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EK-1: MECMÛA-İ ULÛM-İ RİYÂZİYE’DEKİ ISI VE ELEKTRİK 
BAHİSLERİNİN TRANSLİTERASYONU 
 

Bismillahirrahmanirrahim 

*İLM-İ BAHS-İ ECSÂM-I NÂRİYEDEN NÂR-I TABÎ‘ÎNİN 

MÂHİYETİ VE HAKÎKATİNİ VE HAVASS VE KEYFİYETİNİ 

HÂVİ MAKÂLE-İ EVVELİ* 

*EL-MUKADDİME* 

İlm-i bahs-i ecsâm-ı nâriye oldur ki nâr-ı tabî’înin havassından bahs idüb (nâr) dahî 

kermetin mebde’i yani illeti olup nâr anınla his olunarak harâret tesmiye olunur ve 

havassı dahî (Evvelâ) nâr cisim veya cismin hareketi olur. (Zîrâ) Harâret mebâhis-i 

tabî‘îyede beyân olunur ki a‘zâ-yı hissiyenin haricinde vâki bâzı darbât vâsıtası ile 

hâricinde hiss olunur ve cism-i mürekkeb bi’l-a‘zâ meselâ cism-i insanî dahî bir 

cism-i mücerred ve müteharrik ile darb olunur. (Sâniyen) İlleti ma‘lûlünden fark 

olunduğu gibi nâr dahî harâretden fark ve temyîz olunur. (Sâlisen) Nâr cism-i 

seyyâldir. Yani cism-i seyyâl-i latîf ile kuvvetde müsâvîdir. (Zîrâ) Harâret veya 

harâretin mebdei olan nâr kâffe-i ecsâmdan nüfûz hattâ ecsâm-ı sulbede yani 

mâdeniyâtda ve cevâhir taşlarında ve bunlara mânend sath-ı ecsâmda nüfûz ider. 

(Hafî olmaya ki) Ziyâ nârdan ifrat derecede latîf olduğu ve bundan her birinin 

mebde’leri gayet muhtelif oldukları istinbât olunabileceği hususlar ilm-i menâzırda 

beyân olunmuştur. (Râbi’an) Nâr cism-i elastîkîdir. (Zîrâ) Nâr mebde’i olduğu 

harâret gâyet münbasıt olan mevâdden olup yani ecsâmın hacimlerini büyültüp şöyle 

ki ecsâm-ı mâiye bahsinde beyân olunduğu üzere hava ile mâ’ harâret kesb ettikleri 

gibi hacimleri tezâyüd ider ve işbu keyfiyyet ecsâm-ı sâire-i muhtelifede ahcâr ve 



meâdin ve emsalleri ecsâmda dahî ârız olarak harâret kesb ettiklerinde tûl ve arzları 

teâzüm ider. Şöyle ki bir gülle bârid iken topun ağzına sıkışıp kifayet mikdarı harâret 

kesb ettiği gibi sıkışmaz olur. Ve hayvanâtın dahî her bâr harâret sebebiyle 

hacimlerinin tezâyüdü muâyene olunur ve harâretin derecât-ı muhtelifelerini 

mukâyese zımnında hukemânın ihtıra’ eyledikleri (mîzânu’n-nâr) tesmiye olunan âlet 

dahî harâret-i ecsâm-ı muhtelife-i gayri mütecânisenin hacimlerini büyüttüğüne 

binâen yalnız harâret ile kâffe-i ecsâmın hacmini küllî veya cüz’î tezâyüd eylediğini 

irâe ider. (İmdi) Harâretin mebde’i olan nâr kâffe-i ecsâmın hacmini tezâyüde sa‘y 

itmesi ancak kendinin inbisâtıyla olup münbasıt olan ecsâm dahî elastîkî olmaları ile 

nâr dahî cism-i elastîkî olur. (Hâmisen) Nâr kâffe-i ecsâmın eczâsını seyreldüp 

muhalhil kılar. (Zîrâ) Nâr beyân olunduğu üzere ecsâmın hacimlerini tezyîd idüb, 

tezâyüd-i mezkûr dahî ol eczâyı birbirinden teb‘îd etmeyince hâsıl olamadığından 

bi’z-zarûre seyrek kılar. (Sâdisen) Burûdet bi’l-aks kâffe-i ecsâmın eczâsını sıkıştırıp 

mütekâsif kılar. (Zîrâ) Nısfı hava ile memlû’ bir tulum ateş kuvvetiyle tamamen 

müntefih olup buz üzerine konuldukta ânîde gevşeyüp buruşur. (Sâbian) Kâffe-i 

ecsâm esbâb-ı ârızadan sarf-ı nazar mevsim-i sayfda hacimleri mevsim-i şitâdan 

ziyâde tezâyüd ider. (Bu dahî) pûşîde olmaya ki bazı ecsâm vardır ki harâret ile 

hacimleri tezâyüd eylediğinden başka tenâkus ider. Kâffe-i nebâtât ve ecsâm-ı 

hayvaniyye bu kabilden olarak mevsim-i sayfda zaîf ve mevsim-i şitâda semîn 

olurlar. Lakin ecsâmın tahaccümünde olan hüküm ecsâm-ı havaiye bahsinde beyân 

olunan havanın elastîkiyetinde olan hüküm misillü olarak harâret cisimde meselâ bir 

nebâtın varakında duhûl ile anda olan suyu teshîn iderek ol varakın hacmini tezyîd 

itmeyüp belki harâret sebebiyle anda olan su buhara tahvîl olunârak havadan ehaf 

olmuş olunmağla nebâtı mufârakat ve küre-i nesîme muvâsalate mecbûr olur. (Ve 



işbu) zâyiât mâiyât-ı cedîdenin nebâta duhûlü ile ikmâl olunamadıkları takdirde ol 

nebâtın eczâsı kuvvet-i câzibe sebebiyle müctemi‘ olduklarından hacmi bu vecihle 

taklîl olunur. (Ve bu sebepten) nâşi cism-i hayvanînin hacmi mevsim-i şitâda 

mevsim-i sayfdan ziyâde tezâyüd ider. (Zîrâ) mâyi‘ât-ı gıdâiye ol cisimde terâküm ve 

beyân olunacağı üzere tenessüm-i nâkıs sebebiyle hacmini tezyîd iderler. (Ve kezâ) 

Su müncemid oldukda hacmi mukaddemki hacimden ziyâde olur. (Zîrâ) Beyân 

olunacağı üzere galeyân halinden incimâd haline değin hacm-i ale’t-tevâli taklîl ve 

incimâd halinde fec’eten sebeb-i mahsûs-ı mezkûr-ı ahîrden nâşi hacmi ziyâdelenür. 

(Sâminen) Nâr kâffe-i ecsâm-ı arziyyede münteşirdir. (Zîrâ) Beyân olunacağı üzere 

bir cisim yoktur ki arakı ve bârûtu iş‘âl iden harâreti câmi‘ şerârâtu’l-kibrîtiye neşr 

itmeye (bu takdirce) her cisim de nâr münteşirdir. (Tâsi‘an) Nâr her bu‘d ve 

imtidâdda tesviyede olmağa sâ‘îdir. (Zîrâ) Nâr elastîkî ve her cisimde münteşir 

olmağla her mahalde ale’t-tevali inbisâta sâ‘î olur. (İmdi) Bir cüz bir cüz-i nârînin 

inbisâtında olan kuvvet-i te’sîri anı velâ iden cüz’ün kuvvet-i te’sîrinden ziyâde farz 

olunsa cüz-i evvel cüz-i sani cihetine müsâvî oluncaya değin münbasıt olup tesviyede 

kalurlar. (Malum ola ki) Nâr kâffe-i ecsâmda bir nesk üzere münteşir olmayıp (zîrâ) 

ecsâmın envâ-ı kesîresi suya gats olunarak suyun anlarda nüfûzu invitâlarının 

müsâvâtı sebebiyle tesviyede olmak lazım iken anlarda nüfûz iden su ale’s-seviye 

olmayıp her birinde küllî veya cüz’î her birinin mesâmmâtına ve terakküb eylediği 

eczânın tabiatine ve eczâ-ı mâiye ile münâsebetlerine göre duhûl ider. (Şöyle ki) 

süngerde su ziyâde nüfûz ve altun ve sâir ecsâm-ı kesîfede ekal nüfuz idüb yağlu ve 

reçinelü ecsâm dahî bu kabilden olarak bunların su ile adem-i münâsebet ve 

karâbetleri ve anlarda olan kesâfet ve salâbetleri suyun adem-i nüfûzuna sebep 

olmuştur. (İşte) suyun üzerine zikr olunan beyân nâr üzerine dahî câri olarak kâffe-i 



ecsâmı cem‘ ve tefrîk ve tesviye ve müvâzeneti mucîb ise de kâffe-i ecsâm suyun 

üzerine zikrolunan sebepler ile nârı ale’s-seviye kâbil değildir. Ve bu sebebe mebnî 

(nüfûz-i harâret) tâbiriyle harâreti küllî veya cüz’î câzib oldukları murâd olunur. (Bu 

dahî) hafî olmaya ki ulûm-i tabî‘iyede ispat olunmuştur ki mesâfât-ı cüz’iyede 

nevamâ bir kuvvet-i câzibe bulunup yani eczânın ictimâı yâhut kuvvet-i 

mütekâribeleri olarak te’sîrinin nısf katrı gâyet cüz’î olmağla tekârüb-i mezkûr def‘ 

ve tebâ‘ude ircâ olunur. (Ve işbu) kâideden istinbât olunur ki ecsâm-ı seyyâlenin 

elastîkiyyetleri nâr ve hava misillü olan ecsâma nüfûzları hâlinde def‘ ve teb‘îd vâkı 

olur. (El-hâsıl) İlm-i hall ve terkîb ecsâmdan tebahhur ve takâtür bi’t-tabî‘ def‘ ve 

teb‘îd-i eczâya mûcib olduğu beyân olunmuştur. (ve galeyân) üzerine îrâd olunacak 

beyân nârın ecsâm-ı sulbeyi hall ve tefrîk idüb eczâ-yı hava’iyeye kalb eylediği yani 

ebhire ve edhineye tahvîl eylediği husûsuna dahî cârî olur. (ve bu cümleden) nârın 

kâffe-i te’sîrât-ı mahsûsasının illet-i tabî‘iyeleri ve fenn ve san‘atleri istinbât olunur. 

(âşiran) nâr cism-i sakîldir. (Zîrâ) cisim olmak haysiyetiyle sıklet ona mütelâzım olur 

ve buna dair olan ispatlardan başka bazı hukemâ tarafından meâdinin ateş kuvvetiyle 

hayli sıklet kesb ittiklerine dâir vukû bulan tecrübelerinin bu mahalde zikirleri 

münâsib görülerek (evvelâ) yüz vukiyye kurşun şedîd ateşde ihrâk olundukda yüz on 

vukiyye mînâ olduğu (sâniyen) iki onçe yani on altı dirhem meshûk kal‘î bir pota 

derûnuna vaz‘ ve muhkem kabanıp altına bir buçuk saat mikdarı kükürtlü alev vaz‘ 

olundukda dört buçuk buğday mikdarı ziyâde sıklet kesb eylediği (sâlisen) bir 

vukiyye tûtiyâ ğubâr oluncaya değin sahk ve bir kap derûnuna ilkâ ve bir 

pertavsuzun nokta-i ihtirâkına vaz‘ olunup bir saatden sonra asıl sıkletinin bir öşrü 

mikdârı ziyâde olduğu tecrübe olunmuştur. (ve açık) havada ve mengenelü kapların 

derûnunda ya ateşe veya güneşin harâretine vaz ile olan kâffe-i tecribeler vâsıtasıyla 



ispat olunur ki meâdin harâret sebebiyle sıkletlerinin on iki cüzlerinden bir cüz 

ziyâde olur. (ve bu cümleden) hükemâ nârın sıkleti olduğuna zâhib oldular ise de 

ilm-i hall ve terkîb-i ecsâmda beyân olunacağı üzere nârın bu vecihle şöhret bulan 

sıkletinin tezâyüdü mecmû‘-ı ateşden olmayıp belki müvellidü’l-humûza tesmiye 

olunan havadan hâsıl olarak hava-yı mezkûrun ateş kuvvetiyle ecsâm ile müctemî‘ ve 

murtabıt olduğundandır. 

 

*BAB-I EVVEL NÂRIN EF’ÂL VE TESÎRÂTI BEYÂNINDADIR* 

 Nârın tesiri (evvelâ) beyân olunduğu üzere kâffe-i ecsâmı münbasıt ve 

muhalhil kılub hacimlerini tezyîd ider. (ve bu dahî) bi’l-elastîkiyyetinin kuvvet-i 

te’sîr-i inbisâtı cismin eczâsını tefrîka sâ‘y itmekle meselâ altunda olduğu gibi yahut 

bir cüz nârı evvel emirde anı velâ iden ikinci cüz ile cezb ve nokta-i ictimâ‘a 

takarrübe sâ‘y ider iken cezb-i mezkûr beyân olunacağı üzere fec’eten def‘ ve teb‘îde 

tahvîl olunmağla cüz-i merkûm anı velâ iden ikinci cüz’ü def‘ ve teb‘îd ile araları 

tefrîk olunur. (Ve işbu) keyfiyyet her bir cüz şibh-i nârîde vakı‘ olmağla altun ve 

‘ale’l-umûm her bir cisim nârın nüfûzu ile muhalhil ve münbasıt ve hacmi mütezâyid 

olur (sâniyen) her bir cisim nâr ahzine kabiliyeti oldukça ilel-i sâiresi ‘alâ hâlihi 

kalarak eczâsı ol kadar seyrek olur. (Zîrâ) beyân olunduğu üzere her bir cisimde 

nârın nüfûzu ‘ale’s-seviye olmağla tehalhul dahî envâ-ı ecsâmda muhtelif olup 

derece-i tehalhul dahî iş‘âr olunduğu üzere esbâb-ı kesîreye mevkûf olarak işbu 

sebeplere ecsâmın terakküb eyledikleri eczânın sihan ve rikkatleri ve buna mânend 

hususât-ı sâire zamm ve ilâve olunmağla tehalhul ve te‘âzüm-i hacim üzerine kat‘î ve 

umumî bir kâidenin vaz‘ı mümkün olmadığı zâhir ve âşikârdır (sâlisen) meâdin ve 

şibh-i meâdin tesmiye olunan ecsâm evvelâ hacimleri teazzum ve bâ‘dehu kıll 



olunup nihayet beyân olunacağı üzere kuvvet-i nâr ile tebhîr ve tedhîn olunurlar. 

Lâkin cümlesi nârın bir kuvvet-i mütesâviyesiyle kıll olmazlar (râbi’an) bir cisim 

ateşe vaz‘ olundukda evvelâ tedrîcle münbasıt ve ba‘dehu bir dereceye değin sür‘atle 

ve sonra ol cisme harâret-i mezkûra lâyıkı üzere duhûlüyle cism-i mezkûr mecmû‘-ı 

inbisâtı ahz idinceye değin ol inbisâtın tezâyüdü tenâkus ider. Ve işbu keyfiyetin 

sebebi fehm olunmak âsândır. (ve dahî) ecsâm-ı kâbil-i ihtirâkın meselâ hatabın 

iş‘âlinden yani hallinden âmmenin indinde mütedâvil olan nâr hâsıl olunup, eseri 

olduğu nâr-ı tabî‘îden temyîz zımnında (nâr-ı amelî) dahî itlak olunur ve nâr-ı amelî 

küre-i arzda müctemi‘ ve illeti yani nâr-ı tabî‘i münferid bulunur. (ve dahî) bir hatab-

ı yâbis ateşe vaz‘ olunsa nârın eczâ-yı hâricesi ol hatabın sathında vâki ve münşak 

olan mesâmmâtda duhûl ve eczâ-yı mütevâliyesine karîb olan eczâ-yı şibh-i nâriyeyi 

ol eczâ-yı hatabiyenin câzibe-i mütevâliye üzere tazyîk idüb onlar dahî tazyîkleri 

sebebiyle etraflarında vâki eczâ-yı gayri mütecânise cihetine şiddetle münbasıt olarak 

kuvvet-i elastîkiyyeleriyle def‘ ve teb‘îdin tesîrini cem‘ ve ihdâs iderler. Ba‘dehû 

eczâ-yı gayrı mütecânisenin ictimâları tenâkus iderek birbirinden müfârakat iderler. 

