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– —MÜHELHÝL b. REBÎA
( مهلهل بن ربيعة )

Ebû Leylâ Mühelhil (Adî) b. Rebîa
b. Hâ ris b. Mürre et-Taðlibî

(ö. mi lâ dî 525 civarý)

Câhiliye devri
Arap þairi ve kahramaný.

˜ ™

NecidhalkındanveTağlibkabilesininBenîCüşemb.Bekirsoyundanolupöndegelenbiraileyemensuptur.Yakışıklıvegüzelkonuşanbirgençolarakkadınlarlageçenbirişretveeğlencehayatıyaşamıştır.HaberleriveşiirlerizamanımızaulaşanenkadîmArapşairlerindendirvemuallakasahibiİmruülkaysb.Hucr’undayısıdır.İmruülkays’ınşiirsanatınıondanöğrendiğikaydedilir.ErkekevlâdıolmadığındanenbüyükkızıLeylâ’yanisbetleEbûLeylâkünyesinialmış,bukızınıamcasınınoğluKülsûmb.MâliketTağlibîileevlendirmiş,buevliliktenmeşhurmuallakaşairiAmrb.Külsûmdoğmuştur.UbeydeadlıdiğerbirkızınınMelikMuâviyeelHayrb.AmrelMezhicîileevliliğindenBenîUbeyde’ninmeydanageldiği,Şu‘beadındakikızınınsoyundandaHicazbölgesindeBenîŞu‘be’ninoluştuğurivayetedilir.Süyûtî,Mühelhil’inasıladınıİmruülkaysb.Rebîab.Mürreb.Hârisolarakkaydedersede (Şer¼u şevâhi-
di’l-Mu³nî,s.225)şiirlerindevekaynaklarınçoğundaismiAdîolarakgeçer(İbn
Nübâteel-Mısrî,s.96;Abdülkådirel-Bağ-
dâdî,I,300).OnunhaberveanekdotlarıetrafındateşekkületmişhalkedebiyatıvefolklorundaiseZîrSâlimunvanıylaadınınSâlimolduğuzikredilir.MühelhilveZîrşairinlakaplarıdır.Mühelhillakabını,Arapşiiriniilkdefaçölşairlerininhaşinvesertüslûbundankurtararakrefahiçindeyaşamanınsağladığıincehislerlebezeyipincelttiği vegüzelleştirdiği, yine ilkde faonbeytiaşankasidelersöylediğiiçinaldığırivayetedilir.Öteyandanşiirinde
yardımcıfiilinikullandığı,incegiysilergiydiği,hattaşiirizayıfverekâketlibulunduğuiçinkendisinebulakabınverildiğidekaydedilir.ZîrlakabınıisebirçokkadınladüşüpkalkmasıyüzündenkardeşiveTağlibkabilesireisiKüleyb(eyazdım-) ” هلهلت “
(Vâil)b.Rebîatarafından“zîrunisâ”(ka-

dınlarıçokziyareteden)nitelemesiylealdığıifadeedilir.Bulakabın,kardeşiKüleyb’inöldürülmesiüzerineintikamalacağıyerdeuzunbirsüretehditleyetinmişolmasıdolayısıylakabilesitarafındanbirhicivsözüolarakverildiğideilerisürülür.Vâilb.Kåsıt’ınoğullarıBekirileTağlib’inneslindengelenBenîBekirveBenîTağlib

