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Bir lafzýn hece veya elemanlarýnýn
bütünün delâlet ettiði anlamýn

bir kýsmýna delâletini
ifade eden mantýk terimi.

˜ ™

Mantýkta lafýzlar delâlet açýsýndan müf-
red-mürekkeb, küllî -cüz’î, zâtî -arazî gibi
kýsýmlara ayrýlarak lafýzla anlamý arasýn-
daki iliþki üzerinde titizlikle durulmuþtur.
Bir lafýz hece ya da elemanlarýna ayrýldýðýn-
da her eleman o lafzýn ifade ettiði anlamýn
bir kýsmýný ifade ediyorsa mürekkeb, et-
miyorsa müfreddir. Meselâ “Ahmet ayak-
tadýr”; “Ahmet gidiyor” ifadeleri “Ahmet +
ayaktadýr”; “Ahmet + gidiyor” þeklinde ele-
manlarýna ayrýldýðýnda “Ahmet” bir þahsa,
“ayakta” ise bir duruma delâlet etmekte-
dir. Þu halde “Ahmet ayaktadýr” mürek-
keb bir lafýzdýr. Bir baþka ifadeyle “Ahmet”
ve “ayaktadýr” lafýzlarý “Ahmet ayaktadýr”
önermesinin konu ve yüklemidir. Öte yan-
dan Ahmet lafzý “Ah + met” þeklinde hece-
lerine ayrýldýðýnda bunlar þahsý ifade eden
Ahmet’in bir kýsmýna delâlet etmediðin-
den Ahmet müfred lafýz sayýlýr. Buna gö-
re müfred bir kavrama, mürekkeb ise bir
önermeye tekabül etmektedir.

Mürekkeb tam ve nâkýs olmak üzere iki
kýsýmda deðerlendirilir. “Ahmet ayaktadýr”;
“Ahmet gidiyor” önermelerinde olduðu gi-
bi bir lafýz onu iþiten ya da okuyan açýsýn-
dan tam bir anlam ifade ediyor ve o ko-
nuda soru sormayý gerektirmiyorsa tam
mürekkebdir yani tam bir önermedir. Tam
mürekkeb de iki isim ya da bir isimle bir
fiilden oluþmaktadýr. “O Ahmet ki” örne-
ðinde görüldüðü gibi önerme iþitene ve-
ya okuyana tam bir bilgi saðlamayýp onu
tereddütte býraktýðý için soru sormayý ge-
rektiriyorsa nâkýs mürekkebdir. Buna gö-
re isim ve edattan oluþan lafýzlara nâkýs
mürekkeb denilmektedir.

Mantýkta mürekkeb kýyaslardan da söz
edilir; bir kýyas iþleminde öncüllerden iki-
si veya biri bir önceki kýyasýn sonucu du-
rumunda ise buna mürekkeb kýyas denir.
Bu da sonucun öncüllerde zikredilip edil-
memesi durumuna göre muttasýl ve mun-
fasýl olmak üzere ikiye ayrýlýr. Muttasýl mü-
rekkeb kýyasa örnek: “Her insan canlýdýr /
Her canlý cisimdir / Öyleyse her insan ci-
simdir / Her insan cisim olduðuna göre /
Her cisim cevherdir / Öyleyse her insan
cevherdir”. Munfasýl mürekkeb kýyasa ör-
nek: “Her insan canlýdýr / Her canlý cisim-
dir / Her cisim cevherdir / Öyleyse her in-