(İmdi) eczâ-yı gayri mütecânisede yani mâdde-i muharrikanın mürekkeb olduğu 

eczâ-yı gayri kâbili’l-ihtirâktan bâzısı nârın müekkeli olup cism-i mahrûkun hâvî 

olduğu kâffe-i eczâ-yı dühniye ve kibrîtiye olur. Ve bâzısı mesâmmâtlarının 

asgariyatları sebebiyle ateşin medhalini darlaştırub onlar dahî mufârakat ve küre-i 

câzibe nısf-ı katr-ı mütevâliyesinin ötesine ateş mütevâlîde sevk olunup eczâ-yı 

mezkûre su ve milh tıyâr olur ve bâzısı eczâ-yı sekîle ve kesîfe olarak nârın 

nüfûzuyla tahvîl olunmayup bunlar eczâ-yı arziye ve sâbit milhleri olur. İmdi eczâ-yı 

ûlâ ve sâniye buhara ve duhâna ve eczâ-yı hava’iyeye kalb olunârak buhara 

tahvîllerinden tahsîl eyledikleri elastîkiyet sebebiyle küre-i nesîmde münteşir ve 



siklet-i zâtiyeleri havanın sikletinden ziyâde olmağla mahallinde tutulup mâdem ki 

nâriyet-i seyyâle eczâ-yı gayri mütecânise-i kesîreyi câmi‘ yâni galeyân maddesi 

doldukça (şû‘le) itlâk olunan nesneyi ihdâs iderler ve eczâ-yı sâlise nâr anlardan 

serbest mürûr edecek seyrek olurlar ise de anlarda bi’l-külliye te’sîr itmeyüp onları 

kuvvet-i câzibe-yi nısf katrının ötesine teb’îd ile anlarda cüz’î ictimâ bâkî kalarak 

sükûtları ile (ramâd) tabir olunan şeyi ihdâs idüb ramâd-ı mezkûr ancak eczâ-yı 

arziye ve sâbit milhlerin yağnağı olmuş olur ve kireç taşlarının ramâd olan 

eczâlarından âmmenin mâlumu olan kireci ihdas iderler (Hâmisen) ramâd devrânında 

vâkı milhler hâlli kâbil olarak su vâsıtası ile izâle olunduklarında bâkî kalan eczâ-yı 

ramâdiyeye ateş mess itmemekle ateşe mukâvemet eden evânînin inşası mümkün 

olarak meâdini izâbe eyledikleri pota tâbîr olunan hunîleri imal iderler. (Ve eğer) 

milh-i mezkûr ramâddan ihrâç olunmayıp ol ramâd dahî şiddet-i nâr ile ve vâfir 

zaman ihtirâk olunur ise kıll olunârak eczâ-yı arziyenin ahzi ile sırça ve billûr hâsıl 

olur. (Sâdisen) zikrolunan beyândan nârın eczâ-yı arziyeden yalnız altunı tebhîr 

itmediğinin hikmeti mâlum olur (Zîrâ) Eczâ-yı mezkûre sakîle ve kesîfedir lâkin 

(evvelâ) âyine-i muharrikanın nokta-i ihtirâkında olan harâret-i şemsiye elbette eşed 

olur. (sâniyen) tûtiyâya nüfûz eden nâr-ı arzî evvel tûtiyayı duhâna tahvîl veya 

eczâsını tefrîk ider. (sâbi‘an) kezâlik beyân-ı mezkûrdan zâhir olur ki şû‘le ancak bir 

yığın eczâ-yı muhtelife-i gayrı mütecânise kâbil-i ihtirak olup ateşin kuvvet-i 

inbisâtiyesiyle bizzat havadan ehaf olarak küre-i nesîmin tazyîkiyle müteessir ve 

duhân şeklinde müctemi‘an su‘ûd idüb nârdan hâsıl olan harâreti şedîd olmağla 

havada münevver olur ve bu sebepten nâşi henüz sönmüş bir mumun tekrar 

yanmasına ol mumun duhânına bir müşta‘il mumun dokunması kifâyet idüb bu 

makûle duhan yalnız kâbil-i şû‘le olan ecsâmda hâsıl olabilür. (İşte) şû‘lede âsâr-ı 



muhtelifenin hikmeti bu olarak şöyle ki bir şem‘i revgan ahzi ile revgan-ı mezkûr 

şû‘lenin harâreti ile müzâb olarak seyyâl dahî fitîlin mürekkep olduğu enâbîb-i 

şa‘riyeden su‘ûd ve hava-yı nesîmi ile alıkonulmadığından (evvelâ) havadan bizzat 

ehaf olduğu haysiyetiyle su‘ûd (sâniyen) elastîkî mûcibince yemîn ve yesâr 

cihetlerine münbasıt olup fakat havanın mukâvemeti taraflarına inbisâtı ekal olur. 

(sâlisen) şû‘le su‘ûd ittikçe yanları cihetine lâ yenkatı‘ bir miktar tenâkus etmekle 

katrı dahî tenâkus iderek şû‘le-i mezkûranın şekli şibh-i mahrûtî olur. (Râbi’an) İzâbe 

olunmakta olan bir seyyâl-i cedîd evvelki seyyâlin makâmına gelerek sarf olunan 

şû‘le dahî yeni şû‘le ile itmâm olunur. 

 

 

*BÂB-I SÂNÎ NÂRIN İSTİHSÂLİNDE İSTİMÂL OLUNAN 

TURÛK-I MUHTELİFE BEYÂNINDADIR* 

 Nârın istihsâlinden (evvelâ) isti‘mâl olunan tariklerin eşher ve a‘rafı nârda 

yani madde-yi müşta‘ilede ihtirakı ve sür‘at ile nârın ahzini kâbil mevâddı vaz 

itmekdir. (Şöyle ki) bir nemlü kâğıt ateşe vaz‘ olunsa ateş kuvveti ile suyu mahv 

olunmayınca müşta‘il olmaz ve yaş odunların üstleri kurumayınca yanmazlar ve bir 

müşta‘il kömür, bârid şarap rûhu derûnuna ilkâ olunsa rûh-u mezkûr kifâyet miktarı 

harâret kesbetmeyince müşta‘il olmaz ve bunun sebebi dahî ateş-i haricî eczâsı işbu 

iki cismin mesâmmâtına duhûl iderek, bâb-ı evvelde beyân olunduğu vech ile eczâ-yı 

hatabiyyeyi hall ve şarap ruhunu iş‘âl ider (sâniyen)  nârın istihsali çakmak taşını 

çelike veya teymûra darb ile veyâhud kuru odunların biri diğeri ile ziyâde delk ile 

olur. (Zîrâ) cism-i dâlik ile medlûk veya dârıb ile madrûbda kâin eczâ-yı nâriye 



şiddetle basılarak münbasıt olmalarıyla cismin eczâ-yı mütevâliyesini tefrîk iderler. 

(Sâlisen) nâr-ı şedîdenin istihsâli şuâ‘ât-ı şemsiyyenin ilm-i menâzırda beyân 

olunduğu üzere in‘itâf ile yani pertavsuz ile veya in‘ikâs ile yani âyîne-yi muharrika 

vâsıtasıyla ictimâ‘ ve terâkümlerinden hâsıl olur. (Lâkin evvelâ) mezkûr âyîne-yi 

muharrikalar yalduzlu veya gümüşlü ve ziyâdesiyle mücellâ olmak şartıyla tombak 

ve çelik ve meâdin-i muhtelifenin ihtilâtlarından hatta kâğıttan ve ağaçtan ve 

emsallerinden hâdis olabilir. Ve bazı hükemâ vâfir müstevâ âyinelerden ziyâyı bir 

noktaya ‘aks ve iki yüz kadem ba‘îd mesâfede bulunan ağaçları muharrik bir âyineye 

ihtirâ‘ etmiştir. (Sâniyen) muharrik pertavsuzlar kendüleri bârid veya hâr iken nokta-

yı ihtirâklarında vâfir ziyâ ve harâret cem‘ olunup mevsim-i şitâda olan ihtirâkları 

mevsim-i sayfdan ziyâde olur. (Zîrâ) harâret kesb itmeleriyle mesâmmâtları açılarak 

mün‘akis olan şuâ‘ât-ı şemsiye def‘aten ol mesâmmâta duhûl ve ekserîsi ibtila‘ 

olunur. (Râbi‘an) nâr nebâtâtın tehammürlerinden ve çürümelerinden dahî hâsıl olur. 

Şöyle ki ot veya yaş hâsıl biçilse ve şiddetle basılsa vâfir harâret kesb iderek bâzı 

kere dahî tutuşur ve işbu husûs âhûrlarda atların çiğnedikleri fışkı ve samanda 

ekseriye carîdir. (Zîrâ) nebâtâtın tehammür ve çürümeleri betâet üzere olmaları ile 

onlardan hâsıl olan harâret vâfir zaman meks ider. Ve bu sebepten nâşi bağçuvânlar 

ekser nebâtâtı incimâddan tahlîs zımnında at fışkısından intifâ‘ iderler hatta bâzısı 

fışkının harâreti ile pilîç çıkarırlar. (Hâmisen) bâzı mevâdd-ı mâlûmenin terkîbiyle 

dahî nâr istihsâl olunur şöyle ki duhânlı güherçile rûhu üzerine şarab rûhu dökülse 

oksizyen-i nâr müşta‘il olur ve bunun hikmeti mahallinde beyân olunacağu üzere 

hâsıl olun tehammür maddesinden olur. 

 

*BÂB-I SÂLİS NÂRIN BESLENMESİNDE İSTİ‘MÂL OLUNAN 



VESÂİL-İ MUHTELİFENİN BEYÂNINDADIR* 

 Nâr-ı ameliyenin eczâsı ‘ale’t-tevâli ve sür‘at ile sarf olunmaları ile zahîre-i 

cedîde yani madde-i kâbili’l-ihtirak ahz ettiği takdirde ânîde müntafî olur ve nârın 

müekkeli kâffe-i eczâ-yı dühniye veya kibrîtiye meselâ reçine ve emsali olarak bir 

cisim eczâ-yı mezkûreyi ziyâde hâvî oldukça nâra müekkel olmaklıkta ol mikdar 

salâhiyetlü olur ve nebâtatdan taktîr vâsıtası ile hâsıl olan dühn kâbil-i işti‘âl olup 

mâyi‘ât-ı dühniye tıyâr olarak ziyâde tebhîr olundukça ol nebâtın nâra müekkel 

olmaklıkta salâhiyeti kalîl olur ve bu sebepten nâşi vâfir zamândan berü  kat‘ olunan 

hatabın nârı kalil olur. (ve dahî) ecsâmın arasında bâzı ecsam bulunur ki nârı âdi 

vasıtasıyla muhterik veya kireç olmaz. (haceri’l-fetîle) tesmiye olunan taş bu 

kabilden olarak ol kadar münbasıt olarak olur ki ondan iplik imâl ve ol huyûttan dahî 

bazı nev kumaşlar dokunup kâbilü’l-ihtirak olmamaları sebebiyle gasl ve tathîrleri 

ateşe vaz ile olur ve kadîm zamanda meyyitleri mâden-i mezkûrun kâbları derûnunda 

hark iderlerdi deyu rivayet olunmuştur ve bundan başka vâfir envâ-ı ahcâr vardır ki 

nâr-ı âdî onları ihrâk veya kireç etmez. Ez cümle balçıktan masnû‘ kâffe-i toprak 

evânîsi bu kabilden olarak bunların kabilü’l-ihtirak olmamaları ya mevâdd-i 

düheniye veya kibrîtiyeleri olmadığından yahut olup da eczâları gâyet semîn ve kesîf 

olarak onlardan tîran etmediklerinden neş’et ider. (ve dahî) nârın müekkeli min gayri

his hava-yı müvellidu’l-humûza dahî olur. (Zîrâ) ilm-i hall ve terkîb-i meâdinde 

beyân olunacağı üzere bir şem-i müşta‘il muhalliyetü’l-hava âletinin havayı 

mevlidü’l-humûzadan ârî olan cevfine vaz‘ olunsa ânîde müntafî olur. (imdi) ateşin 

işti‘âlinde hava-yı müvellidü’l-humûzanın sıkça duhûlü lazım gelerek zîrâ ocaklarda 

olan ateş bacadan hava gelmeyince yanmaz. Ve bu vecihle ateşin beslenmesinde 

hava-yı mezkûrun lüzum ve medhûliyeti ispat olunmuş olur. 



 

*BÂB-I RÂBİ HARÂRETİN VE MİZÂN-I HARÂRETİN 

BEYÂNINDADIR* 

Ehl-i fenn-i hall ve terkîb-i ecsâm indinde her kanğı cisim ki tebhîr olunur tıyâr ve 

elastîkî ve seyyâl ve her cihetde münbasıt ola (şibh-i hava) ve bâzen yalnız (hava) 

dahî tesmiye iderler ve nâr-ı tabî‘î veya membâ-ı harâret veya hâr ki müteahhirîn 

bunları elfâz-ı müterâdife olarak ahz iderler. Her bir bu‘ûdda bâlâ beyân olunduğu 

üzere tesviyede olmağa sâ‘y itmelerine binâen levâzımât-ı âtiye-i muhakkika 

tereddüb ider. (Lâzıme-i ûlâ) nâr-ı tabî‘înin harâreti ancak hareket vasıtası ile his 

olunur nitekim kuvvet-i bâsıra ziyânın asabe-i basarı tahrik ile ru’yet ve kuvvet-i 