mecaztürüolanistiarekonusunuderlitoplubirşekildeanlattığıburisâlesiüzerineyazılmışçoksayıdaşerharasındarağbetgörmüşenönemlişerhlerdenbiri,belkidebirincisiİsferâyînîşerhidir.Müftîzâdekendidönemindeçokrağbetgörmesiüzerinebuşerhidahaiyianlaşılmasıiçintekrarşerhetmiştir(İstanbul1253,
1279; Kahire 1254, 1275) (bk. SEMER
KANDÎ, Ebü’lKåsım). 2.¥âşiye£alâŞer-
¼i’l-¥üseyniyyefi’l-âdâb(¥âşi ye £ale’l-
¥ü sey niy ye mi ne’l-âdâb).HüseyinŞahÇelebiNiksârîAmâsî’ninel-¥üseyniyye
fî âdâbi’l-ba¼¦’ine Debbâğîzâde ŞahHüseyinAntâkî’ninyazdığışerhüzerinekalemealdığışerhtir.Eserinadıçeşitlibaskılarınkapağındavekütüphanekataloglarında ¥âşiye £ale’l-¥üseyniyye
mine’l-âdâbşeklindegeçmeklebirlikte
so nun da el-¥üseyniyyeüzerineyazılanşerhinhâşiyesiolduğubelirtilmektedir.AncakMüftîzâde’ninönsözdekiaçıkifadesivemetninmuhtevasıbueserinbirhâşiyedeğilhemel-¥üseyniyyehemşerhiüzerinekalemealınmışdahamufassalbirşerholduğunugöstermektedir
(İstanbul1255,1272,1290,1292,1308). 3.
¥âşiye£alâŞer¼i’l-Æu¹bli’ş-Şemsiyye/
Müftîzâde£ale’ş-Şemsiyye.Alib.ÖmerelKâtibîelKazvînî’ninmantıkkurallarına
da ir er-Risâletü’ş-ŞemsiyyeadlıeserineKutbüddinerRâzîetTahtânî’ninyazdığıTa¼rîrü’l-šavâ£idi’l-man¹ıšıyyefî
şer¼i’r-Risâleti’ş-Şemsiyyeadlışerhiçinkalemealınanhâşiyedir(baskıyerivetarihi
yok). 4.¥âşiye£ale’t-Ta½dîšåt.Kâtibî’nin
er-Risâletü’ş-şemsiyye’sinin“Ta½dîšåt”bölümüneKutbüddinerRâzî’ninyazdığışerhehâşiyedir(İstanbul1254,1279,
1838). 5.¥âşiye£ale’t-Ta½avvurât.YineKâtibî’niner-Risâletü’ş-şemsiyye’si nin “Ta½avvurât”bölümüneKutbüddinerRâzî’ninyazdığışerhehâşiyedir(İstanbul
1253,1254,1259,1276,1279,1307,1309,
1310).AyrıcaOsmanlıMüellifleri’nde 

(II,33) ken di si ne FâtihaSûresiHâşiyesi adlıbiresernisbetedilmektedir.
BİB Lİ YOG RAF YA :MüftîzâdeMehmedSâdık, ¥âşi ye £ale’l-¥üsey-

niy ye, İs tan bul 1308, s. 2-3; Os man lı Mü el lif le ri, 
I, 274; II, 32-33; Serkîs, Mu£cem, II, 1769; Î²â-
¼u’l-meknûn, I, 406; II, 56; He diy yetü’l-£ârifîn, 
II, 355; Ziriklî, el-A£lâm (Fethullah), VI, 160; ÖmerRızâKehhâle, Mu£ce mü’l-müßel lifîn, Bey rut 
1414/1993, III, 349; SâlimBostancıoğlu, Üs kü dar 
Dergâhla rı (haz. Ah med Yük sel Özem re), İs tan-
bul 2003, s. 14; Mu£ce mü’l-maÅ¹û¹âti’l-mevcûde 
fî mek tebâti İstânbûl ve Ânâ¹ûlî (haz.AliRıza
Karabulut), [baskıyerivetarihiyok], III, 1459; İbrahimŞaban,“19.YüzyılOsmanlıÂlimleri-
ninBelagateDairEserleri”, ŞM, sy. 13 (2011), 
s. 122-123.

