’nýn ispatý, ekonomik hayat ve kalkýnma,
Avrupalý aydýnýn Amerikalý yerlilere bakýþý,
filozoflar ve devlet adamlarý, kadýnýn eði-
timi, insanýn acýmasýzlýðý ve hayvan hak-
larý konularýný iþlemektedir. Türkçe’de Se-
filler adýyla tanýnan Victor Hugo’ya ait Les
misérables isimli romanýn Cerîde-i Havâ-
dis gazetesinde (sy. 480-503 [1276/1862])
Maðdûrîn Hikâyesi adýyla imzasýz olarak
tefrika edilmiþ özet çevirisinin de Münif
Paþa’ya ait olduðunu gösteren araþtýrma-
larýn bulunduðunu belirtmek gerekir (Bu-
dak, s. 339-359).

Basýlý eserleri dýþýnda Ýlm-i Belâgat (Ýs-
tanbul Büyükþehir Belediyesi Atatürk Ki-
taplýðý, Muallim Cevdet, nr. K 219), Ýran
Risâlesi (Ýran’a Giden Ricâl-i Osmâniyye
Hakkýnda Ma‘lûmât) (ÝÜ Ktp., TY, nr. 4422;
Ýstanbul Arkeoloji Müzesi Ktp., El Yazma-
larý, nr. 401; risâlenin yeni harflerle neþri
için bk. Akýn, s. 147-152), Ýngiltere Tari-
hinden Birkaç Yaprak (Millet Ktp., Ali
Emîrî Efendi, Tarih, nr. 65), Âdât-ý Ümem
(Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, nr. 404),
Lâyiha (Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, Lâ-
yihalar, nr. 85) gibi yazma halinde çalýþ-
malarý ve Istýlâhât-ý Türkiyye, Lisân-ý
Hâl, Ýran Hâtýrâtý (Ýran Rûznâmesi) adlý
eserleri de bulunmaktadýr (Budak, s. 400-
418). Bursalý Mehmed Tâhir’in Münif Pa-
þa’nýn çalýþmalarýna dair verdiði listede yu-
karýda kaydedilenler dýþýnda yirmiye ya-
kýn eserinin adý zikredilmektedir (Osmanlý
Müellifleri, II, 428). Münif Paþa’nýn Mec-
mûa-i Fünûn ve Hazîne-i Evrâk dergi-
leriyle Cerîde-i Havâdis gazetesinde çok
sayýda makalesi yayýmlanmýþtýr.
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Osmanlý Müellifleri, II, 428-430; Agâh Sýrrý Le-
vend, Türk Dilinde Geliþme ve Sadeleþme Evre-
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sebetiyle Ýran Hakkýnda Bazý Vesikalar”, Ýran Þe-
hinþahlýðý’nýn 2500. Kuruluþ Yýldönümüne Ar-
maðan, Ýstanbul 1971, s. 277-292; Altan T. Önal,
Münif Paþa (yüksek lisans tezi, 1973), AÜ DTCF;
Ahmet Hamdi Tanpýnar, XIX. Asýr Türk Edebiya-
tý Tarihi, Ýstanbul 1976, s. 180-182; Recep Du-
ran, Münif Paþa: Hayatý, Eserleri ve Felsefesi
(yüksek lisans tezi, 1982), AÜ DTCF; Yeþim Iþýl,
Bir Aydýnlanma Hareketi Olarak Mecmua-i Fü-
nun (yüksek lisans tezi, 1986), ÝÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü; Meral Alpay, “Deðiþen Kütüphane An-
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bert Anhegger Armaðaný, Ýstanbul 1987, s. 19-
24; Ekmeleddin Ýhsanoðlu, “Cemiyet-i Ýlmiye-i
Osmaniye’nin Kuruluþ ve Faaliyetleri”, Osman-

masý, dârülfünunda halk dersleri baþlat-
masý gibi faaliyetleri bu amaca yöneliktir.

