
zehirlerin incelendiği bir eserdir. el-Cev
h erü 'l-ferid ile hemen hemen aynı ko
nuları içeren kitabın müellif nüshası Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde bulunmakta
dır (Bağdatlı Vehbi Efendi , nr. 2230; diğer 
bazı nüshaları için bk. iü Ktp. , TY, nr. 7070, 
7072). 3. Ravzatü'n-necdt. 171 O yılında La
tince' den tercüme edilen eser farmakolo
j iye dairdir. Kitapta, herhangi bir sistem 
gözetilmeden yazılan 206 reçetenin önce 
hangi hastalık için olduğu , ardından veri
len bitki, maden ve hayvan kökenli ilaçla
rın hazırlanış şekli ve nasıl kullanılacağı "sı

fatı" başlığı altında anlatılmaktadır. Reçe
telerin otuz beşinin iç hastalıklarına, otuz 
üçünün cerrahiye, yirmi bir inin cildiyeye ve 
yirmi bir inin de nörolojiye ait olduğu görül
mektedir. Kaynaklarda yer almayan eserin 
bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde
dir (Hamidiye, nr. 1020/ 2, vr. ıoı •-!48b) . 

4. Mürşidü'l-muhtdr ii ilmi'l-esrdr. Yine 
Paracelsus'tan alıntılarla yazılmış altı va
raktan meydana gelen tıbbi kimyaya da
ir bir çalışmadır (Süleymaniye Ktp., Halet 
Efendi, nr. 753, Serez, nr. 2759, İ zmir, nr. 
486; İÜ Ktp., TY, nr. 4634,7022, 7023, 9314) . 
5. Kitdbü'l-M izdn fi'l-eşribe . Sıvı halin
de hazırlanmış ilaçların ölçüleri üzerine
dir (Cerrahpaşa Tıp Tarihi Enstitüsü Arş i

vi , nr. 595/2). 6. Kitdbü'n-Nebdt. Tıbbi 
bitkilerin özellik ve t edavide kullandış şe
killerini konu alan eserin bir nüshası Cer
rahpaşa Tıp Tarihi Enstitüsü Arşivi'nde 
bulunmaktadır (nr. 595/4, vr. 189•-2!3b) . 

7. Risdle ii dldti't-tıbbiyye (Cerrahpaşa 
Tıp Tarihi Enstitüsü Arş iv i , nr. 595/ 5, vr. 
2!4•-223b). 8. Şifdü'l-eskiim (Cerrahpaşa 

Tıp Tarihi Enstitüsü Arşivi, nr. 595/ 1, vr. ıa-

1 49b). 9. Tuhfetü'l-ahbdb (Beyazıt Dev
let Ktp. , Veliyyüddin Efendi, nr. 2475; iü 
Ktp ., TY, nr. 3917) . 
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ömer Ş ifai 

Efendi'nin 
ei-Cevherü '1-

ferid 
ff tıbbi'l-cedfd 

adlı eserinin 
ilk iki sayfası 

(Manisa il Halk Ktp., 

Eski Eserler, 
nr. 5337) 

BİBLİYOGRAFYA : 
Şeyh!. Vekayiu'l-fuzalti , I, 672; Osmanlı Mü

ellifleri, lll, 227 -228; Osman Şevki [Uludağ] . Beş 

Buçuk Asırlık Türk Tabtibeti Tarihi, İstanbul 
1341 / 1925, s . 163-164; MazharOsman [Uzman]. 
"Tıp Tarihimizde Bursa Daruşşifasının Mevkii ve 
Tabip Ömer Şifai" , Sıhhat Almanakı, İstanbul 
1933, s . 57-61 ; ltal;ıu 'l-meknün, ll, 467; Hediy
yetü'l-'tiri{in, I, 798; AbdülhakAdnan Adıvar. Os
manlı Türklerinde ilim (haz. Aykut Kazancıgil -
Sevim Tekeli ). İstanbul 1982, s . 161 ; Şeşen. Fihri
sü mai]tütati 't-tıbbi'l-isltimf, s. 261-263; Ali Hay
dar Bayat. Tıp Tarihi, İzmir 2003, s. 275; Feridun 
Nafiz Uzluk. "Bursalı Tabib Mevlevi Ömer Şifa! 
Dede", Dirim, XXV, İstanbul 1950, s. 170-175; 
Esin Ki'ıhya , "Ömer Şifa!" , AÜ Osmanlı Tarihi 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi: OTAM, 
sy. 4, Ankara 1993, s . 171-195; Ayten Aydın , 