ÿHüseyinYazıcı

mesiniArapçaaslıvekonuylailgilidiğerbazıeserlerlekarşılaştırarakneşretmiştir
(Tahran1344hş.).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Çeşnnâme-i Mü der ris-i Ra²avî (nşr.SeyyidZi-
yâeddinSeccâdî), Tah ran 1356 hş.; ÂgåBüzürgiTahrânî, ªa ba šå tü a£lâ mi’ş-Şî£a: Nu ša bâßü’l-be-
şer fi’l-šar ni’r-râ bi£ £aşer, Meş hed 1404, I/1, s. 
197-198, 247; E¦er-i Âfe rî nân-ı Zin de gî nâ me-i 
Nâm-âve rân-i Fer hen gî-yi Îrân (haz.Abdülhüse-
yinNevâîv.dğr.), Tah ran 1380 hş., V, 197-198; 
Gencnâ me: Heş tâd E¦er ber Gü zî de-i İn tişâ rât-i 
Dâ niş gâh-ı Tah rân (nşr.MecîdCihânîv.dğr.), 
Tah ran 1393 hş., s. 82-83; “SeyyidMu¼ammed
Taš¢Müderris-iRa²avî”, Râh nü mâ-yı Ki tâb, IV, 
Tah ran 1353 hş., s. 47-54; “Güftgû:ÜstâdMu-
¼ammedTaš¢Müderris-iRa²avî:BüzürgMu£ar-
rif-iSenâßîuƒâceNa½îr”, Key hân-ı Fer hengî, sy. 
8, Tah ran 1363 hş., s. 3-14.

ÿRızaKurtuluş

– —MÜFTÎZÂDE MEHMED SÂDIK
(ö. 1223/1808)

Mantýk,
Arap dili ve edebiyatý âlimi.

˜ ™

İsimzinciriMehmedSâdıkb.esSeyyidAbdürrahîmb.Süleymanb.AbdüllatîfelErzincânî’dir.BabasınınadıbazıkaynaklardayanlışlıklaAbdurrahmanolarakgeçer(krş.He diy ye tü’l-£ârifîn,II,355;Şaban,
s.122).AynışekildeMüftîzâdeMehmedSâdıkilemutasavvıfMehmedSâdıkErzincânî(ö.1209/1794)bazıkaynaklardabirbirinekarıştırılmış(bk.Bostancıoğlu,s.14), birkısımkataloglardadabirinineserleridiğerinenisbetedilmiştir(krş.Mu£ce mü’l-
maÅ ¹û ¹ât,III,1459).HayatınadairfazlabilgibulunmayanMehmedSâdıkbiraraErzincan’damüftülükyaptı,dahasonraİstanbul’agittiveoradayaşadı.VefatındaÜsküdar’daİcadiye’denKaracaahmetMezarlığı’nagidencaddeninsağtarafındadefnedildi.Arapdilivegrameri,belâgat,aruz,kafiye,mantıkgibiilimlerdederinbilgisahibibirşahsiyetti.¥âşiye£ale’l-
¥üseyniyyeadlıeserininönsözünde(s.
3),kötününkötüsübirzamandayaşadığını;değerliinsanlarınzelilbirhalde,değersizinsanlarınisebaşüstündetutulduklarını,kâmilinsanlarzilletdenizindeyüzerkencahillerinsaraylardakoltuklarayaslandıklarınıdilegetirir.

Eser le ri. 1.Şer¼£alâŞer¼i’l-İsti£âre
li-£İ½âmiddînel-İsferâyînî.Ebü’lKåsımesSemerkandî’ninFerâßidü’l-fevâßidli-
ta¼š¢šime£âni’l-isti£ârât(er-Risâle tü’s-
Se meršan diy ye)adlıeserineİsâmüddinelİsferâyînî’ninyazdığışerhüzerinekalemealınmıştır.Semerkandî’ninenönemli



