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ALİSEDAD 

(1857- 1900) 

Türk mantıkçısı ve fikir adamı. 
_j 

Ahmed Cevdet Paşa'nın oğludur. Özel 
öğrenim gördü; Said Bey'den fizik ve 
kimya dersleri aldı. Galata Sarayı Sulta
nisi. Mahrec-i Aklarn ve Hukuk Mektebi 
gibi önemli okullarda mantık hocalığı 

yaptı. Kırk üç yaşında öldü ve Fatih ha
ziresinde babasının yanına defnedildi. 

Ali Sedad. yüzyıllarca fikir hayatımıza 
hakim olan Farabi- İbn Sina geleneği 
içinde Aristo mantık anlayışına bağlıdır. 
Kendisinden önce gelen Türk mantıkçı

larından farkı. mantık ilminin Avrupa'da
ki gelişmelerinden haberdar olmasıdır. 
Öncekiler bağlı bulundukları geleneğin 
kapalı sistemi içerisinde mantık konu
larını işlemişlerdi. Ali Sedad ise gelenek 
çemberinin dışına çıkarak yeni fikirlerin 
tartışmasını yapmış, çeşitli akımlara kar
şı bağlı olduğu Farabi - İbn Sina anlayışı 
içindeki Aristo mantığının şuurlu bir sa
vunucusu ve taraftarı olmuştur. 

En önemli eseri Mizanü '1 - ukül fi'J
mantık ve'J - usul' dür. Bu eserin yazılış 
sebebi ilgi çekicidir. Ahmed Cevdet Pa
şa bir mantık kitabı yazmış ve adını oğ
luna izafeten Mi'yar-ı Sedad koymuş
tu. Ali Sedad, babasının bu iltifatına te
şekkür etmek ve bir anlamda onun ar
zusunu gerçekleştirmek içjn Mizanü'J
ukül 'ü kaleme almıştır. Bu kitap Avru
pa'da gelişen mantık akımiarına da yer 
verdiği için kendi alanında yazılmış ilk 
telif eserdir. Kitabın birinci ve ikinci bö
lümü klasik mantık konularına, üçüncü 
bölümü ise metodoloji meselelerine ay
rılmıştır . Ek olarak da o zaman için he
nüz Avrupa'da yeni olan "cebirsel man
tık"a (logique algebrique) yer verilmiştir. 
Böylece Mizanü 1- ukül, bizde ce birsel 
mantığa ve metodolojiye yer veren ken
di türünün ilk orüinal eseri olma hüvi
yetini kazanmıştır. Ali Sedad eserinde 
Avrupa'da mevcut mantık anlayışlarını 
aktarmakla yetinmemiş, onların tenki
dini de yaparak bu alanda bir otorite ol
duğunu göstermişti r. Cebirsel mantığa 
karşı çıkan Ali Sedad mantık alanının 

cebir sahasından daha geniş olduğunu. 
bu sebeple mantığın cebire uygulana
mayacağını ve bu yolun çıkmaza girece-
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ğini derin bir vukufla belirtmiştir. Nite
kim mantığın daha sonraki gelişmeleri 
Ali Sedad'ı haklı çıkarmıştır. Bununla be
raber, yine bir Türk mantıkçısı olan çağ
daşı Salih Zeki'nin hücumlarına uğra

maktan kurtulamamıştır. Mizanü 'I-ukül 
istanbul'da basılmıştır (1303). 

Ali Sedad'ın söz konusu kitap dışında 
yine mantığa dair Lisanü '1- mizan (İs
tanbul ı 306) ile fizik alanında Kavaidü't
tahavvüiCıt ii harekati'z-zerrat (İstan

bul I 300) adlı Türkçe eserleri kaleme al
dığı bilinmektedir. Fransız matemat ik
çilerinden Sone'nin eserini de Hesab-ı 
Tefazuli ve Temami adı ile Türkçe'ye 
kazandırmıştır. Muhtelif gazete ve der
gilerde yayımlanan ilmi ve edebi maka
lelerinden başka Arı1z-ı Osmani (İ stan
bul ı 314) adlı bir de ri salesi vardır. 
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( J-r.~~ ) 
Ebü'I-Hasen All b. Sehl ei- İsfahanl 

