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bir inancın bilimle uyum içinde olması. 
onun bilimsel olarak kanıtlandığı anla
mında değil mevcut bulgularla çatışma
dığı anlamındadır. 
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HAYAT 
(ö~Jf) 

İlahi tecellilere mazhar olan ruhun 
bu sayede kavuştuğu 

yeni yaşama tarzı için kullanılan 
bir tasavvuf terimi. 

-, 

_j 

Mutasawıflara göre ilahi tecell'i ve nur
lardan mahrum kalmış bir ruh veya kalp 
ölüdür. İnsan ancak bu tecell'i ve nuriara 
mazhar olunca asıl hayata kavuşur. Ta

sawuf düşüncesinde gerçek hayat bu an-
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lamdaki gönül hayatıdır. Salikin Hak ile 
birlikte olmasını gerektiren bu hayata an
cak nefsin ölümü ile ulaşılır. Süfıler ge
nellikle l')efisle kalbi birbirine zıt iki güç 

olarak görür, birinin var olabilmesi için 

öbürünün yok edilmesi gerektiğini ileri 
sürerler. Nitekim Cüneyd-i Bağdadl ta
savvufu , "Allah'ın sendeki seni öldürüp 
kendisiyle diri kılmasıdır" şeklinde tarif 
etmiştir. Süfılerce büyük önem verilen 

bu söz, salikin manevi ve gerçek hayata 
ulaşması için nefsini öldürmesi ve onun 
aşağı arzularını yok etmesi gerektiğini 
anlatır. Ebü Bekir et-Tamestanl de, "Kal
bin hayatı nefsin ölümündedir" (Herevl, 

Tabakat, s. 514) sözüyle bu hususu an
latmıştır. Ölmeden evvel ölmekle başla
yan bu hayata süfıler ikinci hayat derler. 
İkinci bir doğumla baştayan bu hayat sa
tikin Allah'ın hayat sıfatınamazhar olma

sıyla gerçekleşir. Süfılerin yorumuna gö
re. "Rabbimiz! Bizi iki defa öldürdün, iki 
defa dirilttin" (ei-Mü 'min 40/ll) mealin
deki ayette geçen ikinci dirilme bu haya
ta delalet eder. Bu yolla ölümsüzlüğün 

sırrına errrıeye "aynü'l-hayat" (ab-ı hayat) 
denilmekte (Abdülkerlm el-Clll, 1, 40), 
"Aşıklar ölmez" sözü de bunu anlatmak
tadır. 

Herevi hayatın üç çeşidinden bahse
der: İlimle kazanılan hayat. cem' halinde

ki hayat, Hak'la hayatta olma hali. Bun
lardan ilki cehaletin, ikincisi tefrikanın. 
üçüncüsü de nefsin öldürülmesine bağ
lıdır (Menazil, s. 44) . Mutasawıflar her 
şeyi zıddında ararlar; bunu anlatmak 

için, "Murad muradsızlıktadır" derler ve 
şem'a ulaşması için pervanenin yanması 
gibi salikin yaşaması için ölmesi ve hayat 
içindeki hayata ermesi gerektiğini ifade 
ederler. Onlara göre hayatı nefsin varlığı

na bağlı olan kişi daha sağ iken ölü, ha
yatı Hak ile olan kişi ise öldükten sonra 
bile diridir. 

Muhyiddin İbnü'l-Arabl, bir şeyin ha
yatta ve diri olmasının şartı olarak duyu
yu değil bilgiyi görür ve bu noktadan ha

reket ederek maddenin de (cemadat) diri 
olduğunu savunur. Çünkü her şey Allah'ı 
tesbih etmektedir. Bir şeyin Allah'ı tes
bih etmesi için onu bilmesi. bilmesi için 

de diri olması gerekir. O halde her şey di
ridir. İbnü'I-Arabl. yağmurla toprağa ha

yat verildiğini ifade eden çok sayıdaki 

ayetlerden birini de (bk. Fat ır 35/9) zahiri 
manada anlar ve bunu maddenin diri ol

duğunu gösteren bir delil sayar: bu an
lamdaki hayata "her şeye sirayet eden 
hayat" adını verir ( el-Fütuf:ıat, lll, 2 58, 

346) . 
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Kuruluş yıllarında 
Cumhuriyet düşüncesinin sesi olarak 