şâmme eczâ-yı meşmûmenin âlât-ı müşâmiyeyi darb ile şem’ eylediği gibi harâretin 

dahî cismin hareketinden nâr-ı tabî‘îyi tahrik ider nazarıyla nazar olunur (lâzıme-i 

sâniye) nâr-ı tabî‘înin hareketi ilâ gayrı nihâye kalîl veya kesîr olmak mülâbesesiyle 

ondan hâsıl olan harâret dahî derecât-ı nâmütenâhiyeyi kâbil olabilir. (lâzıme-i sâlise) 

mutlakâ burûdet emr-i ademîdir (Zîrâ) burûdet nâr-ı tabî‘î hareketinin bi’l-külliye 

ademinden ibâret olup halbuki bir bu‘d veya meselâ bir müka‘ab parmak mesafe 

yahut bir cism-i mahdût yoktur ki nâr-ı tabî‘îden bi’l-külliye ârî ola. Zîrâ nâr-ı tabî‘î-i 

mezkûre kuvvet-i seyyâle ve inbisâtiyesiyle kâffe-i eb‘âd-ı arziyyeyi isti‘âb idüb 

dâimen bir tesviyede olmaya sâ‘î olarak hiçbir vakitde sâkin olmamakla burûdet-i 

mutlaka dahî hiçbir vakitte bulunmaz. Ve zikrolunan nâr-ı tabî‘î seyyâl ve elastîkî ve 

tecezzîde dakîkayı kâbil her mahalle duhûl ve bir tesviyede olmağa sâ‘î olduğundan 

bi’z-zarûre etrafında olan ecsâma kimine muhalhil kimine tekâsüf arız olmağla lâ 

yenkatı‘ tesviyeleri bozulmağın bir an hareketsiz kalmamakla burûdet-i mutlakanın 



dahî vuku‘u olmaz. Ve bu hususda tecrübe ile dahî istidlâl olunur. (şöyle ki) küre-i 

arzın kasabât-ı muhtelifesinde bir kasabada evkât-ı muhtelifede burûdetin derecât-ı 

muhtelifesi mîzân ile tecribe olunmuştur. (lâzıme-i râbi‘a) mevâdd-i mezkûreden 

umûr-i âtiye istinbât olunur ki nâr-ı tabî‘î müstakil cisim ile müctemi olmayıp 

kuvvet-i inbisâtiye-i mutlakasının mecmû‘uyla münbasıt olur (Zîrâ) küre-i arzda her 

kanğı nâr-ı tabî‘î fevkinde olan nâr-ı tabî‘î ile ve küre-i nesîm havasıyla tazyîk 

olunmakla ufuk cânibinde nâr-ı tabî‘î müstakil olmamak lazım gelerek fakat küre-i 

nesîmde ve belki fevkinde olur. (Zîrâ) nârın kuvvet-i inbisâtiyesinin te’sîri havanın 

te’sîrinden a‘zamdır. Ve nâr-ı mültesika ecsâm-ı mürekkebe ve tabî‘iyenin kuvvet-i 

câzibeleri veya karâbetleri sebebiyle hâvî oldukları nâr olup nâr-ı mezkûra beyân 

olunacağı üzere ecsâm-ı mütenevvi‘ada esbâb-ı kesîreden nâşî muhtelif olur ve bir 

cismin hâvî olduğu nârın miktarı hâlet-i tabî‘iyesine göre tâyin ve tahsîs mümkün 

değildir. (ve harâret-i) gayrı mahsûse cism-i tabî‘î eczâ-yı muhtelife-i mültesikası 

olup nâr-ı mahsûs dahî ruha harâreti his ettiren nârın hareketi olur ve bundan zâhir 

olur ki harâret-i mahsûse ve burûdet bazı ecsâmın ahvâl-i  haliyesiyle mess 

eyledikleri ecsâm-ı âhirin ahval-i haliyeleri beyninde bir izafettir. Şöyle ki bir kimse 

sağ elini gâyet ısıtmış ve sol elini karda gayet üşütmüş olarak ikisini bir suya idhâl 

eylese evvelkisine sağ elini sudan ziyâde soğuk olduğunu his iderek onda bulunan 

harâretin bir miktarı suya îsâl ve sol elini sıcak olduğu his iderek suyun bir miktar 

harâreti ol sol eline îsâl olunur ve kezâ buyût-ı meskûnenin mevsim-i sayfda 

harâretleri mevsim-i şitâdan ziyade olur ve mevsim-i sayfta vakt-i zevâlde bir eve 

girildikte etraf ve havalisinden ziyade bârid olduğu ve mevsim-i şitâda bilakis ziyâde 

hâr olduğu his olunur. Bu takdirce harâret ve burûdet umur-i izâfiyeden olmuş olurlar 

(ve bundan) zâhir olur ki harâretle burûdet üzerine olan havassın hükmü tağlit ve 



hatadan ibâret olmağla harâreti vezin ve makâyise zımnında bir mikyâs-ı âhir ihtira 

olunârak mikyâs-ı merkûm (mizânu’l-harâre) olup karîben ondan bahsolunur. 

(lâzıme-i hâmise) bir cisim mahall-i âhirden harâret ahz eyledikte (cism-i hâr) itlak 

ve harâretini gayr-ı mahalle i‘tâ eyledikte cism-i bârid tâbir olunur . (lâzıme-i sâdise) 

bir cism-i hâr bir cism-i bârid ile mülâsık oldukta cism-i hârdan cism-i bâride 

müsâvât derecesine resîde oluncaya değin harâret îsâl olunduğundan zâhir olur ki iki 

cisim mutlak mütecânis olmalarıyla harâretin nüfûziyeti ikmâl olunârak cism-i 

evvelin harâreti ikisinde dahî cevherleri nisbetinde taksim olunur (ve bu sebepten 

naşi) hâr olan sağ eli bârid olan sol eline temas eylese mezkur sağ elini tebrîd ve sol 

elini ikisi derece-i tesviyeye resîde olunacaya değin teshîn ider ve işbu kâide yalnız 

teshîn olunan cisim gayet kesîf olduğu surette tehalluf ider. Zîrâ nâr ecsâma tedricle 

nüfûzunda bir cisim ziyâde kesîf olduğu takdirde teshîn olunan cisimde harâreti 

‘ale’s-seviye taksim edemez (lâzıme-i sâbi‘a) ecsâm-ı kesîfenin harâret ve burûdet 

kesbetmeleri betâet üzere olur (şöyle ki) suyun harâret ve burûdet kesbi taştan esra‘ 

ve taşın dahî meâdin-i sâireden esra‘ olur (Zîrâ) harâret kesb eden cisim kesîf 

oldukça ahvâl-i sâiresi ‘alâ-hâlihi kalarak nâr ol cismin aksâmı beyninde derece-i 

harâreti tesviye zımnında ol kadar ziyâde te’sîre ve kezâ harâretin sarfında ol kadar 

ziyade zamana muhtaçtır (ve dahî) elyâf-ı hayvâniye harâret sebebiyle teazzüm ve 

kuvvetin elastîkiyeleri tenâkus iderek tenessücâtın fi‘li za‘f ile icrâ olunmakla 

mevsim-i sayfda herakât-ı hayvaniye ta‘b ve meşakkat ile olduğu ve batın ve 

em‘ânın elyâfı onlar dahî  gevşek olmalarıyla ta‘âmı mevsim-i şitâda mevsim-i 

sayftan ziyâde olduğu ve mevsim-i sayfda (beşere) tâbir olunan cilt ziyâde 

gevşemekle tenessüm-i sayfı suhûletle yol bulduğu ve burûdet mu‘tedil oldukda 

cism-i insânînin elyâfı ziyadesiyle gerülüp elastîkiyet peydâ ve tenessücâtın fiiline 



iştidâd vermeleriyle ziyâde ta‘b ve meşakkate tahammüle kâbiliyet ve ziyade ta‘âmın 

hazmına salâhiyet kesb ve kezâ elyafın ziyâde gerülmeleriyle ferah ve surûr dahî 

kesb olunduğu (ve burûdet) gayet şedîd oldukta elyâf dahî pek ziyade gerilmekle 

elastîkiyetleri şiddetle tezâyüd ve şerayînin cilde değin olan nihayet-i şa‘riyeleri 

şiddetlü basılmalarıyla kanın derûnuna duhûl etmeyin cismin sath-ı haricîsinin levni 

müteğayyir olup kan dahî sür‘at ile içeriye nakl ile derhal harâret tezâyüd idüb 

mâyi‘âtın ol anda tekâsüf ve tesahhünleri sebebiyle insan karîn-i helak olacağı bazı 

hükemâdan murûrîdir (ve dahî) cism-i insânînin harâreti havanın harâretinden ziyâde 

olarak hava ecsâmdan murûr eyledikçe lâ yenkatı‘ harâretlerinin bir miktarını ahz 

ider. (Zîrâ) harâret daima tesviyeyi tâlip ise de ahvâl-i sâire ‘alâ hâlihi kalarak ecsâm-

ı muhalhileye i‘tâ olunan harâret ecsâm-ı kesîfeye i‘tâ olunan harâretten ekal olur. 

(ve bu sebepten) nâşi mevsim-i şitâda ahcâr misillü ecsâm-ı kesîfenin burûdeti hava 

misillü olan ecsâm-ı muhalhile burûdetinde ziyâde his olunur. (Zîrâ) ahcâra i‘tâ 

olunan harâret  havaya i‘tâ olunan harâretden ezyed olduğu âşikârdir. Ve ahval-i sâire 

‘alâ hâlihî kalmak şart kılınması vâfir sebepler ile meselâ ecsâmın ahvâl-i hâliyesi 

yâhut ateş ile olan alaka ve münâsebetleri ve bunun emsâli ile eser-i mezkûr tahvil 

olunur. (ve işbu) beyândan zâhir olur ki (evvelâ) rüzgar estiğinde mizân-ı harâret 

vasıtasıyla harâretin tesviyesi mâlum iken yine burûdetin his olunması buna cism-i 

insanâ etrafında bulunan sâkin havaya tesviyede oluncaya değin harâret i‘tâ ve cism-i 

mezkûrun harâreti tesviye hususunda kifâyet etmediği surette harâreti bir miktar 

tenâkus ider. Lâkin rüzgar esdikte etrafında vâkı‘ ve harâret kesb etmiş hava mahall-i 

âhire naklolunmakla akîbinde gelen havalara tekrar harâret vermek îcâb ider 

(sâniyen) mevsim-i sayfda havanın hareketi ile burûdet husûlü (sâlisen) Şa‘r ve rîş ve 

post iksâ olunan ecsâmın def-i harâretleri kalîl olması buna ecsâmı mezkûre ya 



havaya eczâ-ı nâriyelerini su‘ûbet ile îsâl eylediklerinden yahut ziyâde harâreti 

müştemil olarak cisimde olan harâreti tahrîk ile ol harâreti tezyîd eylediklerinden 

neş’et ider. (ve dahi mîzânü’l-harâret) isminde bir âlet vârdır ki vâsıtasıyla harâret 

takdir olunârak bin altı yüz sene-i miladiyesinde Derevil [Drebbel] nâm kimesne 

evvel be evvel ihtira idüb işbu âletin keyfiyet-i inşâsı bu vecihle olarak (Şekil 1)  ب - ا

 و üst ağzı hava ile memlû’  büyücek bir billûr küre ile müntehî ve ا üstüvânesinin  ج - 

kabı ile küre-i mezkûrenin taraf-ı tahtâîsi olan ر- ب    mesafesi mecmû-ı mâyî‘âttan  و-

bir cismi mayî‘ ile memlû’ olup و kabının ج ağzından duhûl iden küre-i nesîm 

havasının basmasıyla irtifâ-ı mezkûrda ref‘ olunur. (imdi) ا küresinin etrâfında vâkı‘ 

hava-yı nesîmi teberrüd eylese harâreti gidüb hâvî olduğu hava tekâsüf yani hacmi 

tenâkus iderek ر noktasına değin su‘ûd itmiş olan cism-i mâyî‘ meselâ س noktasına 

değin su‘ûd ve bilakis ا küresinin etrafında olan hava harâret kesb eylese hâvî olduğu 

hava tehalhul iderek cism-i mayî-i merkûmu  ر noktasının alt tarafına hubûd idüb 

etrâfının harâreti ziyâde oldukça ol kadar ziyâde hubûd ider. (ve bundan) zâhir olur 

ki işbu evvelki mizânü’l-harâret gâyet nâkıs olarak hava-yı nesîmî tebeddülâtının 

ahvâlini hakikati üzere olmayarak irâe ider. (Zîrâ) hava-ı nesîmînin basması tezâyüd 

veya tenâkus eylese harâretin ahvâli mâlum olmamış olarak ekseriyâ vâkı olabilür ki 

 noktasının ر ’ağzında vâkı havay-ı nesîmînin basması tezâyüdi ile cism-i mâyî ج

fevkinde su‘ûd etmekle ا küresinin hâvî olduğu hava hava-yı hâricînin  burûdetiyle 

tekâsüfüne ve hava-yı hâricînin burûdetine hükm olunmuş olup bu ise hilâfdır ve 

bilakis vâki olur ki ج ağzında olan hava-yı nesîmînin basması harâreti var iken dahî 

tenâkus edebilir (ve işbu) mehâzîr-i itâlîyede vâki florençe nâm şehrin 

akademiyasında mutâlaa birle bin altıyüz elli tarihinde zikr-i âtî diğer mîzânü’l-

harâre ihtira olunmuştur (şöyleki)  ص - ا üstüvâne-i kâimesi ahz ve küresi kemâ fi’s-



sâbık ا mahallinde olmayıp ص mahallinde olarak ر noktasına değin şarap rûhu ile 

imlâ’ ve havası layıkıyla ihrâç olundukta zikrolunan şarap rûhu hava-yı hâriciyle 

basılmak için ا ağza muhkem kapanur. Ba‘dehû ر noktası sıfır i‘tibâr olunarak ol 

sıfırın fevkinde ve tahtında murâd üzere aksâm-ı mütesâviyeye taksim olunmuş bir 

mikyâs inşa ve sıfır merkûm havanın hâli vasat-ı mu‘tediliyle mütenâzır farz ve 

hava-yı nesîmî ve belki küre-i merkûmenin havası harâret kesb ettikte derûnunda 

olan cism-i mâyî‘ dahî harâret kesb iderek hacmi tezâyüd ve sıfırın fevkine tesâ‘ud 

iderek hava-yı hâricînin harâreti ziyâde oldukça mikyâstan ol kadar ziyâde derece kat 

ider. (işte) işbu mîzânın bu vecihle inşâsı evvelki mîzânın inşâsı misillü nâkıs 

olmadığı âşikâr ise de mehâzir-i âtiyeyi hâvîdir. (şöyle ki) evvelâ rûh-u mezkur 

tedrîcle elastîkiyetini zâyî itmekle kemâ fi’l-evvel münbasıt olmaz (sâniyen) Aksâ 

bilâd-ı şimâliyede vâkı‘ emâkin-i bâridede ruh-u merkûm şiddet-i berd ile müncemid 

olur (sâlisen) dikkat olunmuştur ki sıfır haddi yani havanın hadd-i mu‘tedili bir hadd-

i sâbit ve mu‘ayyen olamamakla mikyâsın dereceleri dahî harâretin bir derece-i 

mahdûd ve mu‘ayyenini iş‘âr idemezler. (râbi‘an) rûh-ı mezkûrun havası layıkıyla 

ihraç olunamamakla ا re’sinden hava fiskeleri vurûd ve harâret ile münbasıt olarak 

cism-i mâyî‘in aşağıya hubûduna ve yukarıya su‘ûduna mâni olurlar (ve işbu) 

mehâzir mutâlaa birle, bin altıyüz seksen sene-i milâdiyesinde ekser hükemâ 

tarafından bu hususta mâyî‘âtı sâire üzerine zîbak inbisât-ı muntazamı kabiliyetli 

olmağla tercih olunmuştur (ve bundan) başka yalnız şiddet-i nâr ile galeyân itmeğin 

vâsıtasıyla kâffe-i envâ-ı ecsâmın harâreti mukâyese olunabilir. Binâberîn bin yedi 

yüz sekiz sene-i milâdiyesinde Ferthayt nâm hakîm bervech-i âtî mîzân-ı mezkûru 

zîbak ile ikmâl ve itmâm idüb (şöyle ki evvelâ) ا- ص   mîzân-ı mağrûzun kâidesine 

küre yerine bir üstüvâne vaz ve küre-i merkûmenin cismiyetiyle üstüvâne-i 



mezkûrun cismiyyeti beyninde olan nisbet mâlum olmak üzere olarak cismiyetleri 

beyninde olan nisbet mâlum oldukta küre dahî ibkâ olunabilir (sâniyen) mîzân-ı 

mezkûrun daldırıldığı cismin harâreti serî‘an zîbaka naklolunmak için üstüvâne veya 

küre-i merkûmenin billûru gâyet rakîk olmak lâzım gelir (sâlisen) zîbakın havası 

cerr-i eskal-i ecsâm-ı havaiyede barometrünin inşâsı bahsinde beyân olundığı üzere 

lâyıkıyla ahz ve üstüvâneye idhâl ve üstüvânenin havası dahî kezâlik ahz olunduktan 

sonra üstüvâne-i merkûm muhakkem kapanır (râbi‘an) mîzân-ı mezkûra bir kâide-i 

sâbite üzere taksîm olunmuş bir mikyâs tatbîk olunur (hâmisen) hakîm-i mumâileyh 

mikyâs-ı mezkûru sıfırdan bed’ ile ol sıfırın fevkânı tarafında mikyâs-ı mezbûru altı 

yüz kısma taksîm yani buz ile güherçilenin ihtilâtından hâsıl olan şiddet-i berdden ki 

burûdetin derece-i ahîresi itibâr olunârak nokta-i sâbite farz ile işbu noktadan 

mikyâs-ı mezkûrun derecâtı bed’ olunmuştur (sâdisen) zîbak harâretin nihayet 

derecesine resît olârak zîbak galeyâna mübâşeret eyledikte mütenâzir olduğu nokta 

hakîm-i mumâileyh mikyâsın hadd-i sânisi olarak ittihâz ve şekilde ر  - ا  farz olunan 