Baþta okul ve kitap olmak üzere mec-
mua, gazete gibi yayýn organlarýný da bi-
rer “intiþâr-ý maârif” aracý olarak gören Mü-
nif Paþa, eðitimin yaygýnlaþtýrýlmasýna hiz-
met eden bu tür araçlarýn ülkede görülen
her yeni örneðini sevinçle karþýlamýþtýr.
Özellikle kýzlarýn eðitilmesi gerektiðini ya-
zýlarýnda ve icraatýnda göstermek suretiy-
le bu konunun da öncüsü olmuþtur. Fe-
nelon, Fontenelle ve Voltaire’den seçilmiþ
on bir diyalogdan çevirdiði Muhâverât-ý
Hikemiyye’nin onuncu diyalogu kadýnla-
rýn eðitimsizliðinin kiþiler ve toplumlar için
olumsuz sonuçlarýný konu edinmektedir.
Bu çeviri seçimi topluma verilen mesaj açý-
sýndan önemlidir. Kýzlarýn da erkekler gi-
bi eðitilmesi düþüncesi onun nâzýrlýðý es-
nasýndaki icraatýna da yansýmýþtýr. Bu ko-
nudaki ilk uygulama 3 Mart 1880’de idâdî
seviyesinde açýlan bir kýz mektebidir. Ay-
rýca Maarif nâzýrlýðý sýrasýnda Kýbrýs’ta bir
kýz mektebinin açýlmasýna iliþkin çalýþma-
lar baþlatýlmýþtýr.

Münif Paþa, Cem‘iyyet-i Ýlmiyye-i Osmâ-
niyye bünyesinde kurulmasýný saðladýðý kü-
tüphane dolayýsýyla ülkeye bir millî kütüp-
hane kazandýrma giriþiminin öncüsü ka-
bul edilmiþtir. Kütüphanecilik faaliyetinin
bir baþka yönü de Ýstanbul kütüphanele-
rinin kataloglarýnýn hazýrlanmasý ve Ýstan-
bul vakýf kütüphanelerinin düzenli kata-
loglarýnýn devletçe bastýrýlmasýyla ilgilidir.
Ayrýca ilk kütüphane yönetmeliði de onun
nâzýrlýðý sýrasýnda yayýmlanmýþtýr.

Eserleri. 1. Dâstân-ý Âl-i Osmân (Ýstan-
bul 1299). Osmanlý Devleti’nin 600. kuru-
luþ yýl dönümü münasebetiyle kaleme alýn-
mýþ manzum bir eser olup Osman Gazi’-
den II. Abdülhamid’e kadar otuz dört pa-
diþah dönemindeki önemli hadiseleri içer-
mektedir. 2. Hikmet-i Huk†k (Ýstanbul
1302). Münif Paþa’nýn Mekteb-i Hukuk’-
tan öðrencisi Sâbit Efendi tarafýndan ya-
yýma hazýrlanmýþ hukuk felsefesi ders not-
larýdýr. Müellifin tabii hukuk kavramýna özel
bir vurgu yaptýðý hukuk felsefesine dair
bu eser Türkiye’de sahasýnda ilk çalýþma-
dýr. Düello hukuku gibi meselelere yer ve-
riliþinden ötürü geniþ ölçüde Batý kaynak-
larýna dayanýlarak hazýrlandýðý anlaþýlmak-
tadýr. Metinde Kant, Montesqieu, Bent-
ham ve Fichte gibi filozoflara atýf yapýl-
maktadýr. 3. Telhîs-i Hikmet-i Huk†k
(Ýstanbul 1301). Münif Paþa’nýn hikmet-i
hukuk ders notlarýnýn Mekteb-i Hukuk’-
tan öðrencisi Mahmud Esad Efendi tara-
fýndan neþre hazýrlanmýþ özet versiyonu-
dur. 4. Medhal-i Ýlm-i Huk†k (Ýstanbul
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Münif Mehmed Paþa’nýn Ýran’a Giden Ricâl-i Osmâniyye
Hakkýnda Ma‘lûmât (Ýran Risâlesi) adlý eserinin ilk say-

fasý (ÝÜ Ktp., TY, nr. 4422)