334

MÜHELHÝL b. REBÎA

okonuşurkenherkesinsustuğunu,görüşlerineuyulduğunu,bağışlayıcıvehilimsahibibirkimseolduğunuifadeetmiştir.Küleyb’in katlinin yedinci yılında (502) söylediğişudizelerdeağırhüznünüdilegetirmiştir:“EyKüleyb!Dünyadaveiçindekilerdehayıryok,senyoksan,onuterketmişsenterkedenlerle.İsterkiÜmeyyebarışayım,bilmezkionlarneleryaptılarbize.Yediyılgeçtiüzerinden,gecelerimhepgam,hephüzün.GecelerboyusesleniyorumKüleyb’e,belkidönerbizegelirdiye”.Mühelhil’inyalınbiranlatımlasöylediğişiirlerduyguyüklüolupçağdaşbirşairiokurcasınalezzetverir,acısınaokuyucusunudaortakedenbirniteliğesahiptir.KardeşiiçinyazdığımersiyeleriyleünlükadınşairHansâileuyuşanMühelhil,divanındayeralanuzunlukısalıellikasidemersiyedışındagazel,savaş,işrettasvirlerinivetehdittemalarınıelealmıştır.
el-E³ånî’deşarkısözüolarakbesteleniphalifesaraylarındaokunanbirçokşiirizik
re di lir (V,52-63).Onunpekçokşiirilafızvemânabakımındankelimelerinvekadîmyeradlarınınaçıklanmasında,eskisözlüklerlecoğrafyakamuslarındakanıt(şâhid) olarakkullanılmıştır(örnekolarakşueser-
lerinindeksleriincelenebilir:İbnDüreyd,
Cem he re tü’l-lu³a;Ezherî,Teh×îbü’l-lu³a; 
İbnManzûr,Lisânü’l-£Arab;EbûUbeyd
el-Bekrî, Mu£ce mü Me’sta£cem; Yâk†t,
Mu£ ce mü’l-büldân).Mühelhil’inşiirleriilkdefaTalâlHarbtarafındanDîvânüMü-
helhilb.Rebî£aadıyladerlenipyayımlanmış(Beyrut1993),dahasonraAntuvânMuhsinelKavvâleseriDîvânadıylaşerhvetahkiketmiştir(bk.bibl.).Mühelhil’edairbirçokmonografikalemealınmıştır.BunlararasındaM.Abdülmuttalib–Abdülmu‘tî elMer‘î’ninRivâyetü¼ayâti
Mühelhilb.Rebî£ave¥arbü’l-Besûs 

(Kahire1911),Ebü’nNasrÖmer’inez-Zîr
EbûLeylâel-Mühelhilb.Rebî£a(Bey-
rut1973),FuâdEfrâmelBustânî’ninel-
Mühelhil:MünteÅabâtşi£riyyema£a
neb×efî¥arbi’l-Besûs(Beyrut1939) veM.Abdülmün‘imRıdvân’ınel-Mühel-
hil:Mesra¼iyyeşi£riyye(Cîze1985)adlıeserlerisayılabilir.

BİB Lİ YOG RAF YA :Mühelhilb.Rebîa, Dîvân (nşr.AntuvânMuh-

sinel-Kavvâl), Bey rut 1415/1995, neş re de nin 
gi ri şi, s. 7-15; Teh×îbü’l-lu³a, bk. İn deks; Li sâ-
nü’l-£Arab, bk. İn deks; Sîbeveyhi, el-Kitâb (nşr.
AbdüsselâmM.Hârûn), Ka hi re 1403/1983, II, 16, 
63, 215, 251; III, 271; Cumahî, Fü ¼û lü’ş-şu£a râß, 
I, 39-40; İbnKuteybe, eş-Şi£r ve’ş-şu£a râß, Ka hi re 
1322, s. 58-59; İbnDüreyd, Cem he re tü’l-lu ³a, 
Hay da râ bâd 1344-51, I-IV, tür.yer.; Ebü’lFerecelİsfahânî, el-E³å nî (nşr.MüfîdM.Kumeyha), 
Bey rut 1986, V, 50-63; Merzübânî, Mu£ce mü’ş-