bu‘dı altıyüz aksâm-ı mütesâviyeye taksim idüb işbu mîzanü’l-harârette suyun 

incimâda mübâşeret eylediği nokta mikyâsın otuz ikinci derecesiyle ve galeyân 

eylediği nokta iki yüz on ikinci derecesiyle mütenâzır olur. (İşte) mîzân-ı mezkûrun 

keyfiyet-i inşâsı bu vecihle olup ba‘dehû erbâb-ı dikkat burûdet-i sıfırın öte tarafına 

dahî tezayüd edebileceğini tahkîk idüb şöyleki güherçile ruhunun selc ile ihtilâtından 

hâsıl olan burûdet zîbakı hakîm-i mumâileyhin iş‘âr eylediği haddin tahtine üç yüz 

doksan derece tenzîl ider. Binâberîn mîzân-ı mezbûrun inşâsı (evvelâ) zîbakın selc ve 

ona müsâvî güherçile tuzu ihtilâtından hâsıl olan burûdete mütenâzır olduğu ر 

mahallinde sıfır vaz olunmasıyla (sâniyen) su galeyâna mübâşeret eyledikte zîbakın 

mütenâzır olduğu س noktası tâyin ve ر noktasıyla س noktası arasında aksâm-ı 



mütesaviye olarak iki yüz on iki derece tahtîtına  (sâlisen) س noktasının fevkinde altı 

yüz dereceye iblâğ zımnında  bâkî kalan dereceler resm ve sıfırın âlet tarafına dahî 

kezâlik murâd üzere dereceler resmolunmasına müncer olunmuştur (ve işbu) vecihle 

inşâ olunan mîzânü’l-harâretde incimâda mübâşeret eden suyun harâreti sıfırın 

fevkinde otuz iki derece ile ve hava-yı mû‘tedil kırk sekizinci derece ile ve dem-i 

insânînin harâreti doksan iki ile doksanaltı derece arasında vâki dereceler ile 

mütenâzir ve ateşte müzâb olan şem‘i aselin harâreti iki yüz kırk derece ile ve şarab 

ruhunun galeyâna mübâşeret eyledikte harâreti yüz seksen derece ile ve suyun 

galeyâna mübaşeretde iki yüz on iki derece ile ve hâlis tombağın izâbesinde harâreti 

dört yüz on ve müzâb kurşunun beş yüz elli ve galeyân eden zîbakın harâreti altı yüz 

derece ile mütenâzir olur. Ve zulmette adem-i leme‘ân ile ihrâk olunan teymûrın 

harâretini altı yüz elli derece ve leme‘ân edenin yedi yüz yetmiş ve gündüzün 

leme‘ân edenin bin derece ve vâfir odunun yığılmasında tabiatıyla yanan ateşin 

harâretini bin iki yüz derece takdir etmişlerdir. (Ve dahî) Rûmîr [Réaumur] nâm diğer 

hakîm-i florençenin mizânü’l-harâretini ikmâl idüb şarap ruhunun ve üstüvânenin 

havasını lâyıkıyla ihrâç ve zikrolunan Ferthayt [Fahrenheit] mikyâsına muhâlif bir 

mikyâs isti‘mâl idüb (şöyle ki) şarap ruhunun incimâd haddiyle mütenâzir olduğu 

noktaya sıfrı vaz‘ ve dereceleri Ferthaytın dereceleri ile 4: 9 : : olmak tarîkiyle 

tanzîm etmiştir ve işbu nispet vasıtasıyla Rûmîr dereceleri Ferthaytın derecelerinden 

ve bi’l-‘aks istihraç olunur. Ve Rûmîrin işbu mîzânı ikmal olunduysa da zîbak ile 

olan mîzân her bâr üzerine tercih olunur. Zîrâ şarap ruhunun tahallüfü kesîr olur. 

(şöyle ki) Biri zîbâk ve diğeri şarap ruhuyla iki mîzân olup ikisinin dahî derece-i 

şurû-ı incimâdları tahtît olunsa evvelki sıfır fevkinde yirmi iki dereceyi iş‘âr eylese 

ikinci on sekiz dereceyi iş‘âr ve evvelki otuz dereceyi iş‘âr eylese ikinci yirmi beş 



buçuk dereceyi iş‘âr etmekle tenâsübün keyfiyeti mâlum olur (hafî olmaya ki) harâret 

ile yalnız cism-i mayî‘in hacmi tezâyüd ve burûdet ile tenâkus etmeyip belki 

derûnunda vâki‘ olduğu şişenin hacmi dahî tezâyüd ve tenâkus etmekle zahir olur ki 

(evvelâ) mîzân-ı mezkûr yalnız mâyî‘in inbisâtıyla kâbıyla olan tefâzulîyi iş‘âr ider 

(sâniyen) kabın dâhilinde dûhul veya hurûc eden harâretin miktâr-ı mutlakını 

tamamen iş‘âr etmek adîmü’l-imkândır. (bu dahî) mâlum ola ki mîzân-ı mezkûr bir 

mâyî‘-i bâride sür‘at ile gats olunduğu gibi şarap ruhu veya zîbak irtikâya mübâşeret 

ider. (Zîrâ) kap tebrîd olunmağla katrı tenâkus iderek burûdet ol mâyî‘a te’sîr 

etmezden akdem mâyî‘-i mezkûr üstüvânenin fevkine su‘ûd ve burûdet ile tekâsüf 

ettiği gibi nuzûl ider. Ve bu sebepten nâşi cism-i mâyî‘ hârda gats olunsa evvela 

mâyî‘-i mezkûr nuzûl ve bâdehu su‘ûd ider.  

 

*TENBİH* nârın kendisi ve ef‘âl-i muhtelifesi üzerine zikrolunan beyân şimdilik 

kâfi olup ilm-i hall ve terkîb-i ecsâmda dahî inşallahu teâlâ tekrar bahsolunsa 

gerektir. (kaldı ki) ilm-i menâzırda zikrolunan ziyâ ve nâr ve madde-i elektrikiyye 

birbirleriyle münâsebetleri olmakla ziyâ ile madde-i elektrikiyye nâr bahsinin 

tetimmesi makamında olarak ziyânın bahsi ilm-i menâzırda zikr olunmakla bâkî 

kalan elektrik maddesinin bahsine mübâderet olunur. 

*ELETRİK MADDESİNİN MÂHİYET VE HAKÎKATİNİ VE 

ÂLÂTINI VE İSTİHSÂLİNİ HÂVÎ MAKÂLE-İ SÂNİYE* 

*(EL-MUKADDİME)* 

Rutûbetten bi’l-külliye ârî zücâc veya mühür mumu veyâ kükürt kıtası her kanğı 

vechile delk ve etraflarında kepek veya kıyılmış duhân ve emsâli kaba ecsâm hafîfe 



vaz‘ olunsa ecsâm-ı medlûke ol ecsâm-ı hafîfeyi evvelâ cezb ve ba‘de def‘ ve tard ve 

‘ale’t-tevâlî delk olunsalar zulmette ziyâ neşr ve bir sivri demir ile yani bir bıçağın 

ucuyla dokunulsalar şerâre dahî neşr iderler ve işbu hâl ile muttasıf olan zücâc 

kıtasına veya gayri cisme  (münfa‘il elektrikî) ve eser-i mezkûr (fi‘l-i elektrikî) veya 

(madde-i elektrikiyye) ve delk ile münfa‘il elektrikî olanlara (ecsâm-ı elektrikiyye) 

tesmiye olunur. (Ve işbu) ahvâl evvel emirde Yunânî lisânında “elektro” tabir olunan 

kehrubâda dikkat olunmağla elektrik ismiyle tesmiyeye bâdî olmuştur. (Ve işbu 

keyfiyet) mukaddimînin malumları ise de iki yüz seneden beri müteahhirîn bu 

hususda ziyâde sarf-ı efkâr iderek (evvelâ) delk ile cezb ve def’ ve şerâre irsâl etmek 

hâssasıyla muttasıf olan ecsâm kanğıları olduğu bi’t-tecrübe tahkîk ve hâssa-i 

mezkûrenin hasâıs-ı zâtiyelerinden olan ecsâm-ı mezkûreye  (elektrikî bi’z-zât) 

tesmiye etmişlerdir. (Ve ecsâm-ı) mezkûre kesîr olarak ahcâr-ı zî kıymetin mecmû‘u 

ve ahcâr-ı âdiyenin envâ-ı kesîresi ve alçı ve reml-i zücâc ve emsâli ve kâffe-i envâ 

reçine ve kükürt  ve tuzların envâı ve şâb ve envâ-ı zücâc ve nebâtât-ı yâbise ve 

envâ-ı eşcâr ve kendîr ve ketân ve kâğıt ve şeker ve pambuk ve hayvanların ‘âzâ-yı 

mütenevvi‘aları meselâ rîş-i tuyûr ve hayvanların şa‘rları ve boynuzları ve 

üstühânları ve fil dişleri ve som balığının bıyıkları ve kabuklu böcekler ve yahut 

harîriye ve kirişler ve samğ ve şem-i ‘asel mezkûr ile tıla‘ olmuş kâffe-i ecsâm ve rîş 

ve şa‘r sahibi olan diri hayvanlar ve ecsâm-ı mezkûradan mürekkeb ecsâm-ı kesîre-i 

elektrikî  bizzât ise de hâssa-i elektrîkiyyeyi tamamıyla mâlik olunur zücâc-ı ebyaz 

ve yâhut harîriye ve kükürt ve şem-i ‘asel ve zift olur (delk ile) münfa‘il elektrikî 

olmayan ecsâm-ı sâireye (ğayrı elektrikî) tesmiye olunarak rîş ve şa‘r sâhibi olmayan 

hayvanât ve meâdin ve envâ-ı turâb ve yeşîm-i ahdar ve yeşîm-i ahmer ve mâyî ‘-i 

samğlar ve ud ağacı ve afyon ve lâdin ve kâfur ve her cins râtıb ve ‘ale’l-umûm 



lâyıkıyla delk olunamayan her cism-i seyyâl gayr-i elektrikî olur. (İmdi) bir cismi 

münfa‘il elektrikî kılmak demek âsâr-ı elektrikiyyeden bir ve ziyâde eser i‘tâ etmek 

tarîkini kesb ettrimek dimek ise de bi’t-tecrübe malûm olmuşdur ki bir cism-i gayrı 

elektrikî henüz âsâr-ı elektrikiyye ile müteessir olmuş cism-i elektrik-i bi’z-zâtâ karîb 

vaz‘ olunsa ol dahî âsâr-ı elektrikiyye ile cüzî veya küllî mütessir olmağla her bir 

cism delk veya takarrub ile münfa‘il elektrikî olur (İmdi) takarrub vasıtasıyla 

münfa‘il elektrikî olan ecsâma madde-i elektrikiyyeyi ğayri ecsâmdan ahz 

eylediklerinden (elektrikî bi’l-ğayr) tesmiye olunarak su ve altun ve gümüş ve 

meâdin-i sâire bu makûle ecsâmdan olur. 

 

*TENBİH* Bazı kimesneler vâfir seneden beru bu hususda tecrübeler ile meşgul 

olub bazı ecsâmdan madde-i elektrikiyye tahsîl edemediler ve bu keyfiyet kâidenin 

umûmiyyetine noksâniyet îrâs etmez (Zîrâ) elektrik üzerine olan tecrübeler 

tesâdüfîdir isâbet-mahz değildir deyu denilebilür. (Şöyle ki) zikr olunan tecrübeler 

kavâid-i tabî‘iyyenin âsâr-ı lâzımeleri olmayub belki hükemâ-yı tabî‘iyyûn 

tecrübelerinin âsârı olarak elektrik illeti âlâ ve kusursuz oldukta tecrübede kâh isâbet 

olunur iken cüz’î zamandan sonra aksi zuhûr ider (Meselâ) bir kimesne ahvâl-i sâire 

‘alâ hâlihî kalarak delk ile gâh âsâr-ı elektrikiyyeyi temâmıyla istihsâl ve gâh aslâ 

istihsâl itmez ve bu dahî ellerinin rutûbet ve yubûsetine göre olarak delk iden 

kimesnenin  elinde olan billûr harâret kesb ider ise elektrik âsârı za‘îf ve yâ bi’l-

külliye mahv olurlar ve tecrübenin icrâ olunduğu odada vâfir kimesne duhûl birle 

tenessümlerinden hevâ harâret kesb eyledikte elastikiyyeti zâil olmağla madde-i 

elektrikiyye dahî mahv olarak aslâ şerâre zuhûr itmez. Ve ecsâm-ı elektrikiyyenin 

ahvâlini tağyîr iden ve âsârı müşkilü’l-fehm kılan ahvâlin kesreti adem-i tehâtur 



rütbesine resîde olur. (Ve dahî) bi’t-tecrübe zâhir olmuştur ki elektriki-i bizzât olan 

ecsâm fi’l-cümle elektriki-i bi’l ğayr olub ziyâde elektriki-i bizzât oldukça elektriki-i 

bi’l-ğayri ol kadar cüz’î olur. (Şöyle ki) bir billûr küre delk ve yanına yine billûrdan 

bir küre-i uhrâ vaz olunsa ol küre münfa‘il elektrikî olmaz ve âsâr-ı elektrikîyi i‘tâ 

eylemez, lâkin küre-i mezkûrenin yerine bir cism-i mâdenî vaz olunsa delk olunan 

billûr misillü âsâr-ı mezkûreyi ve ekseriya âsâr-ı vâzıha i‘tâ ve ecsâm-ı elektriki-i 

bizzât fi’l-cümle elektrikî-i bi’l ğayr olur deyu fi’l-cümle ile kayd olunması elektrikî-

i bizzât olân ecsâm-ı billûr ve harîr ve envâ-ı sâire takarrub vasıtasıyla bi’l-cümle 

münfa‘il elektrikî olduğundan yâhut elektriki-i bizzât olan ecsâm gâyet kesîf oldukta 

kesâfetleri madde-i elektrikiyye-i mahsûsanın îsâline mümâmaat eylediğindendir. 

