
me "Tarih-i Sultan Selim-i Salis ve Mah
mud-ı Sani" ismiyle doğru olarak tesbit 
edilmiş, bu isim İstanbul Kütüphanele
ri Tarih-Coğrafya Yazmalan Katalog
lan'na da (s. 224) aynen geçmiştir. Bu
nunla beraber vekayi'namenin müellif ta
rafından herhangi bir özel başlıkla adlan
dırılmadığına işaretle "Tarih-i Sultan Se
lim-ı Salis ve Mahmud-ı Sani" adının yanlış 
olduğu düşüncesini ileri sürenler de olmuş

tur (Atsız, Vl/1-2 11957]. s. 72-73). Eser 
Mehmet Ali Beyhan tarafından karşılaş
tırmalı metin ve ayrıntılı dizinle beraber 
neşredilmiştir (Gibi Tarihi, Tarih-i Sultan 
Sellm-i Salis ve Mahmud-i Sanı, ı-ıı. An
kara 2003). 
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ÖMER EFENDi, Nasuhpaşazade 
(ö. 1076/1666) 

Bestekar, şair ve hattat. 
_j 

İstanbul'da doğdu. Babası Sadrazam 
Dramalı Nasuh Paşa olup annesi Mir Şe
rif'in kızıdır. Nasuh Paşa, ı. Ahmed'in kızı 
Ayşe Sultan'la evlendiyse de bu evlilikten 
çocukları olmadı ve boşandılar. Enderun'
da öğrenim gördü ve sarayda mabeyinci 
oldu. 1064 ( 1653) yılında görevli olarak 
Şam'a gitmesinin ardından Divan-ı Hüma
yun haceganlığına ve daha sonra OrdO-yı 
Hümayun nişancılığına getirildi. Bu görev
de iken Sadrazam Köprülüzade Fazı! Ah
med Paşa'nın Uyvar ve Girit seferlerine ka
tıldı; Girit seferinde vefat etti (I 076/1666). 

Ömer Efendi'nin ölüm tarihi için kaynak
larda 1068 (1658) yılı da verilmektedir. An
cak 1068 tarihi, vefatı için kaleme alınan, 
"Yazdı yek mushaf-ı ömre ketebe ah me
ded" (ı 076) mısraında "yek" kelimesinin 
"bin" şeklinde yanlış okunmasından orta
ya çıkmış olmalıdır. Ayrıca Vekayiu'l-fu
zala ile (lll, 683) Sicill-i Osmani'de (lll, 

587) 1086 (1675) tarihi, diğer bazı kaynak
larda farklı tarihler zikredilmektedir (Ra
do, s. 99) Girit seferinin tarihiyle vefatma 
düşürülen tarihin aynı olması göz önüne 
alındığında 1 076'nın ( 1666) en doğru tarih 
olduğu söylenebilir. 

Tophaneli Mahmud Nuri'den sülüs ve 
nesih hatlarını meşkederek icazet alan 
Ömer Efendi sarayda beratlardaki tuğra
ları çekerdi. Onun Şam'a gittiğinde hac 
emiri Defterdarzade Mehmed Paşa için 
yazdığı En'am süresi karşılığında hediye
lerle taltif edildiği anlatılır. Dönemin tanın
mış bestekar ve hanendelerinden olduğu 
belirtilen Ömer Efendi mOsiki nazariyatı 
konusunda da söz sahibiydi. Esad Efendi 
onun yirmi iki bestesinden söz ediyorsa 
da bu eserlerden hiçbiri günümüze ulaş
mamıştır (Safaf. s. 390; Özalp, I, 372). Şi

irlerinde "Ömrf" mahlasını kullanmış, an
cak zamanımıza çok az şiiri intikal etmiş
tir. Zarif ve nüktedan kişiliğinin yanı sıra 
misafırperverliğiyle de tanınan Ömer Efen
di'nin konağı dönemin ileri gelen şahsiyet
lerinin toplandığı bir yerdi. 
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ÖMER EFENDi, Novili 

L 
Bosnalı alim, müellif ve tarihçi. 