lesinekonukolur,kabilemensuplarıkızıMeyye’yetalipoluncavermekistememesinerağmenzorlamalarıüzerinebasitbirmehirkarşılığındavermekzorundakalırvebuyüzdenkabilesitarafındanyerilir
(Yâk†t,I,77).MühelhildahasonraArapyarımadasınınortalarındakiYemâmetaraflarınagöçeder.ÇöldeinsanlardanuzaktaaklınıyitirmişbirhaldeikenveyaBesûssavaşlarınınsonundaöldürdüğüBüceyr’inbabasıHârisb.UbâdelBekrîtarafındanikincidefaesiredilişindehicretten90100yılkadaröncemilâdî525, 530veya531yılındaöldürülür.BiranekdotagöreiseMühelhilikiköletarafındankatledilmiştir:KardeşiKüleyb’inYemâme’debulunankızıSüleymâile(ya-
hutYemâme)oğluHicris’eikikölegelerekamcalarıMühelhil’inşubeytiokuduğunu
söy ler “ من مبلغ الحّيين أّن مهلها / أْضحى قتيا في 
,Kimhaberverecekikioymağa) ” الفاة مجندا
Mühelhil’inkuşluktaöldürüldüğünü,çöldeyere
yıkılmışhaldebulunduğunu).Süleymâamcasınınböyleeksiksözsöylemeyeceğini,bununlabirhabervermekistediğinivebeytindevamınınşuşekildeolmasıgerektiğiniifadeeder:“ ّل دّر كما ودّر أبيكما / ا يبرح 
Allahsizlerinvebabanızın) ” العبد ان حتّى يقتا
hayrınıversin!Buikiköleyibırakmayın,hemen
öldürün).SavaştanönceCessâstarafındanağıryaralananKüleyb,Mühelhil’eintikamınıalmasıiçinkendisinehakdininilkeleriniiçerenonbeyitsöyler:Kendisindenbaşkasınatapılmayanarşınilâhınaistiğfarettiğini,mülkünsahibi,yeriyayanvesemayıyükselteninAllaholduğunu,zalimlerekarşı“Allahüekber”dediğinibelirtir;Cessâs’ınkendisinikalleşçeyaraladığını,Mühelhil’inbunakarşılıkverecekgücününbulunduğunu,intikamınıalmasını,barışayanaşmamasını,barıştığıtakdirdekendisiniilâhaşikâyetedeceğini,sözlerinemuhalefetedersehâkimlerhâkimininhuzurundakendisiylehesaplaşacağınıifadeeder.Günümüze az miktarda şiiri intikaledenMühelhilbirincisınıfkadîmArapşairlerindenolupArapşiiriniilkdefainceduygularlabezemiştir.EbûZeydelKureşî,Cemheretüeş£âri’l-£Arab’ında(s.
458-461)Mühelhil’inuzunbirkasidesine“elMüntekayât”diyeadlandırdığı,itinaileayıklanıpseçilmişşiirlerkategorisindeyervermiştir.ŞiirlerininçoğukardeşiKüleybiçinsöylediğimersiyelerdenoluşur.Bumersiyeleriyleolayıcanlıtutanşairintikamhislerinivetehditlerinitekrarlamış,Küleyb’inerdemlerini,cömertliğini,kahramanlığını,saygınbirreisolduğunu,