L yayımlanan fikir ve edebiyat dergisi. _j 

Cumhuriyet'in ilanından üç yıl sonra. 
baskısı İstanbul'da yapılmakla beraber 
hükümet merkezi Ankara'da neşir haya
tına girerek 2 Aralık 1926'dan 30 Aralık 
1929'a kadar çıkmıştır. Haftalık olan der
gi üç yılı dolduran yayın süresi içinde, her 
sayısı kapak dışında yirmi büyük sayfa 
hacminde altı cilt tutan 146 sayılık bir ko
leksiyon meydana getirir. İlk iki yıl eski 
harflerle yayımlanıp Latin alfabesinin ka
bulü üzerine 1928 Ağustosundan itiba
ren okuyucusunu yavaş yavaş bu harfle
re alıştırdıktan sonra 29 Kasımdan (nr. 
ı 05) itibaren de tamamen yeni harflerle 
basılmıştır. Maarif Vekaleti'nin maddi ve 
manevi desteğini gören dergi 3 Mayıs 
1928'e kadar Mehmet Emin'in (Erişirgil). 
ardından Nafi Atuf'un (Kansu) birkaç sayı 
süren mesul müdürlüğünden sonra ka
panıncaya kadar Faruk Nafiz'in (Çamlıbe ı ) 

idaresi altında çıkmıştır. Hayat, aynı ma
hiyette bir başka dergi bulunmadığından 

· kapanışı kültür hayatında bir boşluk mey
dana getiren Yeni Mecmua'nın ( 19 ı 7-
1923) yerini alabilen bir dergi olmuştur. 

Oradaki imzaların çoğu burada yer alır
ken genç nesilden yeni kalemlerle de ye
ni bir kadro meydana gelir. 

İlk sayıda Mehmet Emin'in, amaçları
nın gen~liğe ilim sevgisi aşılamak olduğu
nu, gençliğin inkılaba olan borcunu an

cak bu şekilde ödeyebileceğini belirten 
bir yazısı. her sayının ilk sayfasında Ha
yat başlığı altında da Nietzsche'nin. "Ha
yata. daima hayata .. . Dünyaya daha çok 
hayat katalım!" sözü derginin prensiple
rini ifade etmektedir. Geniş aydın züm

resine hitap eden bir kültür dergisi olan 
Hayat, yayımlandığı üç yıl boyunca bil-



hassa Cumhuriyet inkılaplarının ve Cum
huriyet rejiminin dayandığı fikri ve kül
türel temelierin oluşturulmasında ve 
bun ların okur yazar kitle tarafından be
nimsenmesinde önemli bir rol oynamış. 
dergideki yazılar hep bu çerçeve içinde 
yazılmıştır. Mehmet Emin. " İnkılabımızı 
Tanırtırmak Hususunda Vazifemiz" baş

lıklı yazısında Türk inkılabının zulme uğ
ramış bütün Şark dünyasını da uyandıra
cağını belirtir ve inkılabı yabancıların gör
düğünden. fakat mahiyetini anlayama
d ıklarından SÖZ ederek inkılabın amil ve 
sebeplerinin tahlil edilip bir ideoloji şekli

ne konulmasını teklif eder (nr. 24, ı 2 Ma
yıs 1927, s. 461-462) Çoğunu Mehmet 
Emin'in yazdığı başmakalelerin hemen 
tamamında inkılaplardan bahsedilmekte 
ve her konu bu açıdan ele alınmaktadır. 

Dergi yazarlarının sık sık işledikleri ko
nulardan biri de özellikle l l. Meşrutiyet'
ten sonra farklı şekillerde yorumlanan 
milliyetçilik kavramıdır. Yazılarında za
man zaman Ziya Gökalp'in milliyetçilik 
an layışına da karşı çıkan bazı yazarların 
yeni yorum ve tarifler getirerek milliyet
çiliği Türkiye sınırları içinde çağdaş bir 
devlet oluşturma şeklinde ortaya koyduk
ları görülür. Aynı konuları dergide de ya
zan Mehmed izzet. Milliyet Nazariye
leri ve Milli Hayat (istanbul 1923) adlı 
kitabında milliyeti, "bir vakıa olmaktan 
ziyade ilmi ve felsefi bir terbiyenin mah
sulü bir mefküre. bir irade, şuurlu bir 

Hayat mecmuası nın ilk sayısının kapağı 

iman gibi" kabul ederken Köprülüzade 
M. Fuad da "Cumhuriyet'in Yıldönümü" 
adlı yazısında milliyetç i liğin gayesini şu 
şekilde özetler: "Milletimizi Avrupa'nın 
en mesut ve müreffeh ve en mütemed
din memleketleriyle aynı seviyeye çıkar
madan ewel gayemize vardığımızı ve is
tirahata hak kazandığımızı iddia edeme
yiz" (nr. 49, 3Teşrlnisani 1927, s. 441) . 