(ö. 307 /919) 

ilk devir sufilerinden. 
L _j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yokt ur. 
Cü neyd-i Bağdadi ile mektuplaştığı, Ebü 
Türab en-Nahşebl ve çağdaşı diğer sü
filerle görüştüğü bilinmektedir. Kaynak
lar onun bir sohbet sırasında "lebbeyk" 
diyerek vefat ettiğini bildirir. Kabri İs
f ahan'da Tokçu Mezarlığı'ndadır. 

Ali b. Sehl'in Cüneyd-i Bağdadf'ye yaz
dığı mektuplardan biri sekr• ve sahv* 
konusundadır. Bu mektupta savunduğu 
fikirlerden onun sahva dayalı tasawufi 
bir görüşe sahip olduğu söylenebilir. Amr 
b. Osman ei-Mekki, Ebü Ya'kub Nehre
cürl ve Ebü Ya'kub Akta ' gibi süfilerle 
birlikte Hallac'a karşı çıkması bu görü
şü doğrulamaktadır. Ona göre tasawuf, 
Allah'ın dışındaki her şeyden yüz çevir
mektir. İsfahani, gerçek anlamda Allah' ı 
tanıyan ve hayatının her anında O'nunla 
şuurlu bir beraberliğe erişen kimsenin. 
başka şeylerle huzur ve sükün bulama
yacağı görüşündedir. Bu yüzden yakin* i 
Allah ' ı bilmek, huzur•u da O'nunla şu-

urlu ve devamlı bir beraberlik hali ola
rak ele alı r ; yakinin geçici, huzurun ise 
kalıcı olduğunu söyler. 

Ali b. Sehl insanları dini yaşayışlarına 
göre sınıflandırır ve her sınıfın temel 
vasfını, Allah 'ın sıfatlarından birinin te
cellisi ile bağlantılı olarak açıklar. Dine 
karşı kayıtsız olan gafıllerin hilm, Allah'ı 
zikredenlerinse rahmet sıfatı ile hayat 
bulduğunu söyler. O, kulun ibadet ve ta
atlardaki başarısının şahsi iradesinden 
kaynaklanmadığı, Allah ' ın kendisini ba
şarılı kıldığı için itaatkar bir kul olduğu 
görüşündedir. Bu sebeple i syanı Allah'a 
muhalefet. itaatı da Allah'la uyum ha
linde olmak şeklinde değerlendirir. Akıl, 
ruh, nefis ve heva gibi tasawufi terim
leri açıklarken aslında temiz olan ruhun 
daima iyiliği istediğini ileri sürer. Ona 
göre akıl ve ruh insanı ahirete yönelme
ye ve nefsin arzularına karşı koymaya 
çağırdığı için akla bazan ruh da denil
mektedir. Birbirine zıt iki ayrı yapıya sa
hip olan akıl ile hevadan birincisini bes
leyen şey ilahi yardım, diğerini güçlen
diren şey ise ilahi yardımdan mahrumi
yettir. Bu iki zıt kutbun arasında yer 
alan nefis, .hangisi kuwetli ise onun te
sirinde kalmaktadır. Öyleyse tehlikeler
den korunmak için nefsi akıl, ruh ve 
imanın kontrolünde tutmak gerekir. 
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ALİ SEYDK BEY 

1 

(1870-1933) 

Daha çok hazırladığı sözlükler 
ve okullar için yazdığı 

tarih kitaplarıyla tanınan 

L 
son devir yazar ve idarecilerinden. 

_j 

Erzincan'da doğdu (2 1 Zilhicce ı 286/ 
24 Mart 1870). Süvari kumandanı Üzeyir 
Paşa'nın oğludur. Babasının adı Sicill-i 
Ahval Defteri'ne yanlışlıkla Aziz olarak 
kaydedildiğinden bazı yerlerde bu şekil
de geçmekteyse de ailesinden a lınan bil
gilere göre doğrusu Üzeyir'dir. Nitekim 