ilk eser yazan kiþidir. Ýki sayfalýk bu risâle
Joseph van Ess tarafýndan ortaya çýkarýl-
mýþ ve hakkýnda geniþ bilgi verilerek ya-
yýmlanmýþtýr (“Das Kitab al-Ýrða, des Ha-
san b. Muhammed b. al Hanafiyye”, Ara-
bica, XXIII [Leiden 1974], s. 20-52). Eme-
vî dönemi þairlerinden Mürcie’ye mensup
Sâbit Kutne’nin yazdýðý ircâ kasidesi Hora-
san’daki ircâ telakkisini günümüze ulaþ-
týran ilk Mürciî vesikadýr (Ebü’l-Ferec el-
Ýsfahânî, el-E³ånî, XIII, 50). Kûfe kadýlýðý
yapmýþ ilk Mürciîler’den Muhârib b. Disâr
tarafýndan kaleme alýnan baþka bir ircâ
kasidesi mevcuttur (Vekî‘, III, 29-30). Bun-
larýn dýþýnda Ebû Hanîfe’nin risâleleri, Hü-
seyin b. Muhammed en-Neccâr’ýn Kitâ-
bü’l-Ýrcâß (Ýbnü’n-Nedîm, s. 255), Ýsmâil
b. Hammâd b. Ebû Hanîfe (Keþfü’¾-¾u-
nûn, II, 1388), Muhammed b. Þebîb (Ýb-
nü’l-Murtazâ, s. 71) ve Biþr b. Gýyâs el-Me-
rîsî’ye nisbet edilen (Zehebî, A£lâmü’n-nü-
belâß, X, 201) ayný adlý eserler zikredilebi-
lir. Ebû Abdullah b. Ebû Hafs el-Kebîr’in
zamanýmýza kadar gelmeyen Kitâbü’l-
Îmân’ýndan Ebü’l-Muîn en-Nesefî bazý alýn-
týlar yapmýþtýr (Teb½ýratü’l-edille, II, 821).
Hakîm es-Semerkandî’ye ait Risâle fî be-
yâni enne’l-îmân cüzßün mine’l-£amel,
iki sayfalýk bir eser olup bu müellife ait es-
Sevâdü’l-a£¾am’ýn sonunda yayýmlanmýþ-
týr (Ýstanbul 1288). Ayrýca Muhammed b.
Kerrâm’ýn Mašålât’ý (Þehristânî, I, 44, 124)
ve Mekhûl b. Fazl en-Nesefî’nin Kitâbü’r-
Red £alâ ehli’l-bida£ adlý eseri zikredilebi-
lir (nþr. Marie Bernand, AIsl., sy. 16 [Kahire
1980], s. 39-126). Mürcie hakkýnda bu mez-
hebe reddiye olarak kaleme alýnan eser-
ler yanýnda makalât, biyografi ve tarih ki-
taplarýnda da çeþitli bahisler yer almakta-
dýr. Çaðdaþ yayýnlar arasýnda Doðu ve Batý
dillerinde telif edilmiþ Mürcie ile ilgili bir-
çok kitap ve makale bulunmaktadýr (Kut-
lu, s. 1-25, 294, 308-311).
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tedir (Lokman 31/27). Çeþitli hadislerde
de mürekkepten söz edilmekte, Hz. Pey-
gamber’in kâtiplere mürekkebi iyi yapma-
larýný emrettiði haber verilmektedir
(M. Abdülhay el-Kettânî, I, 278; II, 309-
310). Günümüze ulaþmýþ yazýlý belgelerden,
milâttan önce Akdeniz ve Anadolu çevre-
sindeki farklý kültürlerde yaygýn biçimde si-
yah is mürekkebinin yapýldýðý anlaþýlmak-
tadýr. Antikçað’da siyah mürekkebin, su
ilâve edilmiþ hayvanî zamkla isin iyice ka-
rýþtýrýlmasý ve ezilmesiyle hazýrlandýðý bilin-
mektedir. Kaynaklarda, farklý özelliklere sa-
hip olan siyah mürekkebin birleþiminde %
25 zamk, % 75 is bulunduðu, isin basit
bir þekilde kandil ve çýra isinden elde edil-
diði, ayrýca reçine isi imali için özel teþki-
lâtlý fýrýnlarýn yapýldýðýna dair bilgiler yer al-
maktadýr. Milâttan önce 2500 yýlýndan bu
yana kullanýldýðý bilinen siyah Çin mürek-
kebi (çini mürekkep), iki kýsým reçine isiy-
le on iki kýsým zamk ve bir kýsým “kalkant-
hos”un karýþýmý ile elde ediliyordu. Günü-
müzde deðiþik birleþimde dört köþe çu-
buk þeklinde kuru veya sulu olarak hazýr-
lanan çini mürekkebi ince ve sabit özelli-
ðiyle yazý, mimari çizim ve tarama resim-
lerde çokça kullanýlýr. Eski medeniyetler-
de mazý mürekkebi, demir oksitli mürek-
kep, metalik mürekkep çeþitleri, mürek-
kep balýðýnýn mürekkep torbasýndan sal-
gýlanan siyah maddeden yapýlan mürek-
kep, ateþte piþmiþ purpura ve deniz ka-
buklarý, zincifre, kermes, lak, koþnilden kýr-
mýzý mürekkep, altýn ve gümüþ mürekkep
gibi renkli türler yapýlmýþtýr. Ýnsanlarýn mü-
rekkep elde edilmesinde kazandýðý tarihî
tecrübe, yeni oluþan medeniyetlerde bir-
leþimindeki maddeler ve yapým teknikleri
bakýmýndan geliþerek devam etmiþtir. Ýs-
lâm kültüründe en eski yazma kitaplarda
bile parlaklýk ve siyahlýðýný koruyan is mü-
rekkebinin ana unsuru bal mumu, bezir
yaðý, neft yaðý, gaz yaðý gibi maddelerin
usulüne göre yakýlmasýyla elde edilen istir.
Osmanlý döneminde is çýkarmayý meslek
edinen esnafýn iþlettiði ishâneler Eðrikapý
semtindeki Tekfur Sarayý’ndaydý. Camiler-
de yakýlan yað kandillerinin islerinden an-
cak âdi mürekkep yapýmýnda faydalanýlýr-
dý. Süleymaniye Camii’ndeki is odasý bu-
nun zamanýmýza gelen örneðidir. Cami için-
deki hava cereyanlarý hesaplanarak zeytin-
yaðý ile yanan kandillerden çýkan islerin Ha-
liç kapýsý üzerindeki menfezlere gidip yu-
karýdaki odada toplanmasý saðlanmýþtýr.