Bu devir yazarlarının devamlı olarak 
kullandıkları kavramlardan biri de asrl
leşmektir. Onlara göre yeni Türk devleti 
her alanda modern fikirleri ve çağdaş Ba
tı medeniyetinin esası olan ilim ve tek
niği almalıdır. M. Nermi. "Milliyetçilik ve 
İlimler" adlı makalesinde milliyetçiliğin 
modern toplumun faal vakıalarından biri 
olduğunu ileri sürerek milliyetçilikle mo
dern ilimler arasında ilişki kurar (nr. ı, 2 
Kanunuevvel 1926, s. 15- 16) . Zeki Mesut 
(Aisan) "Avrupalılaşmak, Asrlleşmek" baş

lıklı yazısında. çok kullanılmaktan dolayı 
bu iki kavramın adeta yıpranmış ve ger
çek anlamlarını kaybetmiş olmasına dik
kat çekerek bunu millltekamülümüz ba
kımından zararlı bulur (nr. 4, 23 Kanunu
evvel 1926, s. 66-67). Sadri Edhem (Er
tem) ise "Türk inkılabının Karakteri" adlı 
yazısında asrllikle istihsal tarzı arasında 
bir münasebet kurar (nr. 29, 16 Haziran 
1927. s. 53-54). Necmeddin Sadık'ın (Sa
dak) "Yeni Ahlak" adlı başmakalesi de ( nr. 
12, 17 Şubat 1 927) bu açıdan tipik bir 
zihniyeti aksettirir. 

Cumhuriyet devrinin sayı bakımından 
en geniş yazar ve şair kadrosunda bu dö
nemin modern düşünce ile milliyetçi gö
rüşü bir arada benimsemiş seçkin kişile
ri ve memleketçi eğilimde sanatçıları bir 
araya getiren Hayat mecmuasının Batı
lı düşüneeye açık tuttuğu sayfalarında 

Türk milli kültürünü ve tarihini yeni bir 
zihniyetle işleyen yazılar da ön planda yer 
alır. Felsefe. sosyoloji, tarih , edebiyat ta
rihi. iktisat. iktisat ve hukuk tarihi. sanat, 
sanat t ar ihi, mimari , güzel sanatlar ve 
sosyal hüviyetiyle kadın konularına ayrı

lan bu sayfalar dönemin tanınmış imza
larını taşır. Başlangıçta başmakalelerini 

daha çok Mehmet Emin ile Avni Baş
man'ın kaleme aldığı dergide sosyolojiy
le ilgili yazılar genellikle M. Nermi. Ziya
eddin Fahri (F ı nd ı koğlu) ve lsmayı l Hak
kı (Baltacıoğ l u); felsefe yazıları Mehmet 
Emin. Mehmed izzet ve Mustafa Şekip 
(Tunç); Türkiyat edebiyat ve kültür tarihi 
araştırmaları Köprülüzade M. Fuad. Ali 
Canip (Yöntem). Mehmed Halid (Bayrı). 

Nahit Sırrı (Örik) . Nurullah Ata (Ataç) ve 
Ahmet Cevat (Emre); tarih yazıları Ah
med Refik (Altınay); mimarlık ve sanat 
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tarihi yazıları Mehmed Vahld; mOsiki na
zariyatı ve tarihi yazıları Halil Bed! (Yö
netken) tarafından kaleme alınmıştır. Ter
biye ve spor konularını Selim Sırrı (Tar
can). yeni Türkiye'de kadının konumu ve 
yeni kadın anlayışı konularını ise Tezer 
Hanım (Taşkıran) yazmıştır. 