arasındakidüşmanlıktançıkanvekırkyılsürenBesûssavaşlarınınöndegelenkahramanıveşairiMühelhil’dir.KardeşiKüleyb’inkayınbiraderiCessâsb.MürreelBekrîtarafındanöldürülmesikardeşikikabilearasındabusavaşlarınçıkmasınayolaçtıveintikamateşiyleyananMühelhilbusavaşlardabirinciderecederoloynadı.Küleybzalimbirkişiydi.Çöldesulakotlaklarabirköpekeniği(küleyb)götürüphavlatır,köpeğinsesininduyulduğuyerlerekadarkiaraziyikendiizniolmadankimseninhayvanotlatıpavlanamayacağıyasakbölgeilânederdi.“KüleybüVâil”sözüzamanlaKüleybolmuşveasıladıVâil’dendahayaygınlakabıhalinegelmiştir.BirgünyasaklanmışbölgedekendisininvekayınbiraderiCessâs’ındeveleriotlarkenCessâs’ınteyzesiBesûs’un(Besûsbint
Münkızet-Temîmiyye)veyaonunkomşusununyadaCessâs’ınkonuğuolandayısıSa‘db.ŞümeyselCermî’ninSerâbadlıdevesinindeotladığınıgörenKüleybdeveyioklaöldürür.BununüzerineaynızamandaşairolanBesûssöylediğibirşiirleyeğeniCessâs’ıtahrikeder.Küleyb’ineşiCelîle’ninkardeşiolanCessâsbutahrikleveKüleyb’inzalimtavrısebebiyle,konuğuhimayedeâcizliğinartelakkiedildiğiCâhiliyetöresiuyarıncaeniştesiKüleyb’ikat
le der (495).Neticedeikikabilearasındadüşmanlıkortayaçıkarvesavaşlarbaşlar.Bundandolayı“Besûs’tandahauğursuz”,“Serâb’dandahauğursuz”,“KüleybüVâil’dendahagüçlü”ve,“OKüleyb’inhimayesindedir”sözleridarbımeselhalinegelir.BusüreçteikikabilearasındaYevmüUneyze,YevmüVâridât,Yevmü(Mâi’n-)Nihy,Yevmü’zZenâib,Yevmü’lKasabât/YevmüKızzaadlarıylabilinenbeşbüyüksavaşmeydanagelir,Mühelhil,YevmüVâridât’taCessâs’ınkardeşivekendisininişretarkadaşıolanHemmâmb.MürreileCessâs’ındayısıHârisb.Ubâd’ınoğ luBüceyr’iöldürür(Bekrî,IV,1362-1363;
Yâk†t,IV,880).OzamanakadarsavaşlardanuzakduranHârisdebuolayüzerinesavaşlardaetkinroloynamayabaşlar.Bumünasebetleirticâlensöylediğimeşhurkasidesinde,“ قّربا مربط النعامة منّي ” (Getirinbana
atımı)cümlesiniellidenfazlayerdetekrareder,intikamkararlılığıifadesiolarakatınınkuyruğunuvealınsaçlarınıkeservebuolaykadîmAraplararasındaâdethalinegelir.SözkonususavaşlarınsonuncusuolanYevmüKızza’daCessâsöldürülür
(534).UzayansavaşlardanbıkanMühelhil,Necidyöresindekisavaşbölgesindenuzaklaşarakkabilelerarasındadolaşır,Yemen’deMezhic’inkoluBenîCenbkabi
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ğindebunlardağılmaktaydı.BasımişlerininhakkıylaüstesindengelecekdeneyimlibirkadronunoluşmasındaveyetişmesindebaşlıcaetkenolarakgörülenbudurumMayıs1800tarihinekadardevametti.ButarihteAbdurrahmanEfendi’ninteklifiylematbaadadevamlıçalışmaküzereikimusahhih,sekizmürettip,ikiustabaşı,ikibasmacı,biriFrengîikimürettip,birdebasmahizmetindeçalışacaktoplamonbeş işçialındı,kendilerineverilecekmaaşlartesbitedildi.Bunlarındışındagravürlüeserlerbasımındaistihdamedilmeküzereayda100kuruşmaaşlabakırsayfalarıhakkedecekbirressamkadroyadahiledildi.Bukişinin,dahayetişmişolanıbulununcayakadarressamLikaradlıbirFrenkolduğubelirtilmektedir.Böylecekadroyaverilecekaylıktutarı755kuruşaulaşmaktaydı.Hazırlanannizamnâmebaşmuhasebeyekaydedilipyürürlüğegirdi(11 Tem muz 1800).

1802’dematbaa,bulunduğuyerindargelmesisebebiylebaşkayerenakledildi.Önceİstanbul’daSultanahmet’teDârüssaâdeAğasıMehmedAğaMedresesi’ninbulunduğu,ÇemberlitaşbölgesindeKapalıfırınsemtindekibiryeretaşındı.AncakburanındayeterliolmadığıgörülüncedahafaaliyetegeçmedenaynıyıliçindeÜsküdar’a,SelimiyeKışlasıyakınlarındaHaremİskelesiarkasındayeralanSelimiyeVakfıarazisiüzerindebirbinayanakledildi;yenibirkimlik,hukukîyapıveisimkazanarakbasımfaaliyetlerinedevametti
(bk. ÜS KÜ DAR MAT BA ASI).BöyleceMühendishâneMatbaası’nınfaaliyetinesonverilmişoldu(Aralık1802).MühendishâneMatbaası’ndabasılaneserlerintoplamsayısıondokuzkalemibulmaktadır.MahmudRâifEfendi’nin,NizâmıCedîdhareketinitanıtmakamacıylaotuzaltıgravüriçerenyirmiyedilevhailebirlikte200adetbasılanTab le au 