Gülzâr-ý Savâb’ýn (s. 93) tarifine göre
mürekkep elde etmek için birkaç toprak
çanaða hâlis bezir yaðý doldurulup rüzgâr-
sýz bir yerde içine kýsa bir fitil konularak

yakýlýr. Çanaklarýn üzerine baþka çanaklar
kapatýlýr. Çýkan isler ateþten kýzýp yanma-
dan üstteki çanaklar kaldýrýlýr ve kuþ ka-
nadýyla bir kâðýda alýnýr. Toplanan isler, bir-
kaç kat mesamatlý kâðýda sarýlarak ekmek
hamuru içine konulup fýrýnda piþirildiðin-
de isteki yað ekmeðe geçer. Yaðlý is, yapý-
lacak mürekkebi bozduðundan bu þekil-
de temizlenmiþ olur. Ýs mürekkebinin ter-
kibine giren ve onu kâðýt üzerine tesbit
eden Arap zamkýnýn iyisi Sudan’dan gelen
“cellâbî” nevidir. Ýyi zamk soðuk su ile ýsla-
týldýðýnda bir gecede erimelidir. Boza kýva-
mýndaki zamk mahlûlü önce sýk dokulu
bezden geçirilerek süzülür. Eskiden is mü-
rekkebi yapýlmasýnda isten baþka safran,
efsintin, sabr-ý sükotara, nöbet þekeri, sir-
ke, jengâr, milh-i enderûnî, lâhur çividi,
anzurut kâfuru, öküz kuyruðu çiçeði, sarý
zýrnýk, musul mazýsý, misk, þap, rastýk, sý-
ðýr ödü, zað topraðý, meyan balý, mazý su-
yu, niþadýr, karaduz; akýcýlýðý saðlamak için
gül suyu, kýna suyu, nar kabuðu suyu, ka-
týr týrnaðý çiçeði suyu, asma yapraðý suyu,
koruk suyu, mersin aðacý meyvesi suyu gi-
bi maddeler kullanýlmýþtýr.