12

MÜNÝF MEHMED PAÞA

tiðini ortaya koymaktadýr. Nitekim V. (XI.)
yüzyýl muhaddislerinden Ýbn Abdülber de,
ister Hz. Peygamber’e ister baþka birine
nisbet edilsin muttasýl olmayan her riva-
yeti münkatý‘ kabul etmiþtir (et-Temhîd,
I, 21). Bu kullaným ve tariflerden, mü-
tekaddimîn dönemi muhaddislerinin se-
neddeki inkýtâdan kaynaklanan mürsel,
mu‘dal ve muallak gibi rivayet türlerini
münkatý‘ kelimesiyle ifade ettikleri anlaþýl-
maktadýr. III. (IX.) yüzyýl muhaddislerin-
den Berdîcî’nin münkatýý “maktû” (tâbiîn
ve tebeu’t-tâbiînin söz ve fiilleri) anlamýn-
da kullanmasý hadis usulcüleri tarafýndan
eleþtirilmiþtir (Nevevî, s. 84).

Hadis terimlerinin yerleþtiði müteahhi-
rîn devrinde ise önce mürsel, ardýndan
mu‘dal ve muallakýn tarifleri yapýlmýþ ve
bunlar münkatý‘dan ayrýlmýþtýr. Nitekim
münkatýý, “isnadýnda sahâbîye varmadan
önceki bir râvinin kendisinden hadis duy-
madýðý bir kiþiden rivayette bulunmasý”
þeklinde tanýmlayan Hâkim en-Nîsâbûrî
mürseli münkatý‘dan ayýrmýþ, bunlarýn
farklý birer tür olduðunu ve bunu bilen ha-
disçilerin az bulunduðunu söylemiþtir. Ýb-
nü’s-Salâh da Hâkim’in tarifini benimse-
miþtir (£Ulûmü’l-¼adî¦, s. 57; Irâký, s. 71).
Münkatýý, “isnadýnda sahâbîye varmadan
önce bir râvisi veya peþ peþe olmamak þar-
týyla birden fazla râvisi düþen yahut sene-
dinin baþ tarafýndan bir veya birkaç râvi-
si atlanan yahut senedi hiç zikredilmeyen
hadis” olarak tanýmlayan müteahhirîn dev-
ri hadis usulcüleri bu tarifle seneddeki in-
kýtâ‘dan kaynaklanan mürsel, mu‘dal ve
muallak hadisi istisna etmiþlerdir (Abdul-
lah Sirâceddin, s. 98). Bu dönem muhad-
dislerinden bir kýsmý münkatýý, “tebeu’t-
tâbiînden bir râvinin tâbiîyi atlayarak doð-
rudan sahâbîden naklettiði hadis” mâna-
sýnda kullanmýþsa da bu kullaným pek iti-
bar görmemiþtir. Tebeu’t-tâbiîn devri âlim-
lerinden Kiyâ el-Herrâsî münkatýý, “bir kim-
senin hiçbir sened zikretmeden ‘kale Re-
sûlullah’ diye naklettiði hadis” þeklinde ta-
nýmlamýþ, ancak Ýbnü’s-Salâh ve diðer bazý
âlimler böyle bir tanýmýn bilinmediðini, do-
layýsýyla bir deðer taþýmadýðýný söyleyerek
bunu eleþtirmiþlerdir (Bedreddin ez-Zerke-
þî, II, 12). Ýhtilâflý bir konu olmakla birlik-
te müteahhirîn muhaddislerinin çoðu se-
nedinde “racül” ve “þeyh” gibi mübhem*
râvi bulunan hadisleri de münkatý‘ say-
mýþtýr.