 

*BÂB-I EVVEL MADDE-İ ELEKTRİKİYYENİN NAKLİ VE  

ADEM-İ NAKLİ BEYÂNINDADIR* 

Bir cisim kendüde olan madde-i elektrikiyyeyi cism-i âhara i‘tâ eylemez ise ol cisme 

(münîr) ve ğayrısına i‘tâ iden cisme (nâkil) tesmiye olunur. (İmdi) ecsâm-ı elektrikî-i 

bizzât tekarrub ile fi’l-cümle münfa‘il elektrikî olmağın ecsâm-ı uhrâya dahî madde-i 

elektrikiyyeyi fi’l-cümle i‘tâ itmeleriyle ecsâm-ı ğayri elektrikiyyeyi münîr kılmakta 

kâbiliyetlü olurlar ve bilakis ecsâm-ı ğayri elektrikiyye madde-i elektrikiyyeyi i‘tâ 

idebilmeleriyle nâkil olup bunları münîr kılan kimesne cüz’î madde-i elektrikiyye 

tahsîl idebilür (zîrâ) seyyâl elektrikî nâkil vâsıtasıyla etrâfta vâki ecsâma ve ‘ale’t-

tevâlî küre-i arza i‘tâ olunmağla ğayri mahsûs yani bezl-i sarf olunarak ziyâdesiyle 

za‘îf kalur (ve ecsâm-ı) elektrikî-i bi’l-gayrda âsâr-ı vâzıha vâki olmağla anları 

ecsâm-ı elektrikî-i bizzât vasıtasıyla ekseriya münîr kılabilürler (imdi) bir boru-yı 



madenî veya bir teymûr çubuk veya bir ğayri cisim elektrikî-i âhar birkaç kadem 

tûlünde bir veyâ ziyâde ibrişim ğaytânıyla talîk olunsa münîr olur ve mezkûr 

ğaytanın cism-i münfail elektrikîye karîb olan kısmı hod be hod cüz’îce münfa‘il 

elektrikî olur (zîrâ) bir tel-i madenî veyâ harîrî kendü tabiyatıyla kalsa cezb olunur, 

anların her bir uçları veyâ vasatı bi’l-his ecsâm-ı uhrâyı cezb itmezler (bu takdirce) 

fi’l-cümle tavîl olan huyût-ı harîriyye madde-i elektrikiyyeyi serbest yol 

vermemeleriyle boru-yı madenî ve teymûr çubuk uçlarında talîk olmağla münîr 

olurlar (ve bundan) zâhir olur ki bir kimesne münfa‘il elektrikî olmak murâd 

eyledikte dört dâne ibrişim ğaytalarıyla talîk olunmuş bir salıncakta oturmağla münîr 

olur  (ve kezâ) ‘umku nısf kadem ve tûlü on iki veyâ on dört bir ka‘b şem-i ‘asel 

veyâ kükürt veyâ reçine veyâ zift ile tılâ‘ olunub derûnuna vaz‘ olunan ecsam veyâ 

oturan bir kimesne münîr olur  (ve kezâ) fi’l-cümle kalın bir billûr tabak ecsâmı 

münîr kılar ve sahn-ı mezkûr yerine birkaç ağaç ayağı vaz‘ olunsa yine merâm hâsıl 

olur ve iktizâsına göre bir mahall-i tesviye ve irtifâda müsâvî ve kuru üç veyâ dört 

billûr ayağı üzerine bir tahta vaz‘ ve bir cism-i gayri elektrikî ol tahta üzerine vaz 

olunsa cism-i mezkûr münîr olarak elektrikî âsârını i‘tâ idebilür (ve zikr) olunan 

billûrlar rutûbetten ârî olmaları lâzım gelerek cüz’î rutûbetlü olduğu takdirde üzerine 

vaz‘ olunan cism münîr olacak yerine diğer gûn olur (zirâ) huyût-ı harîriyye 

rutûbetlü olsa amel ve tecrübe mutlaka hâsılsız olur. (Zirâ) bi’t-tecrübe malum 

olmuştur ki, ecsâmı münîr-i ğayr-i nâkil kılmağa mûcib ve mevâdd-i elektrikiyye-i 

bizzât ile memlû’ olan kablar rutûbetlü iken kapansalar fec’eten bir tarîk-i acîb ile 

muattal olurlar. (Bunun) sebebi bu ki, su cism-i elektrikî bi’l-ğayr olub bi’t-tecrübe 

zâhir olduğu üzre delk ile ğayr-i münfa‘il elektrikî olarak billûrun sathında veyahut 

harîriyede ve emsallerinde olan eczâ-yı mâ’iyyeden nâşî ecsâm-ı nâkile kâmile 



olarak madde-i elektrikiyyeyi bezl ve sarf iderler. (ve tecârib-i) elektrikiyyenin 

hâsılâtı küllî veya cüz’î olmaları ilel-i kesîreden neş’et idüb bu mahalde bazısının 

zikri münâsib görülmüştür. (Şöyle ki): (Evvelâ) delk olunan cisimden neş’et ider. 

(Zirâ) yağlu ve semîn rutûbetlü maddeler delk olunan cismin sathına ârız 

olduklarında madde-i elektrikiyyeyi ifsâd iderler (ve kezâ) ecsâm-ı yâbise ve ğayr-i 

kâbil-i inhinâ teymûr eğindisi ve kum ve emsali madde-i elektrikiyyenin hüsnünü 

izhâb iderler.(sâniyen) delk-i mezkûr mu‘tedil ve mütesâvi’s-sür‘a olmayub ğâyet 

baty ve ğâyet serî olarak delk olunan sath ziyâdesiyle temâs veya temâsdan kalur ise 

tecrübenin hâsılı tam olmaz (zirâ) delk sür‘at ile oldukta delk olunan billûr harâret 

kesb itmekle madde-i elektrikiyye serî‘an sarf olunur ve betâet ve za‘f ile oldukta 

madde-i elektrikiyye lâyıkıyla tahsîl olunmaz (ve cism-i) medlûk  pâk ve yâbis 

olmak lâzım gelerek bu hususda cisim-i delk ile medlûk yaş olub rutûbeti kepek ile 

ahz olunsa menfaatlü olacağı derkârdır (ve dahî) kâffe-i ecsâm-ı elektriki-i bizzât her 

bâr münfa‘il elektrikî olmazlar billûr dahî hâssa-ı elektrikî ile muttasıf  olmaklıkda 

‘ale’sseviye değillerdir. Beyâz camlar bu hususda âlâ iseler esmerleriyle dâhî madde-

i elektrikiyye tahsîl olunur (ve mezkûr) camlar kesîf oldukça ol kadar kâbil-i infiâl-i 

elektrikî olurlar ise de bir dereceye değin olub ateş vâsıtasıyla ziyâde harâret kesb 

idenler ziyâde elektrikî olurlar ve delk ile harâret kesb iderler ise bâlâda beyân 

olunduğu üzre bilakis madde-i elektrikleri tenâkus ider ve delk olunan billûr sathının 

büyüklüğü madde-i elektrikiyyeyi gerçi tezyîd ider lâkin bu dahî bir dereceye değin 

olur (ve bazı) kere vâki‘ olur ki ecsâmın şekilleri madde-i elektrikiyyenin hüsnüne 

medâr olurlar (şöyle ki) 10,5 kadem tûlünde ve 59 libre vezninde murabba şekline 

şebîh bir teymûr çubuk ol vezinde iki kadem tûlünde olan bir teymûr çubuktan 

ziyâde münfa‘il elektrikî olur (ve bir teneke) tahtası şiddet ile münfa‘il elektrikî olsa 



şerâreleri ol miktar lâmi‘ ve şedîd olmaz. Halbuki mezkûr teneke, boru şeklinde olsa 

şerâreler lâmi‘ olur. (ve tesîrât-ı) elektrikiyyeyi tecrübenin icrâ olunduğu mahallin 

hevâ-yı nesîmîsinin dahî medhal-i küllîsi olur (zîrâ) etrâfında yubûset ve fi’l-cümle 

burûdet poyraz rûzgarı esdiğinde olduğu misillü cüz’î delk ile âlâ ameller hâsıl olur 

ve cenûbî rüzgâr esdikde havada rutûbet ve fi’l-cümle harâret ârız olmağla madde-i 

elektrikiyye zâil olarak delk-i kesîrden sonra ancak birkaç zaîf şerâre tahsîl 

olunabilür (ve tecrübelerin) icrâ olundukları mahallin havası bazı ‘ilel-i mahsûsadan 

vech-i meşrûh üzre olsa yine böyle olur. 

*BÂB-I SÂNÎ ALÂT-I ELEKTRİKİYYE BEYÂNINDADIR* 

(Evvelâ) âlât-ı elektrikî delk vâsıtasıyla madde-i elektrikiyyenin âsân vech üzre 

istihsâlinden ibâret olmağla âlat-ı merkûme müteaddid olarak her ne vech ile terkîb 

olunsalar mutlaka birbirinden muhtelif olurlar (ve delk ile) münfa‘il elektrikî 

olmaklığa en kabiliyetlü dört nev-i ecsâm olarak zücâc-ı mutlak ve şem-i ‘asel ve 

huyût-ı harîriyye ve kükürt olub işbu enva-ı erbaanın sathı müstevî veya muhaddeb  

veya muka‘ar ve yâhut kürî veyâ üstüvânî ve emsâli olduğu ve kifâyet mikdârı delk 

ile münfa‘il elektrikî oldukta kifâyet mikdârı madde-i elektrikiyyenin husûlü aranılur 

(sâniyen) cismi delk iden insanın bir veyâ iki eli yâhud cism-i medlûke bir yasdık 

vaz‘ veyâ sağ ve sol taraflarında iki yasdık vaz‘ ile âlât-ı elektrikî olur (ve zift ile) 

mutalla olan kabı veya muşammayı süpüren tavşanın kıllı ayağı bu kabilden olur ve 

bir kedi eliyle arkasını ziyâde kaşısa şerâre-yi elektrikiyye peydâ olarak merkûm 

kedinin eli illet-i elektrikiyye olmuş olur (sâlisen) cism-i nâkil yani cism-i elektrikî 

bi’l-ğayr ki cism-i münfa‘il elektrikînin delkinden hâssa-i elektrikiyyeyi i‘tâ iden 

cism-i merkûmun münîr olması umûr-ı lâzımeden olur lâkin  (evvelâ) bâlâda beyân 

olunduğu üzre vucûh-i kesîre ile münîr olabilür (sâniyen) murâd olan madde dahî 



münîr olabilür (şöyle ki) her kanğı maddeden masnû‘ bir boru yahut altun yahut 

gümüş tellerin bir yumağı veyahut yâbis veyâ râtıb bir urgan veyâ bir teymûr çubuk 

ve emsalleri bu hususta merâmı edâ edebilür (ve bu sebebten) nâşî âlât-ı elektrikiyye-

i mütenevvi‘a hâsıl olabilerek cümlesinde âsâr-ı mütesâviye istihsâl olunur (imdi) 

tasavvur ve tefehhümü âsân olmak zımnında bu mahalde ekseriya beyne’l-hükemâ 

mütedâvil olân âlât-ı elektrikînin şerh ve beyânı münâsib görülerek şöyle ki (Şekil 2) 

 borusu veyâ teymûr çubuğu zikr olunan vechelerin biriyle münîr kılınarakب  - ا

madde-i elektrikiyyenin  (nakli veyâ nâkil-i elektrikî) tesmiye ve işbu ب  - اborusuna 

madenî tellerden masnû‘ ve münkasımen münteşir  ح  -یüstüvânesinin yemîn ve 

yesârına bir püskül ta‘lîk olunmuş olub üstüvâne-i merkûmun kutru takrîben on beş 

parmak ve sihânı üç veyâ dört hat olur  (ve işbu üstüvâne) üstüvâne-i mücevvef 

üzerine tercîh olunur (zira) mücevvef-i merkûm sür‘at ile idâre olunduğu takdirde 

kırılub temâşâ idenleri ve ‘ale’l-husus delk ideni cerh idebilür ve mâru’z-zikr 

üstüvâneye (tekerlek) tesmiye olunarak vasatında müzâvâ deliği olub ol delik ile  2 ك 

ل  - م  -  iki desteğin deliklerinden  ط  -عmihveri geçmiştir  (ve merkûm tekerleğin sağ 

ve sol taraflarında  ل  -مiki meşin yasdıkları vaz‘ olunub işbu yasdıkların meşinlerine 

elastîkiyyet i‘tâ ve tekerleğe temâs eylemeleri içün at kılı ve ona mânend madde-i 

elastıkî ile doldurulur (ve mivherin   عnihâyeti cihetine 2 عsağîr tekerleği vaz olunur 

ve işbu sağîr tekerlek ile  ر -رçıkrığına bir ip sarılub  صsapı el ile idare olunmağla 

büyük tekerlek yani üstüvâne dahî idâre olunur ve nemden ârî eller ile tekerlek-i 

merkum delk olunsa ekseriyâ yasdıklardan ziyâde tesîrat hâsıl olur ve yasdıkların 

delkine ellerin delki dahî ilâve olunabilur ve âlât-ı mezkûreyi sâbit ve metîn kılmak 

içün   س  -عkısmı  ف  -شvidalu sıkışdıracaklarıyla muhkem sıkılurlar (ve dahî) âlât-ı 

mezkûre ile icrâ olunan amel ve tecrübeler bunlar olarak âlât-ı merkûm idâre ve 



tekerlek yasdıklar ile delk olundukta tekerlek elektrikî bizzât olduğu heyetiyle delk 

olundukta ondan hâsıl olan madde-i elektrikiyye nâkil elektrikîye îsâl ider yâni  ا  -ب

istüvânesi veyâ teymûr çubuğu cism-i elektrikî bi’l-ğayr olub bâlâdâ beyân olunan 

vech üzre münîr kılınarak ona îsâl olunur ve illet-i merkûm bi’l-farz yatağıyla ve 

yatak dahî sath-ı zemîn ile ittisal nakîsi olmağla işbu cezb ve def‘ âsârı terettüb ider 

(şöyle ki) (evvelâ)   ا  -بnâkil-i elektrikînin kurbünde kepek ve ince kıyılmış duhân 

ve bunlara mânend bazı kaba ecsâm-ı hafîfe avuçla tutulsa tesîr-i elektrikî mübâşeret 

eylediği gibi ecsâm-ı mezkûre nâkil-i elektrikî cânibine su‘ûd ve tekrar ol uca sukût 

iderler (sâniyen) bir tabak derununda mu‘ayyenü’l-şekl bir kıta altun varak ve ona 

mânend rakîk kıtaat-ı madeniyye vaz‘ ve nâkil elektrikînin kurbünde tutulsa ibtidâ 

sür‘at ile nâkil-i mezkûr cihetine sıçrayub bade tabak derununa sukût iderler (ve zikr) 

olunan tabak nâkil-i merkûma ziyâde takarrub ittikce varak-ı merkûm gâh tabak ile 

nâkil arasında muallakta kalarak uçlarının biri nâkil tarafına ve diğeri tabak cihetine 

olurlar ve gâh olur ki nâkilden tabağa ve tabaktan nâkile raks ve vüsûb ider (sâlisen) 

nâkil-i merkûmdan bir hayt sâr kılub ol nâkile muvâzî birkaç parmak ba‘d ile bir 

kimesne elini tutsa madde-i elektrikiyye istihsâlinde hayt-ı mezkûr seğirdüb şiddetle 

ol kimesnenin eline telâsuk ider ve bilakis ve bir kimesnenin elinde bir hayt ile ta‘lîk 

olunmuş bir mantar parçası olub nâkil-i merkûmdan ba‘îdce tutsa mantar-ı mezkûr 

nâkil-i merkûm tarafına cezb ve ba’de ol kimesnenin cihetine def‘ ve tard ve ekseriyâ 

ol kimesnenin elbisesine lusûk idub ba‘de tekrar nâkil-i mezkûr cihetine sevk olunur 

ve hellüm çıra (râbiân) iki küçük saat tasını ahz ve ol tasların biri münîr ve nâkil-i 

elektrikî ile ittisâli olub diğeri dahî bu vechile olmayarak bir hayt-ı harîrî ile muallak 

madenî bir uzun kıt’a olub elektriğin tesir-i mahsusî mübâşeret eylediği gibi kıta-i 

merkûme hareket-i rakkâsiyeye mübâşeret ve zikr olunan tasların birine 



dokununcaya değin ziyâdesiyle hirâm ve ba‘de ol bir tasın cihetine hirâm ve andan 

dahî tekrâr evvelki tasa ve hâkezâ olarak her birini nöbet ile darb itmekle bu makûle 

amele (elektrikî kesîru’s-savt) tesmiye olunarak bir kimesne parmağıyla nâkil 

elektriği mess eylese ânîde savt-ı münkatı ve parmağını kaldırsa tekrar mübâşeret 

ider (hâmisen) bir kabdan cereyân ile damlayub nâkil elektrîkînin yanına sukût iden 

su nâkil-i mezkure yaklaştıkda ufak damlalara müngalîb olur (sâdisen) bir kimesne 

bâlâda zikr olunan vücûhun biriyle münîr olub zikr olunan salıncak veya iskemleye 

otursa ve ellerinin biriyle nâkil elektrikîyi veyâ nâkil nâkil-i mezkûra ta’lîk olunmuş 

zinciri tutsa madde-i elektrikiyye nâkil-i mezkûrdan ol kimesneye intikâl ve münîr 

olduğu vechiyle madde-i elektrikiyye anda terâküm iderek şahs-ı mezbûr nâkil-i 

elektrikî olmuş olub bâlâda muharrer kâffe-i â‘mâl ve tecrübeler anda dahî zuhûr ider 