Kaynaklarda deðiþik formülleri hakkýnda
bilgi verilen is mürekkebinin yapýlýþ tarzý
zamanla giderek sadeleþmiþtir: Ýs, zamk
mahlûlü, saf su. Son mürekkepçilerden
Hattat Necmeddin Okyay’ýn tarifine göre,
süzülmüþ ve bekletilmiþ boza kývamýnda-
ki Arap zamký mahlûlü taþ havana konup
içine azar azar is atýlarak taþ tokmak yar-
dýmýyla zamka yedirilir. Ýs havalandýðý için
birden konulmayýp yavaþ yavaþ karýþtýrýlýr
ve tokmakla dövülmeye baþlanýr. Koyulaþ-
týkça su eklenir. Tokmak öyle vurulmalýdýr
ki tabanca gibi patlamalýdýr. Mürekkebin
kalitesi isin iyice ezilip zamkýn içinde eri-
mesine baðlýdýr. Bu da günlerce dövmek-
le saðlanýr. Necmeddin Okyay, güçlü kuv-
vetli bir hamal tutup ona nezaret ettiðini
ve yarým saatte ne kadar tokmaklandýðýný
sayarak mürekkebin kývama gelmesi için
kaç darbe vurulduðunu hesapladýðýný be-
lirtir. Mürekkebin yapýlmasý bitinceye ka-
dar kaç yarým saat vurulduysa onu evvelce
bulduðu rakamla çarpar. Böylece bir ha-
van mürekkep imali için yaklaþýk 500.000
defa tokmaklanmasý icap ettiðini bulur.
Eskiler ise 80.000 tokmak vurulmasý ge-
rektiðini söylemiþtir. Bir kýsým is için dört
kýsým Arap zamký konur. Zamk beþ kýsým
olursa bu nevi mürekkeple yazýldýðýnda
parlak görünür, fakat akýntýsý eksilir, zor
yazýlýr, zamanla çatlama ihtimali de vardýr.
Dört kýsýmdan az zamk konarak yapýlmýþ
mürekkeple yazýlanlar ise el sürüldüðü va-
kit çýkar ve siyahlýk verir.

san cevherdir” (bk. Abdülemir el-A‘sem, s.
330-332).

Mürekkeb terimi felsefede basit terimi-
nin karþýtý olarak kullanýlmaktadýr. Eðer
bir maddenin bünyesinde farklý özellikte
bir veya birden fazla madde bulunursa o
madde mürekkebdir. Meselâ su oksijen ve
hidrojenden meydana gelmiþ mürekkeb
bir maddedir; bu birleþimi oluþturan ok-
sijen ve hidrojen ise birer basit maddedir.
Klasik felsefede bir güç ve imkân halini
temsil eden ilk madde yani heyûlâ basit ve
yalýn, somut madde ise madde ve sûret-
ten oluþmuþ bir mürekkeb cisim olarak
kabul edilir.

Bir baþka husus da mürekkeb ile mü-
ellef terimlerinin ayný anlamda birbirinin
yerine kullanýlmasýdýr. Ancak filozof Kindî
bu iki terim arasýnda bir fark bulunduðu-
nu iþaret ederek þöyle der: “Ayný özellikle-
re sahip nesnelerin oluþturduðu birleþime
müellef; cinsleri ayný, fakat tarifleri fark-
lý nesnelerin meydana getirdiði birleþime
ise mürekkeb denilir” (Resâßil, I, 168). Kim-
yada ve eczacýlýkta bünyesinde birden faz-
la madde bulunan ilâçlara mürekkeb, bir
tek maddeden yapýlan ilâçlara ise müfred
adý verilmektedir.
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MÜREKKEP

˜ ™

Hat sanatýnda kullanýlan çeþitli renk ve
kývamdaki sývý yazý malzemesidir. Arap-
ça’da midâd ve hibr, Farsça’da siyâhî, ze-
kab, zügâlâb gibi kelimeler kullanýlýr. Bir-
kaç maddenin birleþiminden oluþtuðu için
Türkçe’de mürekkep denilmektedir. Kur-
’ân-ý Kerîm’de bir âyette, Cenâb-ý Hakk’ýn
sözlerini yazmak için denizler mürekkep
(midâd) olsa ve bir o kadarý da kendisine
eklense yine de sözleri bitmeden deniz-
lerin tükeneceði belirtilmekte (el-Kehf 18/
109), bir diðer âyette mürekkep lafzen zik-
redilmeden ayný durum dile getirilmek-