des no uve aux règle mens de l’Em pi re 

ot to manadlıeseriburadabasılaneserlerinendeğerlisidir.AskerîyenilikleriveyapılanreformlarıyabancılaratanıtmaamacıgüdüldüğündeneserFransızcakalemealınmıştır.BunlardanReîsülküttâbÂtıfEfendi’ye100adetteslimedilmişolmasıyabancıdevletelçiliklerinedağıtılmasınınöngörüldüğüneişareteder.BasılandiğereserleriniçindeMühendishâneeğitiminehitapeden,derskitabıolarakkullanılacaklaryanındalugatlarındaçoğunluktaolduğugörülmektedir.BuhaliyleMühendishâneMatbaası’ndakiilkyayınlarlaâdetaeğitimiçingerekliolaneserlerin

1806ve1808tarihliMühendishânekanunnâmelerindeyerverildi.Buradaaskerîteknikeğitimiçinihtiyaçduyulacakkitaplarınbasılmasınınzaruretitekrardilegetirilmekteydi.MatbaaMühendishânebinasınınzemin katında yer alacağından buradabirtakımtâdilâtagidildi,inşaateksikleritamamlandı,kapılarsağlamlaştırıldı,pencerelerecamvedemirşebeketakıldı.Bumekânbeşodavebiravludanmeydanagelmekte,toplam269metrekarelikbiralankaplamaktaydı.Basmahâneodasıolaraktanıtılanenbüyükoda(126,5
m°)matbaayaayrıldı,içimaksadauygunbiçimdedonatıldı.Kâğıtdolaplarıvebasımtezgâhlarınınüzerineoturtulmasıiçin75cm.yükseklikte25m°’liksağlambirplatformyapıldı,gereklimüstahdemtayinedildi.Diğerdörtodadanbiridepovemutfakşeklindekullanıldı.Râşid Efendi’den satın alınan malzemelere ilâvetenyeni“hurderakamvekalıplar”ındökümmasrafıolarak4000kuruşverildi,dahasonraikikalemhalindekiödeneklerlemevcutmalzemenintamiriveyenirakamdökümü,hurufatkalıplarıvetezgâhlarıimaliiçintoplam10.741kuruşharcandı(a.mlf.,Türk Bi lim 

ve Mat ba acı lık Ta ri hin de Mü hen dis hâ ne, 
s.121).Türkçeolarakbazıaskerîteknikeserlerinde(1201/1786-87’deLafitte-Cla-
ve’nin“Usû lü’l-maârif fî tertîbi’l-or du” ve 

1202/1787-88’deDeTruguet’nin“Usû lü’l-

maârif fî vec hi tasfîfi sefâin-i do nan ma”)basıldığı Fransa elçiliğindeki matbaamevcudatı,buülkeninMısır’asaldırmasıüzerineilânedilensavaşdolayısıyla(2
Eylül1798)müsadereedilerekdökümüçıkarıldıve3095kuruşlukbirdeğerbiçildi.Bunlar,MühendishâneyanındamatbaayadabaşkanlıkedenAbdurrahmanEfenditarafındanincelendivebeğenildi,ardındanMühendishâneMatbaası’nataşındı,mevcutolanikiadetbasmatezgâhı
25kuruşmasraflatamiredildi.SavaştansonrayapılanbarışantlaşmasıuyarıncabumalzemeelkonulanbazıkitaplarlabirlikteFransızelçiliğinintalebiüzerine
(Ey lül 1803)iadeedildi(dökümüiçinbk.
a.g.e.,s.126).MasraflarıhazinedenkarşılanmışbirkamuişletmesiolanMühendishâneMatbaası’nın 1797’de kurulmuş olmasınarağmenmüstakilbirnizamnâmesiyoktu,maaşveücretleribelirlenmişdevamlıbirkadroyasahipdeğildi.Herhangibireserinbasılmasıicapettiğindegerekliişçilertedarikedilmektevebasımişlerisonaerdi

şu£arâß (nşr.F.Krenkow), Bey rut 1402/1982, s. 