(şöyle ki) re’sine bir kimesne ucunu cüz’îce ba‘îd tutsa şa‘ârât-ı re’sî müteşâ‘ir 

olarak ol kimesnenin eli cihetine vürûd iderler (ve kezâ) münîr olmayan bir kab 

derûnunda vâki ğubâra elini karîb tutsa ğubâr-ı merkûm duman şeklinde eli cihetine 

doğru vürûd ider (ve bunların) emsalleri âsâr-ı vefîre dahî zuhûra gelür (sâbi‘an) 

madenî iki tel nakil-i elektrikiyye cihet-i tahtâniye doğru ve ta‘lik olunsalar nâkil-i 

merkûmu bir kimesne dokundukça müctemi‘ ve terk ittikçe müfterik olurlar (işte) 

cezb ve def‘ ile olan âsâr-ı elektrikî bu vechile olarak âsâr-ı ziyâiyye ve nâriyyesinin 

ve sâir â‘mâlinin beyânına dahî ibtidâr olunur (şöyle ki) âlât-ı elektrikınin zulmette 

çevrilmesi ve husûsuyla bidâyetinden cüzî zamân murûrunda görünmesi acîb temâşâ 

olur (zirâ) tekerleğin evvelki çevrilmesinde delk idenin elleri veyâ yasdıklar ve 

billûrun kenarları evvel emirde ecsâm-ı sınâiyye olarak ru’yet olunurlar bir ân-ı ğayr-

i münkasımdan sonra tekerlek etrafında olan eczâ-yı madeniyye ve nâkil-i elektrikî 

ve teymûr zincir ve murâd üzre ta‘lîk olunan diğer madenî zincirler münîr ve ol 



mahallin sathında müfriz kalarak cümlesi ateş gibi görünür teymûr çubuğun veyâ 

borunun veyâ zincirin sivri ucu bir püskül-i ziyâî görünür ve işbu temâşâ illet-i 

merkûmun deverânı ve nâkil-i elektrikîyi bir cism-i nâkilin adem-i messi mikdârınca 

meks ider (ve eğer) nâkil-i elektrikî parmak ile dokunulsa işbu temâşâ-yı acîb fi’l-hâl 

ve bi’l-külliyet zâil olub ol parmak kalktığı gibi yine ziyâ-yı merkûm zuhûr ider (ve 

nâkil-i) elektrikîye bir teymûr tel ile bir kab ta‘lîk olunub kab-ı mezkûrun bir 

tarafında iki veyâ üç ufak delik olarak taraf-ı âhardan madenî ve nâkil ve vasatına 

değin su ile memlû’ bir kab vaz‘ olunsa zikr olunan su katrât olarak mezkûr ufak 

deliklerden sukût ve her bir katre ile diğer kabda kâin su ve kab-ı mezkûr ateş misillü 

görünüb anlar ile küre-i nesîmde vâki sâikâlara taklîd olunur ve nâkil-i elektrikî ber 

vech-i meşrûh şerâreyi ahz eyledikte parmak ile dokunulsa nâkil-i merkûm ve eczâ-

yı madeniyye ve nakil-i merkûm misillü münîr elektrikî olub nâkil-i merkûm ile 

bulunan zincirlerin mecmû‘u ‘ale’t-tevâlî ziyâ-yı lâmi‘ neşr idüb sâikaya müşâbih 

olurlar (ve dahî) gündüzden ziyade gîcede müşâhade olunan âsâr-ı elektrikiyyenin 

beyânına dahî ibtidâr olunarak (şöyle ki olan) bâlâda zikri sibkat idüb ziyâî püskül 

görünen nâkil-i elektrikînin ucu gündüzün püskül misillü görünmeyüp fakat madde-i 

elektrikiyyenin bezlinde gîcede istimâ‘ olunduğu misillü gündüzün dahî böyle bir 

savt işidilür. (sâniyen) nâkil-i elektrikîye ta’lîk olunan zincirin bir ucu ıslatılsa gîcede 

su savt-ı azîme ile buhâr-ı ziyâî misillü bezl olunduğu muâyene ve gündüzde yalnız 

savtı işidülür ve münîr olmayan bir kimesne nâkil-i elektrikî üzerine parmağını veyâ 

gümüş parçasını veyâ her kanğı mâdenin bir kıt‘asını vaz‘ eylese küllî veyâ cüz’î 

lâmi‘ şerâre ahz ve cüz’î veca‘  ve parmağında  ra‘şe hissedüb bir kıt’a-i madenî ile 

meselâ bir miftâh ile dokundukta zikr olunan ra‘şe ziyâde hissolunur (sâlisen) bir 

kimesne ve ‘ale’l-umûm bir cism-i elektrikî bi’l-ğayr şerâre-yi mezkûreyi velev zaîf 



olarak asıl nâkil-i elektrikî ile ittisâli olan her kanğı cisimden ahz ider ve bu dahî bir 

kimesnenin tekerlek cânibinde müteallik bir tel-i madeniye yâhut nâkil-i elektrikiyye 

ta‘lîk olunmuş bir zincire ve emsâline takarrub itmesiyle olur (râbi‘an) teymûr 

çubuğun nihayetlerinde inhidâbî  taraf hâricinde olarak bir kavis ihrâc ve inhinâsına 

henüz itfâ olunmuş bir şem‘ vaz‘ olunsa inhidâb tarafından şerâre gelerek şem-i 

merkûm ânîde müşta‘il olur (ve kezâ) nâkil-i elektrikîye inhidâbı aşağı tarafa olan bir 

münhanî teymûr ta‘lîk ve bir kab derûnunda şarâb rûhu teshîn olunub mezkûr 

teymûrün taraf-ı tahtânîsine karîb ve vaz‘ olunsa oradan şerâre gelerek zikr olunan 

şarab rûhu iş‘âl ve ba‘de ve ba‘de müntafî ve tekrâr teymûr-i mezkûra takarrub ile 

iş‘âl ve bu vechile ‘ale’t-tevâlî yirmi defaya değin tekrar be tekrâr müşta‘il olur (ve 

kezâ) teymûr-i merkûma karîb garîb bir parça buz vaz‘ ve sâir karîb bârût vaz‘ 

olunub fi’l-i elektrîkînin bârût vaz‘ olunub fi’l-i elektrikînin vakti müsâid olsa bârût-ı 

mezbûr ateş alur  (kezâlik) teymûr-i mezkûra karîb bir parça buz ve za‘ ve âsâr-ı 

elektrikî itidâl üzre zuhûr eylese andan velev zaîf olarak şerâre zuhûr idüb gûyâ su 

cism-i seyyâl olmağla andan hurûc itmiş olur (ve dahî) âlât-ı merkûmun 

çevrilmesinde ekseriya kükürt râyihası hissolunur ve nâkil elektrikiyye cüz’ ba‘d ile 

mevâzî bir kimesne elini tahrîk eylemiş misillü hissedebilür ve ol kimesne bir münîr 

üzerinde olub  nâkil-i elektrikî ile ittisâl olsa zikr olunan âsâr-ı elektrikînin 

mecmû‘unu tahsîl etmiş olarak bir şahs-ı uhrâ ol kimesnenin burnuna veya gözlerine 

vesâir âzâlardan birine parmağını vaz‘ eylese şerâre zuhûr iderek ikisi dahî şerâre-i 

merkûmeye göre darb ve ra‘şe hissiderler ve şahs-ı merkûm elini ol kimesnenin 

cismine sürse ve cism-i merkûm elbise-i harîriyye veyâ muşamma‘ ile melbûs 

olmazlar ise ekseriya ince şerârelerden nâşî ikisi dahî vez-i sis idüb zikr olunan 

şerâreler  dahî cism-i merkûm ile şahs-ı merkûmun eli arasında vâki‘ ve ğayri mer’î 



olurlar ve ol kimesnenin parmağıyla henüz müntafî olmuş şem‘ ve şarâb ruhu emsâli 

eşğâl olunabilür (malûm ola ki) a‘mâl ve tecârîb-i müşkileye intikâl itmezden 

mukaddem bu halde bazı tahkîkâtın irâdı yani bazı mebâdînin îrâdı münâsib 

görülerek mebâdi-i mezkûre vâsıtasıyla zikr olunan amellerin ve husûsuyla eşkâl-i 

muhtelife ile müşkil ve â‘mâl-i mezkûreye ircâ‘ olunmaları mümkün olan vâfir 

tecârib-i sâirenin ilel-i tabî‘iyyeleri umûmî vech üzere istinbât olunub anlar ile iki 

yüz sene mukaddem bi’l-külliye mechûl olan seyyâl elektrikiyenin hakîkât ve 

havassının edillesi fi’l-cümle şerh ve beyân olunur. 

*BÂB-I SÂLİS Fİ’L-İ ELEKTRİKÎ ÜZERİNE ÎRÂD OLUNAN  

TAHKÎKÂTIN BEYÂNINDADIR* 

Fi’l-i elektrikî üzerine îrâd olunan tahkîkât işbu vechile olarak (evvelâ) seyyâl 

elektrikînin terâküm ve adem-i sarf ve bezli hâvânın mukavemetiyle olur ve bu dahî 

iki vechile malûm vbvolarak (vech-i evvel) hava seyyâl elektrikînin kuvvet-i 

inbisâtıyesine mukâvemet itmemiş olsa tekerlekten nâkil-i mezkura naklider iken her 

mahalde sarf ve bezl olunabilerek müctemi‘ ve müterâkim olmamağla madde-i 

elektrikiyyenin âsâr-ı mahsusesi zuhûr itmezdi ve vech-i (sânî) lede’t-tecrübe burûdet 

ve yubûset vakitlerde hava kesîf ve elastîkî oldukça fi’l-i elektrikî ol kadar te’sîrlü 

olur ve havanın işbu mukâvemetine dâir esbâb-ı kesîre-yi uhrâ dahî zikr olunsa 

gerekdir (sâniyen) madde-i elektrikiyye rakîkü’l-eczâ bir cism-i seyyâldir (zîrâ) 

şu‘ârât-ı mahrûka sath-ı mess ile his olunan râyiha bunda dahî his olunub kuvvet-i 

şâmeyi mahallinde beyân olunacağı yol bulabildiği kâffe-i nakillerde yâyılur ve ân-ı 

ğayrı münkasimde ba‘îd mahalde vürûd ider (zîrâ) nısf-ı sâniyede dört yüz kadem 

tûlünde teymûr zinciri seyr idüb ve bir anda en sulb ve kesîf olan altun ve elmas taşı 



misillü ecsâm-ı sulbeye nüfûz ider (bu takdirce) madde-i elektrikiyyenin cism-i 

seyyâl ve rakîku’l-eczâ olduğu istintâc ve nâr ile ziyânın havassı işbu makâlî te’yîd 

ve tecrübe dahî bu makûle sey-yâlin mevcûdiyetine şehâdet ider (sâlisen) madde-i 

elektrikiyye nâr misillü elastîkî ve her cisimde tesviye de olmağla sa‘abdır (zîrâ) bir 

taraftan işbu iddia olunan şey mahâl kabîlinden olmayub bir taraftan dahî buna 

müteallik olan mu‘tedil tecrübeler kabiliyetinin ademine delâlet idemezler (râbiân) 

zikr olunan sebebden nâşî kâffe-i ecsâm ‘ale’s-seviye madde-i elektrikîyi müştemil 

olmaları ve her birinde mürûr ve nüfûzu serbest olarak ‘ale’s-seviye olmak lâzım 

gelmez ve bu dahî nârın beyânında zikr olunan sebeplerden ve hâlen nâ-mâlûm olan 

esbâb-ı uhrâdan neşet ider (bu sebepten nâşî) umûr-ı âtıyye bedihî olarak kabul 

olunabilür (evvelâ) ecsâm-ı elektrikî bizzât madde-i elektrikiyye-yi kesîreyi                                                                

hâvî olurlar ise de madde-i mezkûreyi şiddet ile tutub delk vâsıtasından maadâsında 

müfârâkat itmeye terk itmezler (sâniyen) ecsâm-ı mezkûreden madde-i merkûmenin 

infikâkı asîr ve ecsâm-ı elektrikî bi’l-ğayr’da madde-i merkûme kıllet üzre bulunarak 

infikâkı yesîr olur (sâlisen) kâffe-i ecsâm kuvvet-i câzibeleri ve münâsebetleri ve 

karâbetleri ve esbâb-ı sâire mûcibince madde-i mezkûrenin zabtına sa‘y itmeleri 

muhtelif ise de madde-i merkûme delk ile sarf olundukça ğayri mahalden tahsîl 

olunur (şöyle ki) meselâ tekerlek delk ile madde-i merkûmeden bir mikdâr zâyi ider 

ise yastıklardan ve mahallin sathından ol zâyiânî tine tahsîl ider (ve dahî) seyyâl ve 

elastîkî olan madde-i elektrikî delk vâsıtasıyla tekerlekten hurûc ve ona mukâvemet 

iden hava sebebiyle suhûletle münfekk olamamağla ol tekerleğin etrâfına ber şübhe  

küre ihdâsına mecbûr olur (bu takdîrce) küre-i merkûme bir cism-i elektrikî bi’l-ğayr 

meselâ ma‘denî tellerin bir demeti tesâdüf eylese madde-i elektrikî ol demete intikâl 

ider (ve bu dahî) nâkil elektrikîde ya suhûletle yol blduğundan yâhud nâkil-i merkûm 



elini cezb eylediğinden olur, bu sûrette nâkil-i mezkûr madde-i merkâyı şiddet 

te’sîrinin nısf-ı kutruna ve kuvvet-i câzibesi ve emsâlinin te’sîrine göre zabt idüb 

kuvvet-i câzibe dâfi‘a olarak ahz olunur (bu takdîrce) elektrikî seyyâl hava ile nâkil 

elektrikî cihetine sevk olundukta nâkil-i mezkûrun etrâfında kürevî olarak müctemi‘ 

olmağa mecbûr olur (bu takdîrce) ol nâkilin ucu etrâfında zikr olunan bu şekil ihdâs 

ve ikmâl olunur, zikr olunan kürenin dâhilinde bir madenî çubuk idhâl olunsa nâkil-i 

merkûmâ ârız olanlar ona dahî ârız olarak ol dahî elektrikî olub ve hâkezâ olur (ve 

eğer) münfa‘il elektrikî olmuş ve küresini ihdâs etmiş bir cism-i elektrikî bi’l-ğayra 

bir hayt-ı harîrî tâ‘lîk ve küresini cezb edici bir kimesnenin elbisesine değin mümted 

olsa fi’l-i elektrikînin ziyâdeliği mahv ve bu vechile nâkil-i merkûmun kürre-i 

elektrikiyyesini cezb ile nâkil-i merkûm cânibine sevk ve tard olunub ve hâkezâ olur 

(ve cism-i) seyyâl efcet-i suyun kuturât-ı sağîresi vâsıtasıyla müfârakat eylese cezb 

veyâ dâfi‘ ve her bir cüz’ün etrâfında hâdis olan küre eczâ-yı mezkûrede ihdâs 

olunurlar, ve iki veyâ ziyâde tel-i mâdenî nâkil-i elektrikî ile bile tâ‘lîk olunsalar 

birbirinden tebâ‘ud iderler ve bu dahî ya her birinden sudûr iden seyyâl elektrikî 

birini darb ve def‘ eylediğinden yâhud biri âharıyla müsâdeme iden iki küre-i 

elektrikînin müdâfaalarından olur (ve dahî) madde-i elektrikiyye tesviyede 

bulunmağa sa‘y olmağla iki cismin birbiriyle ittisalleri olsa mâdde-i elektrikiyyenin 

onlarda nüfûzu anların kabiliyet-i tenâfüzlerine göre olarak münîr olmazlar ise bir 

kimesne parmağını nâkil elektrikîye vaz‘ ile ânifen beyân olunduğu üzre münfa‘il 

elektriki olub seyyâl elektriki tefâvütüyle ol kimesnenin parmağına nakl olunur (ve 

bu keyfiyetin) tahsîli içün havanın mukâvemetine galebesi lâzım gelmekle tekâsüf 

ider ve bu vechile şerâre-i mer’iye neşr ve ol kimesnenin parmağına ziyâde ra‘şe îrâs 

ider (ve nâkil-i) mezkûra karîb bulunan üzerine parmağını vaz‘ eylese yine bu 



vechile olur ve dahî takarrub iden parmağı darb iden şerâre nâkil elektrikî 

münhanisinin nihâyetinden hurûc iden şu‘â’ât-ı elektrikiyyenin  mecmû‘undan 

mürekkeb olur ise ziyâde te’sirlü olur (ve terkib-i mezkûr) kuvvet-i câzibe ve hava 

mukâvemetinin te’sîrât-ı mütenâvebelerinden hâsıl olub farazâ henüz muntafî olmuş 