Cumhuriyet'in milliyetçilik ve çağdaşlık 
prensiplerine inanmış bir kadronun elin
de çıkan dergide Türk dili. Türk tarihi, 
Türk edebiyatı ve Türk güzel sanatları 
çağdaş ve milli bir görüşle ele alınmış. 
hatta bazı yazarlar Cumhuriyet devrini 
"milli bir rönesans" olarak tanımlamış
tır. Dergide bu anlayış doğrultusunda dil, 
edebiyat. tarih, felsefe. güzel sanatlar. 
yeni insan görüşü. yeni Türk kadını ve ye
ni maarif sistemiyle yeni kültür kurum
ları konularında birçok yazı yayımlanmış. 
yeni yorumlar yapılmıştır. Aynı zamanda 
çeşitli şair ve hikayecilerin şiir ve hikaye
lerinde özellikle memleket edebiyatı ya
pıldığı ve Anadolu coğrafyası temasının 
yoğun bir şekilde işlendiği dikkati çek
mektedir. 

Dönemin diğer yayınlarında olduğu gi
bi, konu bakımından bu kadar çeşitlilik 
gösteren Hayat mecmuasında da dini 
konular hemen hemen hiç ele alınmamış

tır. Buna karşılık özellikle başyazılarda 
eski inançların artık bir "müstehase" (fo
sil) olduğu, yeni nesillerin bunlara inan
madığı. Batı toplumlarında da dinin de
ğerini kaybetmekte olduğu sık sık vurgu
lanmıştır. Hasan Ali'nin (Yücel) "Yeni Ha
yat" şiiriyle (nr. ı, 2 Kanunuevvel 1 926) 
Fazı! Ahmet'in (Aykaç) pek çok didaktik 
şiiri benzer düşünceleri tekrarlayan ör
neklerdir. Bu olumsuz değer yargılarının 
mantık! bir sonucu olarak toplumlar için 
vazgeçilmez bir unsur olan dini akldele
rin yokluğunda bunların yerini doldura
cak yeni inançların ikamesi zaruri göste
rilmiştir. Mehmed izzet. bu konuda İsla
miyet'te Hıristiyanlık'ta olduğu gibi te
ceddüt olamayacağı kabul edilirse, "Eski 
imanın yerine yeni bir iman ikamesi la
zımdır" diyerek bu inancın demokrasi. te
rakki ve ilim olmasını teklif eder (nr. 33 , 
ı 4 Temmuz ı 927). Köprülüzade ise. "Laik 
mekteplerde dini telkinlere yer yoktur. 
Onun yerini dolduracak olan yalnız ilim 
değil mefküre de gerekir" demektedir 
(nr. 79, 3 ı Mayıs ı 928 ). Necmeddin Sa
dık. dini ahlakyerine akli ahlak ve laik ah
lak kavramlarının gereğinden bahseder 
(nr. ı 2, 17 Şubat ı 927). Çok defa başya
zılarda, bazan diğer makalelerde meta
fizik aleyhinde yer yer materyalist, Darvi
nist. yaygın olarak da pozitivist görüşün 
hakim olduğu görülmektedir. Mehmet 
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Emin. "Eski ve Yeni Neslin Düşünceleri Ara
sındaki Farklar" adlı yazısında hakikat için 
tecrübeden başka ölçü kabul etmemek
ten bahseder (nr. 3. ı6 Kanunuewel ı 926). 

Başta Köprülüzade'nin yazıları olmak 
üzere dergide divan şiirini, hatta Thnzi
mat'tan sonra değişen şiiri İran veya Ba
t ı taklidi olarak değerlendiren yazılar çık
mıştır. Çoğunu Halil Bedl'nin kaleme aldı
ğı müsikiyle ilgili yazılarda da klasik Türk 
müsikisi yerilmiş. buna karşılık halk müsi
kisinden faydalanan bir Batı müsikisi tar
zının uygun olacağı tezi savunulmuştur. 

Uzun süre dergiyi işgal eden konular
dan biri de Bursa'daki Amerikan Koleji 
öğrencilerinden üç Türk kızının Hıristiyan

lığı kabul etmesidir. Olayın üzerine has
sasiyetle giden dergide hadiseyi tahlil 
eden . sebep ve sonuçlarını ele alan yedi 
makale yayımlanır (nr. 62 -67. 2 Şubat -8 

Ma rt 1928). Bunlarda yabancı okulların 
din ve kültür misyonuna dikkat çekilmek
te ve bunun bir kültür buhranının işare
ti olduğu belirtilmektedir. Köprülüzade. 
Mehmet Emin ve Mustafa Şekip ' in yaz
dığı makalelerde, hadisenin sadece Müs
lümanlık'tan değil daha da önemlisi Türk
lük'ten çıkmak şeklinde düşünülmesi ge
rektiği vurgulanmaktadır. 