_j 

Hayatı ve ailesi hakkındaki bilgiler Bos
na tarihiyle ilgili eserine dayanır. Buna gö
re 1700'lü yılların başında doğmuş olma
lıdır. Ondan bahseden kaynaklarda geçen 
Novili nisbesi Bosna-Hersek'in kuzeyba
tısında bulunan Bosanski Novi'ye işaret 
eder. Bir ulema ailesine mensup olduğu ve 
aile fertlerinden çoğunun kadılık yaptığı 
anlaşılmakta, kendisinin de medrese tah
silini tamamladıktan sonra kadılığa geç
tiği bilinmektedir. Nitekim bazı kayıtlarda 
Salona kazasında kadılık yaparken buradan 
ayrıldığına dair bilgilere rastlanır. Bundan 
hareketle Safvet-beg Basagic onun Sanski 
Most (Bosna-Hersek) kadısı olduğunu be
lirtirse de Mehmed Handzic'in belirttiği-

ÖMER EFENDi, Novil i 

ne göre burası Yunanistan'da bir şehirdir 
(Sabanovic, s. 691 ). Eserinde yazdığına 
bakılacak olursa Banaluka'da ve etrafın
da cereyan eden Osmanlı-Avusturya sa
vaşları esnasında (ı 736-l 739) bu bölgede 
kadılık yapmıştır. "Rütbe-i vala-i sitte" de
recesine kadar yükselen Ömer Efendi'nin 
hayatının son günlerini Novi'de geçirdiği ve 
burada vefat ettiği belirtilmektedir. 

ömer Efendi'nin Ahval-i Gazavat der 
Diyar-ı Bosna adlı kitabı günümüze ula
şan tek eseridir. Müellif burada, Sultan 1. 
Mahmud ile Avusturya imparatoru VI. Karl 
zamanında meydana gelen ve 1 736-1 739 
yılları arasında cereyan eden savaşlar sı
rasında Bosna'ya saldıran Avusturya kuv
vetlerine karşı Bosna Valisi Hekimoğlu Ali 
Paşa'nın savunmasından, karşı saldırıların

dan, kazanılan zaferlerden ve akınlardan 
bahsetmektedir. Hekimoğlu Ali Paşa ku
mandasında savaşlara katılanların ifade
leri, görevi icabı kendisine ulaşan resmi ev
rak ve yazışmalar eserin başlıca kaynakla
rını teşkil eder. Kitabın muhtemelen orUi
nal nüshası İbrahim Müteferrika tarafın
dan ele geçirilerek bazı müdahalelerle bir
likte yukarıdaki isimle bastırılmıştır (İstan
bul 1154) . Eserde elli iki bölümle Bosnalı

lar'dan birlikte Arnavutlaf'dan bahseden 
bir Mtime ve "Beyan-ı Me'haz-ı Vakıat" 

şeklinde bir not bulunmaktadır. İbrahim 
Müteferrika, kitabın son kısmına eserin 
değerini belirten bazı düşünceler ve mü
ellifin hayatı hakkında kısa bilgiler ekle
miştir. Esere ait yazma nüshaların ise ya
yımlanmış kitaptan istinsah edildiği tah
min edilmektedir. Kitabın eski bir nüshası

nın Saraybosna'daki Hünkar Camii Kütüp
hanesi'nde bulunduğu ve geç dönemde 
Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'ne intikal et
tiği ileri sürülür (HandZiC, Knjiievni, s. 40; 

Sabanovic, s. 692). Eserin ikinci baskısı 
Tarih-i Bosna der Zaman-ı Hekimzade 
Ali Paşa (İst an bu 1 1293), üçüncü baskısı 
Bosna Gazavat-ı Dahiliyyesi an 1149 
ila 1152 (İstanbul 1295) adıyla gerçekleş

tirilmiştir. Sadeleştiriimiş bir diğer baskısı 
da Kamil Su tarafından ayrıntılı bir önsöz
le birlikte Bosna Tarihi adıyla neşredilmiş

tir (Ankara 1979) . Kitabın Almanca çeviri
si Johann Nepomuk Dubsky (Die Kriege 
in Bosnien in den Feldzügen 1737, 1738, 
1739, Wien 1789), İngilizce çevirisi Char
les Fraser (History of the W ar in Bosnia 
During the Years 1737, 1738 and 1739, 
London 1830) ve Fransızca çevirisi Cardo
ne (Relation de la demiere guerre entre les 
allemands et les turcs, Bibliotheque Na
tionale, Suppl, Turc 930, Trad. 804) tara
fından yapılmıştır. Gustav Flügel'in kata-