şem‘a fitilinin bir noktasında yâhud teshîn olunan şarâb ve rûhun bir noktasında 

şu‘â’ât-ı mezkûre müctemi‘ olub işti‘âle müsta‘id olan şemâ-i mezkûrenin duhânı ve 

mezkûr şarâb rûhu işti‘âl zımnında ziyâdece galeyâna gelmekle müştail olur (ve zikr) 

olunan sebebler ile madde-i elektrikiyye kesîrü’s-savt ve ‘ale’l-umûm câzibât ve 

râfi‘ât ve bu mahalle gelinceye değin zikr olunan nârî ve ziyâî kâffe-i âsâr hâsıl olur 

(ve dahî) bu mahalle gelinceye değin tekerlek münîr farz olunmayub fakat nâkil 

elektrikî münîr farz olunmuştur (ve eğer bilakis farz olunsa madde-i elektrikiyyenin 

âsârı tekerlekte zuhûr idüb nâkil-i merkûmda zuhûr itmez ve eğer ikisi dahî münîr 

olsa  (evvelâ) madde-i elektrikiyyenin bazı âsâr-ı cüziyyesi nâkil-i merkûmda zuhûr 

ve ba‘de nâkil-i mekûmdan mahvile tekerlekte zuhûr ve sonra tekerlekten zâil ve 

tekrâr nâkilde zuhûr ider ve tekerlek münîr ve nâkil ğayrı münîr oldukta tekerlek 

madde-i elektrikiyyesini tedrîcen nâkile i‘tâ ile madde-i mezkûreden tecerrüd itmekle 

tenâkus üzre münfa‘il elektrikî olur (ve bu sûrette) sath-ı zemîn ile ittisâli olan 

ecsâm-ı elektrikî bi’l-ğayr tekerleğe takarrub olunsalar madde-i elektrikî tedrîcle 

tekerleğe nakl olunub ecsâm-ı mezkûre ile tekerlek arasına tâ’lîğ olunmuş bir hayt 

misillü bir kaba cism-i hafîf karîb ve vaz‘ olunsa müterakim olan şibh-i elektrikî 

maddesi cism-i hafîf-i mezkûru tekerlek cihetine sevk ile tekerlek-i merkûm âsâr-ı 

elektrikiyi tahsîl idüb evvel emirde tekerlekten madde-i elektrikiyyesi ahz ve sath-ı 

zemînde bezl-i sarf iden nâkil dahî tahsîl idemez (ve nâkil) ile tekerlek ikisi dahî 

münîr olsa (evvelâ) seyyâl elektriki delk vâsıtasıyla tekerlekten nâkile nakl idüb 



nâkilden bir şerâre ahz ile tekerlekten ahz eylediği madde-i elektrikiyye mikdârı 

kadar def‘ ve ecsâm-ı gayri münîrenin tesviyelerine göre âdetâ olarak işbu işbu 

hillette elektrikî maddesinin âsârı mahv olmuş olur ve tekerlek madde-i 

elektrikiyyesini zâyi‘  etmekle yâni bi’t-tenâkus münfa‘il elektrikî olmağla ol 

tekerleğe biri sath-ı zemîni mess iderek parmağını yaklaştırsa seyyâl elektrikî 

tekerlekte müctemi‘ olarak nakl olunmağla âsâr-ı elektrikiyyeyi tahsîl etmiş olur ve 

delk vâsıtasıyla seyyâl-i mezkûr nâkile nakl ile madde-i elektrikiyyenin bazı âsarını 

tahsîl idebilüb hâkezâ olur ( ve dahî) havadan hâlî mahalde yani mahliyetü’l-hevâ 

derûnunda vâki olan âsâr-ı elektrikiyyenin muhtasaran bu mahalde beyânı münâsib 

görülerek  (şöyle ki) illet-i mezkûrun fânusu tepesinde bir vechile delinse ki hava-yı 

nesîmî adem-i duhûl ve kâvisle halkaları vâsıtasıyla cüz’î kalın bir teymûr telin idhâli 

ve tahrîki mümkün ve tel-i mezkûrun bir ucu münîr ve münfail elektrikî olan nâkil ile 

muttasıl ve diğeri kifâyet mikdârı fânusun veya tabağın zemînine nüfûz ide ve hava 

tahliye olunmazdan evvel mezkûr teymûr telin nihâyeti âdetâ demet şeklinde olub 

hava fânusdan tahliye olundukça demet-i mezkûr ol kadar tûlânî olur (zîrâ) havanın 

mukâvemeti kalîl oldukça seyyâl-i mezkûr hatt-ı müstakîm üzre tûlen ziyâde mümted 

olabilür (ve işbu) sebebden nâşî hava kifâyet mikdârı tahliye olundukta teymûr telin 

ucundan sudûr iden şu‘â’ât-ı elektrikiyye ekseriyâ nihâyeti tabakta veyâ bir cism-i 

elektriki bi’l-gayrda iyüce bir demet ihdas ider.            

 

*BÂB-I RÂBİ‘ MUTALLÂ CAMLARIN BEYÂNINDADIR* 

İçi ve dışı veyâ sutûh-ı mütekâbiliyesi bir cism-i elektriki bi’l-ğayr ile tılâ olunan 

şişeye ve cam tahtasına (câm-ı mutallâ) tesmiye olunarak işbu camların vasıtasıyla 

i‘mâli ve tecârüb-i elektrikiyyenin eşed ve âlâları icrâ olunur (şöyle ki) hükemâ-yı 



müteahhirînden biri münîr ve münfa‘il elektrikî nâkilin teymûr ve zincirini suyu 

münfa‘il elektrikî kılmak me’mûliyle su ile memlû’ bir şişe derûnuna idhâl ve bir 

eliyle şişeyi ve diğeriyle zinciri tutub şerâre-yi âdiye tahsîlini ümit itmeyerek güyâ 

sudan yâhut münîr ve münfa‘il elektrikî olub su ile ittisâl olunan nâkilden zuhûr iden 

şerâreyi ümîd ider iken zincirden şerâre gelerek ona bir vechile râ’şe îrâs itmişdir ki 

sâika ile urulmuş deyu zan itmiştir (ve işbu) amel ve tecrübeye ve şişeye (Lagdonik 

Şişesi) [Leyden Şişesi] tesmiye olunur  lakin şişe-yi mezkûrun tılâsı olmayub tılâ 

yerine iç tarafı su ile ve dış tarafı hakîm-i mûmâ ileyhin eli ile muttılâ idi (ba’de) 

bi’t-tecrübe zâhir olmuştur ki tecrübe-i mezkûrede şişenin mecmû‘u muttılâ olmak 

lâzım gelmeyub belki sathının iki tarafında takrîben ikişer parmak tıla ile orada olan 

ecsâm-ı elektrikiyye seyyâl elektrikînin muttıla olan iki cism ile ittisâli men etmekte 

kifâyet ider (ve bu sebebden nâşî) zikr olunan şişe cümleten doldurulmayub belki 

takrîben yalnız iki sülusu miktarı imla olunur (ve müteahhirînden) bazısı bu hususda 

beyân etmiştir ki zikr olunan amel ve tecrübe yalnız bu şişeye mahsûs olmayub zîrâ 

beyâz sırlı toprak kabları ve mînâ ve billûr ve emsâlinden imâl olunan kablar ile dahî 

olabilür (ve ince) şişe bu hususta kalın şişeden ve a‘zamı asgarından evlâdır lâkin 

zikrolunan a‘zamiyet bir derece-i mahdûdeye değin olur zîrâ şişenin sathı ğâyet 

büyük oldukta küçük şişenin eserinden a‘zam eser gösteremez ve şekli  alâ eyy-i 

vech kâin olsa beis yoktur (zîrâ) bu hususta hokka ve kavanos ve bardak ve leğen 

dahî istimâl olunur, fakat camın içi ve dışı yâbis ve saf olmak ve cümle 

doldurulmağa dikkat olunmak lâzımdır (ve su yerine zîbak) ve kurşûn parçaları ve 

teymûr ve bakır eğindisi ve emsâli olsa yine meram hâsıl olduğundan maadâ âsâr-ı 

elektriki âlâ olur ise de su bu hususta tercih olunmuştur ve edhine ve izâbe olunmuş 

kükürt ve şarab ruhu ve ale’l-ıtlâk yağlu ve rûhlu maddelerin cümlesi bu babda ğayri 



müsta‘iddir (ve zikr) olunan bir kimesnenin eliyle tutulmuş veyâ bir cism-i elektriki 

bi’l-ğayra istinâd itmiş olsa eser şişe-i mezkûra münîr olduğu halde ziyâde âzam ve 

muhakkak olur (ve dahi) bir şişenin içi ve dışı tarafları altun ve gümüş ve emsali 

madenî varak ile istî‘âb olunsa cam mutallâ olabilerek Lagdonik ameli lâyıkıyla icrâ 

olunabilir (ve’l-hillet-i) hâzihî bu hususta üstüvâne şeklinde olub kifâyet miktârı tavîl 

ve içi ve dışı gümüş veyâ altun varakıyla müste‘âb ve üst ağzı dâire olarak ğayrı 

mutallâ yani takrîben bir buçuk parmak mahalli varak ğayrı müste‘âb olan kavanos 

sâirşişeler üzerine tercîh olunur (ve dahî) zikr olunan Luğdonik amel ve tecrübesinde 

bir büyük çam tahtası dahî isti‘mâl olunabilüb mezkûr tahtanın iki tarafı varak-ı 

madenî istî‘âb olunmuşdur (ve bunların) tılâsı altun veyâ gümüş varak ile olarak 

altun ile tılâ olunanların fi’li gümüş ile tılâ olunanların fi’linde eşed olur (ve muttılâ) 

kalın ayna camının âsârı ince tahtaların âsârından ekal olur ve vech-i meşrûh üzre tılâ 

olunan çam tahtasına (sihir tahtası) tesmiye olunur (imdi evvelâ)  Luğdonik şişesiyle 

(ve sâniyen) icrâ olunan amellerin alâ vechi’l-ihtisâr zikr ve beyânlarına ibtidâr 

olunarak (şöyle ki) zikri sebgat iden kavanosun ağzı bir mantar tıkacıyla ve ol 

kapaktan bir teymûr çubuk imrâr ve mezkûr çubuğun nihâyet-i tahtânîsi ol kavanosda 

kâin suya ğavt ve nihâyet kavanosu nâkil elektrikiyye muttasılen vaz’ olunub 

kavanos dahî bir cism-i elektriki bi’l-ğayr ve ğayrı münîr meselâ bir kimesnenin eli 

veyâ bir kürsi ve emsali üzerine vaz’ olunub illet dahî çevrilerek şişe ağzına dek 

seyyâl elektrikî ile mümtelî olub ve dolu olduğundan alâmeti nâkil-i mezkûr parmak 

ile dokunulduğunda şerâre-i şedîdenin zuhûru olub zîrâ doluncaya değin seyyâl 

elektriki kavanosa nakl ile nâkil-i merkûmdan sâdır olan şerâre zaîf olur (imdi) 

kavanosun ve şişenin bu vech ile dolduğu his olundukta amelin hitâmında zâyi olan 

madde-i elektrikiyyenin itmâmı içün tekerlek iki veya üç kere dahi idâre olunub 



ba’de bir el şişenin sathında vaz‘ ve diğeri şişeye dâhil olan teymûr çubuğa 

yaklaştıkta şerâre-i şedîde zuhûr iderek iki elde dahî harekât-ı şedîde ve hususuyla 

arkada ve ekseriya sadırda dahî his olunur (ve işbu) his sırasıyla vâfir kimesneler 

birden dursalar yine olur ve duruşları bu vechile olarak ol sırada duranlar ele ile 

tutunmuş ve evvelki sol eliyle kavanosu ve sağ eliyle anı velâ iden kimesnenin elini 

tutmuş ve âhirini boş olan sağ elin parmağıyla kavanosa dâhil olan teymûr çubuğunu 

mess idüb parmağı şerâreyi ahz eylediği gibi ol kimesne ve el ile tutunub sırada 

bulunanlar kavanosu mess idene varınca cümlesi ra‘şe his iderler (hattâ) ol ra‘şenin 

âsârını üç yüz kişiden ibâret bir sıra açık mahalde olsa cümlesi birden his ider ve 

mahallin açıklığı bu hususda lâzım gelerek zîrâ beyân olunduğu üzere vâfir kimesne 

bir kapalı mahalde yani bir oda derûnunda olsalar âsar-ı elektrikiyyenin za‘fına ve 

ekseriya bi’l-külliye mahvına bâdî olurlar (ve dahî) sıra-i mezkûrede insan yerine 

hayvanlar olsa âsar-ı elektrikiyye eşed olurlar (meselâ) sıra-i mezkûrede bir kelb vaz‘ 

olunsa bi’t-tecrübe ma‘lûm olduğu üzre ra‘şe hîninde ziyâde çağrışub çağırmasının 

ziyâdeliği anda olan tesîrin şiddetine delâlet ider (ve sihir) tahtasının ihtirâ‘ına bâdî 

zikr olunan mutallâ kavanosun fec’et-i âsâr-ı elektrikiyyeyi ifsâd etmesi olub (şöyle 

ki) bazı kimesnenin dikkati üzre kavanosun üst ağzı nemlü olsa âsâr-ı mezkûre zaîf 

ve belki mahv olurlar ise de münfa‘il elektrikî olan kimesne kavanosu eliyle tutsa 

ansızın kendüde ve şişede harekât-ı şedîde his ider ve bu vech ile şişenin üst ağzı 

nemlü oldukta (evvelâ) suya temevvüc ârız ve ba‘de madde-i elektrikiyye bi’l-külliye 

zâil olur (ve bu sûrette) evvel be evvel amel iden kimesne merâmına nâil ve cüz’î 

zaman murûrunda amel iden madde-i elektrikiyyeden mahrûm kalur (ve bu 

sebebden) nâşî haricî ve dâhilî varak mâdeniyle mutallâ olan cam şişe Luğdonik 

üzerine tercîh olunur (zîrâ) mezkûr camdan madde-i elektrikî eksik olmaz (ve 



bundan) başka bazısının dikkati üzre su harâret kesb eyledikte madde-i elektrikiyeyi 

tâ‘cîl ve tezyîd ider ise de hararet suyun üst sathını tebhîr itmekle kabın üst ağzına 

rutûbet îrâs idebilerek amele zaaf verir lâkin varak mâdeniyle mutallâ olan camda 

harâretin bu vechile mazarrâtıdan havf olunmaz (imdi) sihir tahtasının keyfiyet-i 

isti‘mâli bir kürsi veyâ bir iskemle üzerine veyâ ale’l-ıtlâk bir cism-i elektriki bi’l-