"Ömer Şifa!' nin Mürşid el-Muhti'ır fi ilm el-Esrar 
Adlı Eserinde Simya" , a.e., sy. 17 (2005). s. 1-
15. r:;;;:ı 

IJ!!I!I NECDET ÜKUMUŞ 

.ı:~ı.:.:·~..~;::C,.)~";.(Ç,\ _;J\!,j; 
~~_;.._, \ ~·-:'-"Ji~ ... \-Ji 
~..ı.:--1-:;/ ~*~\{ı:_yy_, 

....... j;tj~ v""-;:\!.y.J .r • ..>~ 

YJ)::i-;> ~Jh-':",ııJ":,. ~ ,;_r~ 
..: ~~~);~yyı ,...,....~!:J"~J..:ı.J 

~ _;~i~~~A~l> •.,;); ... l.-, 
~J~;~) ~~l.J1f.:,.lj..J\-.4S\.. ·• 

~~~ ':-' J J_;.ı~~; 

~~~~~ 
lf.Z.'<fl>~:>ı.~.,~-Aı-.1 
~~ll~~~·lu_,..._>\'; ... ~:.,:-.~-~. 

~tti~~\:;:;:;!: 

r)l~_,.h~-' 
__;~_,ıı.,AJr;ıl{;;.,<f 
~ ...:.:,_..\;;jl.ı _/_..jtl~iSjJ\ -'~Y 

(Pl.J~ı.,~ ;~".J.w-t,.Jij 
..,• .. Jlj._;J J .?," _ _,l_l;.-.ı~:\HjJ..t:J~}-

l#~,.1c .. (~I~L;~y~( jf : ~~ 
-~J.>>.:_:.ı"J! · .i.f~tı:.t~l(~.Ju ... ~J

..ı"'f.:"~J\; ~.J j~....,: .. ~'-, .. 7.::-J:/ . ·' '"-'* ' '·'' F!'if l 
.,~_, ::.;;;>~ ı_,·~~l j~ ,~;· .j >i~): 

ömer Sifa1 
Efendi'nin 
Mürşidü '1-muhtar 
ff ilmi'I-esrar 
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(Süleymaniye Ktp., 
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ÖMER VASFi EFENDi 

ÖMER VASFİ EFENDi 
(1880 -1928) 

Celi sülüs yazıda tanınmış 
Türk hattatı. 

_j 

ömer Ziya (Vasfi) Efendi 20 Cemaziye

lewel 1297 (30 Nisan 1880) tarihinde Top

hane semtinde doğdu . Babası Hırka- i Şe

rif Camii hatibi Eyüp Sabri Efendi' dir. İb
tidalden sonra Tophane'de bulunan Feyzi

ye Rüşdiyesi'nde hattat Çukurcumalı Kad

ri Efendi'den aklam-ı sitteyi meşke baş

ladı. 1896'da idadlyi bitirdi. 1898'de Sultan 

Ahmed Camii'nde Kazasker Mehmed Esad 

Efendi'nin cami derslerine devam ederek 

1904'te icazetname aldı. Bu arada Rifili 

Aziz Efendi'den nesta'lik ve sülüs, Kamil 

Efendi'den (Akdik) sülüs ve divan! yazıla

rını öğrendi. Sami Efendi'den nesta'lik ve 

cellsini, sülüs cellsini t ekrar meşkederek 

nesta'lik yazıdan 190Tde icazet aldı. 1899'

da babasının ölümü üzer ine Hırka-i Şerif 

Camii hatipliğine getirildi ve ölümüne ka

dar bu görevi sürdürdü. Camideki vazife

si dolayısıyla kendisine "Hatip Ömer" de 

denilirdi. Mevlev! tarikatına mensup olan 

Ömer Vasfi Efendi çalıştığı Eytam Şube

si'ndeki görevinden ayrıldıktan sonra çe

şitli okullarda Kur'an, hat, tarih ve coğraf

ya dersleri verdi. CeiT sahasında Sami Efen

di seviyesinde eserler ortaya koydu. Üskü

dar'da Ayazma Camii'ndeki yazısı ile Kı

sıklı Camii ve çeşmesinin yazıları, Mekteb-i 

Nüwab'ın (halen istanbul Üniversitesi Kü-
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ÖMER VASFi EFENDi 