59 



ÖMER EFENDi, Novili 

logunda yer alan, 1736'da Avusturya Dev
leti'ne karşı Banaluka'nın savunmasını an
latan Tevarih-i Banaluka Diyar-ı Bosna 
adlı , yazarı meçhul eserin ömer Efendi'
ye ait olması ihtimali üzerinde durulmak
tadır. 
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L 

ÖMERFERRUH 
( ö} _rıo:) 

Ömer b. Abdirrahman b. Ömer Ferrfıh 
(1904-1987) 

Arap dili ve edebiyatı, 
felsefe, tarih alanlarında eser yazan 

Beyrutlu alim. 
_j 

Gubdrü's-sinin adlı eserinde kaydetti
ğine göre 8 Mayıs 1904'te Beyrut'ta doğ
du (resmi kayıtlarda ı 906). Kültürlü bir 
aileye mensup olup ilk ve orta öğrenimini 
Beyrut'un çeşitli okullarında tamamladı 
( 1924). Ardından Beyrut Amerikan Üniver
sitesi'ne girdi; Arap dili ve edebiyatı ile ta
rih dalında öğrenim görerek 1928'de me
zun oldu. Bir yıl süreyle Filistin'in Nablus 
şehrindeki Medresetü'n-nedih'ta (lise) ta
rih, coğrafya ve tercüme öğretmeni olarak 
görev yaptıktan sonra Beyrut'a dönerek 
Cem'iyyetü'l-makasıdi'l-hayriyye ei-İslamiy
ye'nin okullarında öğretim görevini sür
dürdü. 193S'te gittiği Almanya'da Berlin, 
Leipzig, Erlangen üniversitelerinde, iki de
fa gittiği Paris'te de Sorbon Üniversitesi ile 
bazı enstitülerde dersleri takip etti. Erian
gen Üniversitesi'nde Josef Hell yönetimin-
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de "Hicretten ömer b. Hattab'ın Ölümü
ne Kadar Arap Şiirinde İslamiyet" başlıklı 
bir tez hazırlayarak 1937'de felsefe dok
toru unvanını aldı. Aynı yıl Beyrut'a dönen 
ömer Ferruh, Cem'iyyetü'l-makasıd'ın fa
kültelerinde öğretim üyeliği görevine tek
rar başladı. Bu sırada bazı arkadaşlarıyla 
birlikteel-Emali dergisini çıkardı. 1940'
ta Bağdat'taki Yüksek Öğretmen Okulu'n
da dersler ve konferanslar verdi. 1941 yı
lından itibaren, o zamana kadar vermiş ol
duğu ders ve konferanslarından "Dirasat 
~şlre fı'l-adab ve't-tarıtı ve'l-felsefe" adıy
la yirmi altı cüzden oluşan bir dizi meyda
na getirdi. 

1949'da Dımaşk ei-Mecmau'l-ilmiyyü'I
Arabl'ye muhabir üye seçilen Ömer Per
ruh bu kurumun dergisinde Arap dili ve 
edebiyatı ile tarih ve felsefeye dair yazıla
rını vefatma kadar sürdürdü. Bunlar ara
sında, Amerikan Ford Kurumu'nun fınans
manıyla Lübnan ve bazı Arap ülkeleri için 
hazırlanmış olan "Meşruu'I-Arabiyyeti'l-esa

siyye" adlı projeyi fasih Arapça'ya zarar ve
rip avam dilini öne çıkaracağı gerekçesiy
le eleştirdiği yazısı ile (XLVIll, 1973) ter
cüme tekniği ve problemlerine dair ma
kalesi (LJV, 1979) zikredilebilir. 1951 -1960 
yılları arasında Dımaşk Üniversitesi'nde mi
safir öğretim üyesi olarak Emevl, Endülüs 
ve Mağrib tarihi üzerine dersler ve konfe
ranslar. 1961'den itibaren vefatma kadar 
Beyrut Üniversitesi'nde Arap tarihi ve me
deniyetiy1e Araplar'da ilimler tarihi üzeri
ne konferanslar verdi. 1961'de Kahire Mec
mau'l-lugati'I-Arabiyye'ye asil üye seçildi. 
1970'1i yıllarda Beyrut ve Lübnan üniver
sitelerinde yüksek lisans ve doktora ders
leri verdi. Yurt içinde ve dışında çok sayı
da bilimsel kurumla hayır kurumlarına üye 
olduğu gibi bilimsel çalışmalarından do
layı gerek Lübnan'da gerekse Mısır. Suri
ye, Hindistan ve Pakistan gibi İslam ülke
lerinde kendisine çok sayıda ödül verildi. 
8 Kasım 1987'de Beyrut'ta vefat etti. 