ğayr üzerine vaz‘ ve madde-i elektrikiye kâbiliyetlü ve şedîd sâdır olmak içün 

mukaddemce teshîn olunur (ve nâkil) elektrikîden ona bir zincîr ta‘lîk ve der akab 

mezkûr tahta madde-i elektrikiyye ile gereği gibi dolmağla nâkil elektriki ahmer 

şerâreler neşr ile parmağı ziyâde şiddet ve hiddet ile darb idüb madde-i 

elektrikiyyede olan kâffe-i âsâr nâkil elektrikide kuvvet-i cedîde tahsîl iderler (ve 

dahî) ibtidâ-yı emirde Lagdonîk şişesi iltizâm olunduysa da nâkil elektriki mümtelî 

oldukta bir şerâre i‘tâ ider lâkin tahta-i mezkûr fi’l-hakîka dolu oldukta bir elin 

parmağı mezkûr tahta tılâsının alt yanına yani maden ile mutallâ olan alt sathına vaz‘ 

ve diğer elin parmağı nâkil elektrikiden sihir tahtasına vürûd iden zincire vaz‘ 

olunarak şerâre sudûr ile adem-i tahammüle karîb ra‘şe-i şedîde his olunur (ve zikr) 

olunan muttasıl sıranın âsârı kavanosun amelinde icrâ olunduğu misillü olub lâkin 

bunda olan ra‘şe eşed ve âkid olur (ve dahî) nâkil elektrikînin veyâ zincirin şerâresi 

zuhûr eyledikte nehârda dahî tahtanın mutallâ sathının mecmû‘u hutût-ı ziyâiyye ile 

tahtît olunmuş misillü müşâhede ve hutût-ı mezkûre taziyân misillü hareket ve beyâz 

kenârları bulut içinde gezen sâika gibi muâyene olunur (ve mezkûr) tahtanın 

kenârları beyân olunduğu üzre ğayrı mutallâ olarak terk olunub fakat bir zâviyesi ki 

tılâ zâviye-i re’s cânibine bir veyâ iki hat üzre murûr ve bu dahî cam kesîf olduşça ol 

kadar ekal illet-i elektrikî çevrilerek tahta madde-i elektrikî ile layık vech üzre dolub 

her kanğı cism-i elektrikî bi’l-gayr takarrub eylediği anda tahtanın sathında bir nehr-i 



elektriki cereyân eylediği ve zâviye-i mezkûrenin nihâyeti tarafında tılânın mümted 

olduğu cihetinde şu‘le-i şem’ misillü a‘zam ve elma‘ şerârenin zuhru muâyene ve 

açık mahalde bir vechile sayha hâsıl olur ki iki yüz zirâ bu‘d ve mesâfeden istimâ‘ 

olunur (ve dahî) âdetâ çam tahtası olub etrâf-ı hâliyesi her tarafta müsâvî olarak ol 

tahtanın fevkânî ve tahtânî iki kaşık vaz‘ ve iki müvâzî sapları ol tahtanın merkezine 

doğru takarrub ve tahtânî ve fevkânî kaşıkların muka‘arları yalnız bir bütün muka‘ar 

ihdâs fevkânînin kenârları tahtanın vasatlarından mütecâviz mahalleri ile mütenâzır 

olan tahta vâsıtasıyla âmâl-i mezkûre icrâ olunarak iki kaşık arasında fevkânînin re’si 

tarafına a‘zam ve şedîd sayhalu şerâre hasıl olur (ve eğer) iki kalkan vech-i meşrh 

üzre vaz‘ ve ikisi dahî çam tahtasının iki mutallâ satıhlarını mes eyleseler vasf olunan 

şerâreye şişe şerâre zuhûr ve amelin aynı hâsıl olur (ve işbu) ahvâlin her birinde üç 

sâniyeden mütecâviz zamanda çam tahtasının imlâsıyla mütenâsib olarak münteşir 

olan şerâre muâyene olunub şiddeti ahvâl-i sâire halleriyle kaldıklarında araları ekal 

oldukça ol kadar ziyâde olur (ve dahî) havanın şiddet-i mukâvemeti olmadığı 

takdirde madde-i elektrikiyyenin sarf ve bezl olunması emr-i muhakkaktır (zirâ) bi’t 

tecrübe zâhirdir ki sellâl-i mezkûr bi’l-icbâr ve ale’t-tevâlî gelemez meğer sath-ı 

fevkânîde hâvî ve tedrîcle bi’l-icbâr sath-ı tahtânîye nakl olunan seyyâl ol mahalde 

vâkî havanın mukâvemetine gâlib gelmeye (ve işbu) iki sath-ı mutallânın bu‘dı ekal 

olub bu vechile vaz’larından şerâre beyân olunacağı üzre hâdis olur (ve bazısı) beyân 

etmiştir ki iki çam tahtası arasında altun veyâ gümüş varakı tazyik ile çamların 

hâricinde öte ve berü ihrâc ve ol mahalde el ile tutulan sıra dâiresi i‘mâl olunsa 

ma’den ekseriyâ ihrâk olunduğundan ma‘adâ camın derûnuna bile nüfûz ider ve çok 

kere dahî bâlâda zikr olunan müzâvâ mahalline vürûd iden tılâ ihrâk veyâ bazı 

ameller ile varak-ı mezkûr şiddet ile tutulmuş iken mahv olunub amel-i mezkûru icrâ 



idenler yerine ğayrısını vaz‘ itmeğe mecbûr olurlar (ve işbu) âmâl-i âhirenin 

sebebleri alâ tarîki’l-îcâz bu mahalde zikirleri münâsib görülerek (şöyle ki evvelâ) 

zikr olunan çam madde-i elektrikiyyenin cüzî mikdarından ma‘ada hurûcuna 

mümânaatın fehm-i âsân olarak bu keyfiyet ya ecsâm-ı elektriki bi’l-ğayrın 

hâssasının veyâhut ecsâmın yalnız bu sebebden nâşî münîr kılınmalarından olur 

(sâniyen) içi su ile ve dışı elin messiyle mutallâ olan Luğdonîk şişesi yâhut hâricî ve 

dâhilî varak madeniyle mutallâ ve el ile mess olunan şişe yâhut sath-ı tahtânîsi el ile 

mess ve iki iki sathı mefsûl olan sihir tahtası işbu hâlât-ı telsede  bir bu‘d-ı müşterek 

vâsıtasıyla havanın mukâvemeti peydâ ve cam dahî madde-i elektrikiyeden 

müfârakat idememekle seyyâl-i mezkûrun işbu iki sath-ı ittisaline mümânaat ider ve 

işbu üç nevi çam bu bâbda müttefik olarak her bir cam iki cism-i elektriki bi’l-ğayr 

ile mutallâ olmağın birbirinden munkatı‘u’l-vusûl olurlar yani seyyâl-i merkûm 

birinden diğerine nakl idemez (imdi) bu keyfiyet sihir tahtası üzerine beyân olunsa 

diğer çamların keyfiyeti beyân-ı mezkûr ile fehm olunur (şöyle ki) âlât-ı elektriki 

çevrilib nâkil elektrikîde muallak olan zincir tahta-i mezkûrenin sath-ı fevkânîsine 

ziyâdesiyle madde-i elektrikiyye i‘tâ birle bir kere ihdâs iderek çamın sathında anı 

basân havanın mukâvemetiyle kürre-i mezkûre ğâyet kesîfe olur (ve havanın) 

basması dahî tekerlekte seyyâl-i mezkûru tezyîd iden delk vâsıtasıyla veyâhut cism-i 

elektriki bi’l-ğayr yani varak madeni suhûlet ile seyyâl-i mezkûru cezb itmekle 

olarak seyyâl-i mezkûr terâküm ve şiddetle tekâsüf iderek fec’et üst satıhtan alt 

satıha murûr ve sath-ı tahtânîde ziyadesiyle nakl olunmağın sath-ı fevkânîde olan 

seyyâl ile tesviyede olarak ol dahî bundan üzerine yüklenüb madde-i elektrikiyenin 

mecmû‘-ı tefâzüliyle te’sîr îrâs ve tefâzül mezkûr illetin çevrilmesiyle sath-ı 

fevkânîde sath-ı tahtânî ile tesviyede olunmazdan evvel gelen madde-i elektrikiye 



olub mahall-i ubûr dahî zikr olunan vecihlerin biriyle açılur (ve dahî evvelâ) bir 

kimesne bir el ile sath-ı muttallâ-yı tahtanîyi mess ve diğer elinin parmağı sath-ı 

fevkânîye yahud zincire veyâhud ol sathı mess iden bir cism-i elektriki bi’l-ğayra 

takarrub ve seyyâl-i mütekârim sath-ı fevkânîden sath-ı tahtânîye ol kimesne 

elektriki bi’l-ğayr olduğu takrîbiyle murûr eyledikte ol nehr-i sağîr elektriki sürat ve 

şiddetle ol kimesnenin cismine cereyân iderek sinirlerinin mecmû‘una şiddetle darb 

ve ra‘şe îrâs ile tahtanın sath-ı tahtânîsinde sarf ve bezl olunur (sâniyen) seyyâl-i 

mezkûr mütekâsif ve mütekârim olarak sath-ı mutalla-yı tahtânîden yukaru ve aşağı 

cihetleri havasının tûlünden ziyâde ki hava ol halde ğâlib gelemeyüb ihrâc olunsa ol 

halde kalmağa mecbûr olur (ve eğer) iki satıhta iki zâviye yahud yukaru ve aşağı 

mutallâ mahallerin bu‘d-ı cüz’îleriyle mütenâzır mütallâ satıhların iki mesâfe-i 

sağîreleri vâki olsa seyyâl-i fevkânî tekâsüf iderek havanın cüzî mukavemete galebe 

etmeye kabiliyetlü elastıkî tahsil ile sath-ı tahtânîye nakl idüb sath-ı tahtânî ve 

kavanosda seyyâl-i merkûm tesviyede oluncaya değin sür‘atle nakl olunan tefâzül 

elektrikî mikdârıyla kenarı sayha ile şîkest ider (ve müterâkim) olan seyyâlin 

mecmû‘u sür’atle bir sarıhtan sath-ı âhara nakl ile şerâre-i azîme ve kesîfe ve 

ziyâdesiyle lâmi‘a ve müessire peydâ ider (ve işbu maddenin) mecmû‘u bir anda 

mezâ ve mahallerde terâküm itmesi hasl itmekle hâssasıyla terâküm etmesi vasl 

etmek hâssasına mâlik olması yani nâr ihrâcıyla mahall-i elektrikîde vaz‘ı madeni 

varakları ahmar kılıb ve mahv itmek ve nârın ihrâç olunduğu mahallin merkezinde 

sesin te’sîrinde mevzu ince teymûrlı ihrâk ve mahall-i mezkûrun re’sinde vaz‘ olunan 

sağîr hayavanatı helâk itmesi emr-i ‘acîb değildir ve fevkânî ve tahtânînin iki 

seyyalleri nâr-ı uhrâcı vâsıtasıyla tesviyede olduklarında hava kemâ fi’l-evvel tekrâr 

sath-ı fevkânîde müterâkim olan seyyâlin duhûluna mümânaat ve iki veyâ üç sâniye 



murûrunda tekrar kenârı şikest ve ğayrı nârın ihrâcına mübâderet idebilür. Kadîm 

bahs-i ecsâm-ı nâriyye bi’inâyâtillahi’l-ezliye. 

  



EK-2: SÖZLÜK 
 

-A- 

âlât     âlet kelimesinin çoğulu 

ârız 1. gelen. 2. tesadüfi vak'a. 3. dağ, bulut ve sâire gibi 

görmeye manî olan hersey. 4. yanak 

-B- 

bâlâ     yukarıda 

bâr:     ân, zaman 

bârid     soğuk 

beyninde    arasında 

bi’l-aks    tam aksine, tam tersine 

binâberîn    bundan dolayı 

bi’z-zarûre    zorunlu olarak 

bu‘d     uzaklık 

-C- 

cezb     kendine çekme, çekilme 

-D- 

derecât    derecenin çoğulu  

derece     1. basamak. 2. kerte, rütbe. 3. miktar 

duhûl     giriş, içeri girme 

-E- 

ecsâm    cisimler 



ecsâm-ı mâiyye  su cisimleri, su tanecikleri 

eczâ-yı havâiyye  gazlar 

-G- 

gâleyan    kaynama, çalkanma, coşma 

gats     daldırma, batırma; daldırılma, batırılma 

gıdâ     besin, gıda 

-H- 

harâret    sıcaklık 

havâss     keyfiyetler, özellikler, hususiyetler 

hava-yı nesîm   atmosfer 

-İ- 

ifrât    aşırı gitme, pek ileri varma 

ihtirâ'  benzeri görülmemis bir sey îcâdetme, vücûda getirme, 

getirilme 

ilel     illetler, sebepler 

ilm-i hall ve terkib-i ecsâm kimya bilimi 

ilm-i menâzır   optik ilmi  

imtidâd  uzama, uzanma; uzun sürme  

inbisât  sıcaklığın tesiriyle madenî cisimlerin enine, boyuna 

büyüyüp uzaması, genleşme 

incimâd    donma, buz hâline girme 

istinbât    delillerine dayanarak bir hükme varma 

-K- 



kâffe    hep, bütün, cümle 

kâffe-i ecsâm   bütün cisimler. cümlesinde 

karâbet    yakınlık, hısımlık, akrabalık 

katr:     damlama 

kesbetmek   kazanmak 

-M- 

mâ’    su  

ma‘lûl  illetli  

mânend   benzer, eş 

meâdin    mâdenin çoğulu 

mefârik    başın tepe kısımları 

memlû     doldurulmus, dolu  

merkûm  yazılmış, adı geçmiş 

mesâmmât    cilt üzerindeki küçük delikler 

mebde‘  evvel, başlangıç, prensip, ilk unsur; ilmin ilk kısmı  

mevâdd fezada, boşlukta yer dolduran varlıklar, cisimler  

mevsim-i sayf:   yaz mevsimi 

mevsim-i şitâ: kış mevsimi

mînâ     gümüş üzerine sırça süs 

muâyene    gözden geçirme, yoklama 

mucîb  icabet eden, teklifi kabul eden, istenileni yapan 

sorulana cevap veren 

muhalhil    havayı hafifleten, analizleyen, eriten 

mukâyese    kıyâs etme, ölçme, ölçü  



muvasala, muvasalat  vâsıl olma, varma, ulaşma; yetişme 

muvâzenet  denklesme, denk gelme, denge. 

müctemi’    derli toplu 

münbasıt inbisât eden, yayılan, açılan, genişleyen.  

müncemid    donuk 

müntefih   intifâh eden, kabaran, sisen; siskin, hava ile 

doldurulmuş 

müntesik    bkz. nesk 

münteşir    yaygın 

müsâvî  esit, denk, birinin ötekinden farksız olanı, aynı halde ve 

derecede bulunan  

mütecânis  bir cinsten olan  

mütekâsif    tekasüf eden, sıklasan, koyulasan, yoğunlaşan 

-N- 

nâr:     ateş 

nask:    bir sıraya dizilmiş, düzgün düzenleşik 

nebâtât    bitkiler, botanik 

nesk: düzen

nevamâ:     bir çeşit 

-P- 

pertavsuz:    büyüteç 

pûşîde     örtülmüş 

-S- 



saht     katı, sert, çetin, pek  

samğ:     zamk 

sarf-ı nazar    vazgeçme 

sa‘y    çalışmak, çabalama, gayret, emek  

semîn     semirmiş, semiz, şişman 

seyyâle       su gibi akan şey; mayi, sıvı; akın 

seyyâle-i  berkiyye  elektrik akımı, cereyanı  

sulb     katı 

-Ş- 

şem-‘i asel    bal mumu 

şibh-i meâdin   yarı metal (metalloid)  

-T- 

tahvil etmek    değiştirmek  

taklîl     azaltma, kısma  

teb'îd  uzaklastırma, uzaklastırılma, uzağa sürme 

tebahhur    buharlaşma 

tebhîr     buğu hâline getirme, tütsüleme, tütsülendirilme  

tedhîn     tütsüleme, dumanlama  

tekâtür    yoğunlaşma 

tenâkus   azalma 

tenâkuz    çelişki 

tenessüm    hava teneffüs etme 

terâküm    birikim, birikme, yığılma 



teshîn     ısıtma, ısıtılma, kızma, kızdırılma 

tesmiye olmak   isimlendirilmek 

tesviye   beraber etme, düz etme, düzleme 

tezâyüd    sıkışma, çoğalma, artma 

tezyîd  ziyâdeleştirme, ziyâdeleştirilme, arttırma, artırılma 

tûl  uzunluk, boy, zaman çokluğu, uzun müddet  

tutva çinko 

-V- 

varak     kağıt, plaka 

vukiyye    400 dirhemlik ağırlık birimi 

-Z- 

za‘îf     zayıf, güçsüz 

zâyi‘ât    kayıplar 

zımnında    için, dolayısıyla 

ziyâ'     ışık, aydınlık 
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