Çankırılı Ahmet Talat'ın (Onay) istiklal 
Marşı 'nın güftesinin de bestesinin de gü
zel olmadığını. yeni bir milli marşa ihti
yaç duyulduğunu belirten bir yazısı (nr. 
67. 8 Mart ı 928) daha sonra Nuri Refet 
imzalı başka bir yazıyla desteklenmiş . Aka 
Gündüz'ün de konuyla ilgili bir yazısından 
bahsedilmiştir (nr. 72. 12 Nisa n ı 928). 

Ali Canip. "Edebiyat Tedrisatının Yeni 
Vechesi Çocukları Kozmopolit Yapar mı?" 
adlı makalesinde okullarda Batı edebiya
tma yer verilmesi konusu üzerinde dur
muştur. Ona göre yeni Türk devleti milli
yetçi olmakla beraber aynı zamanda Garp
çı 'dır. Böyle olunca gelişecekyeni kültür
de Batı kültürüne de önemli ölçüde yer 
verilmelidir. Yazara göre milliyetçilikle 
Batı kültürü arasında herhangi bir tezat 
söz konusu değildir (nr. 53. 1 Kan unuev
ve l 1927, s. 4). 

Dergide. sonraki yıllarda önemle hatır
lanan veya kaynak olarak başvurulan ba
zı hatıra. inceleme ve araştırmalar gö
rülmektedir. Mustafa Necati'nin "İstiklal 
Mücadelesi Hatıraları " (nr. ı -9, 2 Ka nu 
nuevve l 1926-27 Ka nunusa ni 1927). Ce
lal Esat'ın (Arseven) "Türk Sanatında Tez
yinat" (nr. 20 , s. 9, 14) adlı incelemesi. 
Köprülüzade M. Fuad'ın "Osmanlı impa
ratorluğu'nun Kuruluşu Meselesi" (nr. 19, 
s. 17- 18). Ahmed Refik'in çeşitli sayılar-
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daki Osmanlı tarihiyle ilgili makaleleri 
bunlardan birkaçıdır. 

Dergi bazı özel ilaveler. özel sayı veya 
sayfalar da yayımlamıştır. Mesela 2. sa
yıdan başlayarak her sayıda bir Faust ila
vesi verilmiş. bunlar sonradan bir kitap 
haline getirilmiştir (Faust, t re. Galib Bah
tiyar. istanbul ı 926). Süleyman Nazif'in 
ölümü üzerine7. sayının ( ı 3 Kan unusa ni 
1927 ) bir bölümü. devrin ünlü mimarı Ke
maleddin'in ölümü üzerine 34. sayı (2 1 
Temmuz 1927), MaarifVekili Mustafa Ne
cati Bey'in ölümü üzerine de 111. sayı (ı O 
Ka nunusan i 1929) onların hatırasına ay
rılmıştır. Ayrıca 1 S. sayıda ( ı O Mart 192 7) 
"Aziz Ölülerimiz" başlığı altında Ömer Sey
feddin 'e ait bir bölüme. 16. sayıda da (ı 7 
Mart 1927 ) "Türk Teceddüt Thrihinin Mü
him Bir Siması" adı altında İhsan'ın (Sun
gu) "Mahmud Raif Efendi ve Eserleri" 
başlıklı uzun yazısına yer verilmiştir. Ha
yat'ın 23 Nisan 1927'de yayımlanan 21. 
sayısı fikri. kültürel, edebi. tarihi. zirai ve 
iktisadi yönleriyle ele alınıp işlenen An
kara için bir özel sayı olarak çıkmıştır. 

Ha yat, 1929 yılından itibaren ilk gün
lerdeki muhteva zeng i nliğini yavaş yavaş 

kaybetmeye başlamış ve giderek bol mik
tarda tercüme yazıların yayımlandığı bir 
edebiyat ve eğitim. hatta biraz da ma
gazin dergisi hüviyetini almıştır. 135. sa
yısından ( 15 Temm uz 1929 ) sonra yayı 

nında bazı düzensizlik ve gecikmeler gö
rülmeye başlayan dergi. 146. sayıdan 
sonra "yeni tertip" adı altında sayfaları 
artarken boyutları küçülen bir şekle gir
miş , yeni bir numaralandırılış ile 1930 yı
lının Ocak-Mayıs ayları arasında eski hü
viyetini kaybetmiş olarak beş sayı daha 
çıktıktan sonra kapanmıştır. 