İslam dini, Kur'an ve fasih Arapça ara
sında bir bütünlük gören ömer Perruh ha
yatını İslam mirasını ve fasih dili savun
maya adamış. bu konudaki görüşlerini <Ab
]fariyyetü '1-lugati'l-<Arabiyye adlı ese
rinde açıklamıştır. el-Mevsu<atü's-Suriy
ye'yi hazırlamak üzere seçilen ilim heye
ti içinde bulunan Ömer Ferruh, bu ansik
lopedide yer alacak ilim ve sanat adamla
rının eserlerini İslam uygarlığı çerçevesin
de vermiş oldukları gerekçesiyle ismin so
nuna "İslamiyye" kaydının eklenmesini tek
lif etmiş. ancak kabul görmeyince bu gö
revden çekilmiş. bu konudaki görüşlerini 
1966'da yazdığı Tari{J.u'l-tikri'l-<Ara bi ila 

eyyami İbn ljaldıln adlı eserinde orta
ya koymuş ve Arap uygarlığının İslamlli
ğini savunmuştur. Reformun ve yeniliğin 
İslam'da değil müslümanlarda yapılması 
gerektiğini söyleyen Ömer Ferruh, bunun
la ilgili görüşlerini et-Tecdid fi'l-müsli
min Id fi'l-İslam adlı eserinde belirtmiş
tir. 1'asawufun İslamüiğini kabul etmeyen 
yazar bunu dikkate alarak eserine "et-Ta
sawufü'I-İslaml" değil et-Taşavvuf fi'l
İslam adını vermiştir. Ömer Ferruh, İbn 
Rüşd'e uyarak felsefenin hıristiyanlarda 
dinin düşmanı, İslam'da ise dostu olduğu 
görüşünü benimsemiştir. Osmanlı devri
ni "imanı İslam, kültürü Arap" diye nite
Iemiş , bu dönemi kötüleyenleri Osmanlı 
Devleti'nin siyasi tarihiyle Arap ve Avrupa 
tarihlerinden habersiz olmakla suçlamış
tır. 1'arih ve sosyolojide İbn Haldun'un gö
rüşlerinden etkilenmiş, tarihe dair eserle
rinde olayların bilimsel analizini yapmıştır. 
Ömer Ferruh, Arap tarihinin yeniden göz
den geçirilip yazılması zaruretini dile ge
tirmiş. tarihin Şuubiyye vb. akımların gün
deme getirdiği isnat ve hatalardan arın
dırılmasını istemiş. bu konudaki düşünce
lerini Tecdidü't-tari{J. ii ta<lliihi ve ted
vinihi adlı eserinde toplamıştır. Misyo
nerlerle şarkiyatçıların çoğunun faaliyet
lerini Batı emperyalizminin ve siyonizmin 
İslam ülkelerine sızması için bir ön çalış
ma, onları da bunların hizmetinde çalışan 
kimseler olarak gören Ömer Perruh şarki
yatçıların eser ve faaliyetlerine karşı şid
detli bir mücadele başlatmış. Mustafa el
Halid! ile birlikte hazırladığı et-Tebşir ve'l
isti'mar fi'l-biladi'l-<Arabiyye adlı ese
rinde misyonerlerle şarkiyatçıların dile ge
tirdikleri emellerini eserlerinden kanıtlar 
getirerek ortaya koymuştur. Theodor Nöl
deke'nin Kur'an Tarihi adlı eseri için ka
leme aldığı eleştiri yazısında şarkiyatçıların 
çoğundan nefret ettiğini, ancak bir grup 
müslüman yazarın Kur'an'a onlardan daha 
fazla kötülük yaptığını söylemiştir. 

Ömer Ferruh, Luvls Şeyho ve Cirds Ken
'an gibi bazı yazarların çalışmalarını çü-

ömer Ferruh 