248; EbûZeydelKureşî, Cem he re (Fâûr), s. 458-

461; Bekrî, Mu£ cem, IV, 1362-1363; ay rı ca bk. 
tür.yer.; Yâk†t, Mu£ ce mü’l-büldân (nşr.F.Wüs-
tenfeld), Tah ran 1965, I, 77; IV, 880-881; ay rı ca 
bk. tür.yer.; İbnü’lEsîr, el-Kâmil, I, 523-539; İbnNübâteelMısrî, Ser ¼u’l-£uyûn (nşr.M.Ebü’l-Fazl
İbrâhim), Bey rut 1419/1998, s. 92-102, 152-154, 

408-409; Süyûtî, Şer ¼u şe vâ hi di’l-Mu³ nî, Ka hi re 

1322, s. 224-225; AbdülkådirelBağdâdî, ƒi zâ-
ne tü’l-edeb (Bulak), I, 300-304; MahmûdŞükrîelÂlûsî, Bu lû ³u’l-ereb (nşr.M.Behcetel-Eserî), 
Bey rut, ts. (Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye), II, 149-157; TâhâHüseyin, Fi’l-Ede bi’l-Câ hi lî, Ka hi re 1927, s. 

266-275; HasanesSendûbî, AÅ bâ rü’l-Me râ šı sa, 
Ka hi re 1959, s. 231-303; L.Şeyho, Şu£a râßü’n-
Na½ râ niy ye, Bey rut 1980, I, 151-158; Blachère, 
Tâ rî Åu’l-edeb, s. 282-283; ÖmerFerruh, Tâ rî-
Åu’l-edeb, I, 110-111; Ziriklî, el-A£lâm (Fethul-
lah), IV, 220.

ÿİsmailDurmuş

– —
MÜHENDÝSHÂNE MATBAASI

1797’de Hasköy’deki
Kara Mühendishânesi bünyesinde

kurulan matbaa.
˜ ™

1795’teHasköy’deaçılanMühendishâneiBerrî’nineğitimebaşlamasıüzerineRâşidEfendi’ninelindekimatbaatakımlarıdevlettarafından7500kuruşasatınalınarak(bk. RÂŞİD EFEN Dİ MAT BA ASI)MühendishânebinasınınzeminkatındahazırlananmekânayerleştirilmişvereisliğineMühendishânebaşhocasımüderrisAbdurrahmanEfendigetirilerek25Şubat1797’dekendisinegerekliberatteslimedilmiştir(Beydilli,Türk Bi lim ve 

Mat ba acı lık Ta ri hin de Mü hen dis hâ ne, s. 

99vd.).Bumatbaa,Hasköy’deoluşturulanHumbaracıveLağımcıOcağı’nabağlıolarakaskerîmühendislikeğitimivermeyiamaçlayanbirokulunbünyesindekurulanosıradadevletinyegânematbaasıdır.Teknikkitapların,özellikleiçlerindetablolar,harita,resimvehendesîşekillerbulunanlarınınelleçoğaltılmasısakıncalıgörüldüğündenbunlarınhatasız,tektipvebirbirininaynıolmaküzereçoğaltılmasınınmatbaailemümkünolabileceğidüşünüldü.Böyleceburadaaskerîmühendislikeğitimiyle(fenn-ihendese
üzerehumbaraatmak,lağımkazmak,ka 
le,tabyaveköprüyapmak,metrisalmak)ilgiliolarakderskitapları,logaritmacetvelleri,Türkçe,ArapçaveFransızcatelifvetercümeeserler,Fransızlar’ınMısır’asaldırmasımünasebetiyleyineTürkçe,ArapçaveFransızcaolarakhazırlananbeyannâmelerbasılmayabaşlandı(a.mlf.,
Mü hen dis hâ ne, s. 33-35). MatbaanınMühendishâneileolanbünyevîbağına