Daha önce anılanlardan başka çeşitli 
konularda inceleme ve araştırmaları. ede
bi ve fikri yazıları . şiir. hikaye veya tercü
meleriyle dergide yer alan isimlerden ba
zıları şunlardır : Sabiha Zekeriya (Sertel). 
Mustafa Nihat (Özön). Faik Sabri (Duran). 
Peyami Safa. Yakup Kadri ( Karaosmanoğ

lu). Halil Vedat ( Fıratlı ) . Galip Ata (Ataç) . 
Kemal Zaim. Fahreddin Kerim (Gökay). 
Cemi! Sena (Ongun). Mehmed Safvet. is
mail Hikmet (Ertaylan) makaleleriyle; Ah
med Haşim , Abdullah Cevdet ( Karlıdağ). 

Faruk Nafiz (Çamlıbe l). Halit Fahri (Ozan
soy) , Ömer Bedreddin ( Uşa klı ). Necmettin 
Halil (Onan). Halide Nusret (Zorlutuna) . 
Şüküfe Nihai ( Başar) . Sabri Esat (S iyavuş

gil). Ahmet Harndi (Tanpınar) . Ali Mümtaz 
(Arolat). Behçet Kemal (Çağ lar). Rıfkı Me
lül (Mer iç) . Celal Sahir (Erozan). Enis Be
hiç (Koryürek). Necip Fazıl (K ısakürek). Ya
şar Nabi ( Nay ır). Vasfi Mahir (Kocatürk) . 

Salih Zeki (Aktay). Arif Nihat (Asya) şiirle
riyle ; Memduh Şevket (Esendal). Reşat 
Nuri (Güntekin). Aka Gündüz. Ercümend 
Ekrem (Talu). Kenan Hulüsi (Koray) hika
yeleriyle yer alm ışlardır. Dergide ayrıca 

Albert-Louis Gabriel. Vasilij Viladimiroviç 
Barthold, Edward Granville Browne. Ta
deusz Kowalsky gibi şarkiyatçıların Ha
san Cemi! (Çambel) ve Galib Bahtiyar ta
rafından tercüme edilmiş yazılarına da 
yer verilmiştir. 
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~ ABDULL AH U ÇMAN 

HAYATI 
(~~ ) 

Kendisine atfedilen hamsedeki 
mesnevilerin Ahmed Rıdvan 'a ait olduğu 

veya büyük çapta benzerlikler taşıd ığı 
anlaşılan ll. Bayezid devri şairi 
Abdülhay Çelebi'n in mahlası 

L 

L 

(bk. AHMED RlDVAN). 

HAYATİ AHMED EFENDi 
(ö . 1229/ 1814) 

Osmanlı alimi. 

_j 

_j 

1166 (1753) yılında Elbistan'da doğdu . 

Elbistan müftüsü Seyyid Ahmed Efendi'
nin oğludur. Tahsilini. memleketinde arn
casının oğlu Seyyid Ömer ile Cirldzade Ha
san ve Kayserili Ömer efendilerden oku
yup tamamladı. Elbistan 'da on yıl kadar 
müftülük yaptıktan sonra istanbul'a gi
derek Ayasofya Medresesi'nde müderris 
oldu. Eserlerini istanbul'da telife başla
dığı ve Şerh-i Tuhfe-i Vehbi'yi 120S'te 
(1791) tamamlad ığı bilinen Hayati Ah
med Efendi istanbul'a bu tarihten birkaç 
yıl önce gelmiş olmalıdır. 

Hayati Ahmed Efendi Ayasofya müder
risliğinden Bosna kadılığına getirildi; Bos
na kadılığından sonra istanbul'a döndü 
(Hediyyetü 'l-' arifin, 1, 183 ). 1225 (1810) 
yılında istanbul'da Köprülü Darülhadis 
Medresesi'ne müderris oldu. 1226 Rebl
ülewelinde (Nisan 1811 ) kadı tayin edildi
ği Bağdat'a giderken memleketine uğra
yıp oğlunu da beraberinde götürdü. Ba-