Hadis usulcüleri münkatý‘ hadisleri se-
nedinde bir râvisi veya iki râvisi atlanan
hadislerle müphem râvisi bulunan hadisler
þeklinde üçe ayýrmýþlardýr: Senedinde bir
râvisi düþen münkatý‘ hadise Müslim’in

tahrîc ettiði, “Mümin pis olmaz” (“Hayýç”,
115) meâlindeki hadisin Ýsmâil b. Uleyye >
Humeyd et-Tavîl > Ebû Râfi‘ es-Sâið el-Me-
denî > Ebû Hüreyre senediyle gelen riva-
yet örnek gösterilmiþtir. Bu senedde Hu-
meyd ile Ebû Râfi‘ arasýnda bulunmasý ge-
reken Bekir b. Abdullah el-Müzenî düþ-
müþtür (Buhârî, “Gusül”, 23, 24; Ýbn Mâ-
ce, “Tahâret”, 80; Ebû Dâvûd, “Tahâret”,
92).

Abdürrezzâk b. Hemmâm tarafýndan
Süfyân es-Sevrî > Ebû Ýshak es-Sebîî >
Zeyd b. Yüsey‘ el-Kûfî > Huzeyfe b. Yemân
isnadýyla merfû olarak nakledilen, “Eðer
yönetim iþini Ebû Bekir’e verirseniz þüp-
hesiz o kuvvetli ve güvenilir bir kimsedir ...”
hadisi (Hâkim en-Nîsâbûrî, s. 28-29; ayrý-
ca bk. Heysemî, V, 176) senedde iki râvinin
düþmesiyle meydana gelen inkýtâýn örne-
ðidir. Ýbnü’s-Salâh’ýn belirttiðine göre bu
seneddeki birinci inkýtâ Abdürrezzâk ile
Sevrî arasýndadýr. Çünkü Abdürrezzâk ha-
disi Sevrî’den iþitmemiþ, ikisi arasýnda bu-
lunan Nu‘mân b. Ebû Þeybe el-Cenedî’-
den almýþtýr. Ýkinci inkýtâ ise hadisi Süf-
yân es-Sevrî’nin Ebû Ýshak’tan iþitmeyip
arada düþmüþ bulunan Þerîk b. Hanbel el-
Absî’den duymasýdýr.

Senedinde müphem râvi bulunan hadi-
se örnek, “Allahým! Senden iþimde bana
sebat vermeni isterim ...” meâlindeki (Tir-
mizî, “Da.avât”, 23; Nesâî, “Sehiv”, 61)
Ebü’l-Alâ b. Abdullah b. Þýhhîr > adý zikre-
dilmeyen iki kiþi > Þeddâd b. Evs tarikiy-
le nakledilen hadistir. Senedde “iki kiþi” di-
ye geçen þahýslarýn kim olduðu bilinmedi-
ði için bu senedde inkýtâ mevcuttur (Hâ-
kim en-Nîsâbûrî, s. 28). Bazan senedinde
müphem râvi bulunduðu halde münkatý‘
sayýlmayan hadisler de vardýr. “Kiþinin âciz-
likle günahkârlýk arasýnda kalacaðý bir za-
man gelecektir. Bu zamana yetiþen kimse
âcizliði günahkârlýða tercih etsin” meâlin-
deki hadisin bir þeyh > Ebû Hüreyre > Re-
sûlullah þeklinde nakledilen hadis böyledir.
Burada “þeyh” diye zikredilen râvinin hadi-
sin diðer bir rivayetinde Ebû Amr el-Cede-
lî olduðu belirtildiðinden inkýtâ ortadan
kalkmýþ olmaktadýr (Alâî, s. 108-109).

Ýnkýtâ açýk ve gizli olmak üzere iki kýs-
ma ayrýlmaktadýr. Açýk inkýtâ râvinin yaþa-
dýðý zamana yetiþmediði bir kiþiden riva-
yette bulunmasýdýr. Gizli inkýtâ ise râvinin,
zamanýna yetiþtiði halde kendisiyle görüþ-
mediði bir hocadan veya görüþtüðü hal-
de hadis almadýðý ya da aldýðý hadisi deðil
kendisinden duymadýðý baþka bir hadisi
nakletmesidir. Açýk inkýtâýn basit araþtýr-
ma yöntemleriyle tesbiti mümkündür. Giz-
li inkýtâa ancak ricâl ilmi konusunda uz-

lý Ýlmî ve Meslekî Cemiyetleri, Ýstanbul 1987, s.
197-220; Ýsmail Doðan, Eðitim Ýletiþim Yabancý-
laþma, Samsun 1990, s. 45-61; a.mlf., Tanzima-
týn Ýki Ucu: Münif Paþa ve Ali Suavi, Ýstanbul
1991; a.mlf., “Batýlýlaþmanýn Eðitim Kanadýnda
Bir Modernist Aydýn: Mehmet Tahir Münif Paþa
ve Eðitimci Kiþiliði”, Tanzimat’ýn 150. Yýldönü-
mü Uluslararasý Sempozyumu (Bildiriler), An-
kara 1991, s. 409-427; a.mlf., Akýllý Küçük: Ço-
cuk Kültürü ve Çocuk Haklarý Üzerine Sosyo-
kültürel Bir Ýnceleme, Ýstanbul 2000, s. 224-230;
a.mlf., “Siyasal Tutum Geliþtirmede Ýki Tanzimat
Aydýný: Münif Paþa ve Ali Suavi”, Ýslâmî Araþ-
týrmalar, III/4, Ankara 1989, s. 200-207; Âdem
Akýn, Münif Paþa ve Türk Kültür Tarihindeki Ye-
ri, Ankara 1999, s. 26-31, 147-152, ayrýca bk.
tür.yer.; Ýnci Enginün, Araþtýrmalar ve Belgeler,
Ýstanbul 2000, s. 21; Ali Budak, Batýlýlaþma Sü-
recinde Çok Yönlü Bir Osmanlý Aydýný: Münif
Paþa, Ýstanbul 2004, tür.yer.; Ebüzziya Tevfik,
“Münif Paþa”, Yeni Tasvîr-i Efkâr, sy. 251, Ýs-
tanbul 10 Þubat 1910; Ali Fuat, “Münif Paþa”,
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bur, “Münif Paþa Lâyihasý ve Deðerlendirilme-
si”, TAD, II/2-3 (1964), s. 223-231; Ekrem Iþýn,
“Osmanlý Bilim Tarihi: Münif Paþa ve Mecmua-i
Fünun”, TT, II/11 (1984), s. 61-66.
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MÜNÝR DEDE

(bk. KÖKTEN, Mehmet Münir).
˜ ™

– —
MÜNÝR NURETTÝN SELÇUK

(bk. SELÇUK, Münir Nurettin).
˜ ™

– —
MÜNKATI‘
( �Àא���� )

Senedin
sahâbîden sonra gelen kýsmýnda

bir veya daha çok râvisi
atlanarak rivayet edilen hadis

anlamýnda terim.
˜ ™

Sözlükte “kesmek” mânasýndaki kat‘ kö-
künün “infi‘âl” kalýbýndan türeyen (inkýtâ‘)
ve “kesilmiþ, koparýlmýþ” anlamýna gelen
münkatý‘ kelimesinin terim mânasý üze-
rinde ihtilâf edilmiþ ve birbirinden farklý
tarifleri yapýlmýþtýr. Terminolojinin henüz
yerleþmediði mütekaddimîn döneminin ilk
üç asrýnda bu terim “senedi muttasýl ol-
mayan rivayet” anlamýnda kullanýlmýþtýr.
Ýmam Þâfiî’nin, senedinde râvisi düþmüþ
rivayetlerle mürsel rivayetlere münkatý‘ de-
mesi bunu göstermektedir. Daha sonraki
muhaddislerden Tirmizî ve Ali b. Medînî
gibi âlimlerin de sahâbî râvisi düþen riva-
yeti münkatý‘ olarak nitelendirmesi (“Sa-
lât”, 149; el-£Ýlel, s. 67-68) mütekaddimî-
nin bu terimi “senedinde kopukluk bulu-
nan her çeþit rivayet” mânasýnda kabul et-