ömer Vasfi Efendi'nin cel1 sülüs levhası (Serin, s. 205) 

tüphanesi'nin bulunduğu bina) kitabesi, 

Edirne'de Meriç nehri (Yeniköprü) başında 

Hacı Adil Bey Çeşmesi'ndeki besınele ile 
dört tarafındaki sülüs kitabeler, İstanbul'
da Hırka-ı Şerif Camii'nde zerendQd levha, 

Eyüp'te Sultan Reşad Türbesi'nin kapısı 

üstüne konmuş müsenna cell sülüs ayet

le türbenin içinde paftalı kuşak yazısı gü

nümüze ulaşan eserleri arasındadır. Ömer 
Vasfi Efendi 26 Kasım 1928'de vefat etti 

ve Eyüp'te Gümüşsuyu Kabristanı'nda 

defnedildL 
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ÖMER ZiYAEDDİN 
DAGISTA.Ni 

(bk. DAGISTAM, Ömer Ziyaeddin). 

ÖMERİ, 
Ahmed b. Yahya 

(bk. İBN FAZLULLAH el-ÖMERI). 

_j 

_j 
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ÖNERME 

Hüküm bildiren cümleler için 
kullarİılan mantık terimi. 

_j 

İnsan zihni herhangi bir şey hakkında 
bilgi edinirken iki aşamalı bir süreçten ge-

... · çer. -Önce düşüncenin yapı taşları duru
mundaki kavrarnlara başvurur, ardından 
bu kavramlan kullanarak hükümlere yani 
önermelere ulaşır. Bu açıdan mantığa dair 
eserler kavram ve önerme mantığı diye iki 

· kısım halinde değerlendirilir. İlk kısımda 
terimler (elfaz) , tarifi meydana getiren te
mel elemanlar ve kategoriler incelenir; ikin
ci kısımda önermeler, kıyas ve çeşitleriyle 
ispat şekilleri söz konusu edilir. Farabl'
den itib.aren kavramlar, tarif ve kategori
ler "tasawurat", bu kavramlardan en az 
ikisinin oluşturduğu yargı ifade eden cüm
leler ve bunların tahlillerini içeren çalış
malar ise "tasdlkat" başlığı altında ince
lenmiştir. İslam mantıkçıları bu kısımda
ki çalışmaları bazan "kazıyye mantığı" ve 
"ibare mantığı" adıyla anmıştır. 

Aristo önermeyi, "Kendisiyle bir şey hak
kında bir başka şeyin tasdik veya inkar 
edildiği sözdür" diye tanımlar ( Organon, 
III, !). Buna göre önerme, iki veya daha 
fazla terimle yapılmış olumlu ya da olum
suz yargı bildiren cümledir. Bir önerme
de konu (mevzQ), yüklem (mahmül) ve yük
Iemi konuya bağlayan bağlaç (rab ıta) ol
mak üzere üç terim bulunur. Mesela, "Ha
va açıktır" ve "Yağmur yağarsa yerler ıs
lanır" önermelerinin ilkinde "hava" konu, 
"açık" yüklem. "-tır" bağlaçtır. İkinci öner
ınede "yağmur yağar" konu, "yerler ıslanır" 
yüklem, "-sa" bağlaçtır. Ancak her öner
me bir cümle olmakla birlikte her cümle 
bir önerme değildir. Mesela, "Dersinize ça
lışın"; "Hava yağışlı mı?"; "Keşke başara
bilseydim"; "Allahım. sana şükürler olsun" 
gibi emir, soru. dilek ve dua cümleleri öner
me sayılmaz. Zira bunlar yargı içermez. 
Öte yandan, her önermenin bir yargı bil
dirmesine karşılık her yargı bir önerme 
olmayabilir. Mesela "ne güzel", "evet", "ha
yır" gibi ifadeler bir yargı bildiriyorsa da 
önermenin temel elemanları olan konu, 
yüklem ve bağtaçtan yoksun oldukların

dan önerme sayılmazlar. önermeler doğ
ru veya yanlış olabilen yargılardır. Fakat 
mantık bir önermenin doğru veya yanlış 
oluşunun tesbitiyle ilgilenmez; bu konu 
başka bilimlerin uyguladığı çeşitli yöntem
lerle ispatlanır. Mesela, "İki kere iki dört 
eder" önermesinin doğruluğunu sağlamak 
için birtakım matematik işlemlere başvu

ru! ur. Mantıkçının görevi, verilen bir öner-

meden mantık! çıkarım kuralları yardımıy
la bu önermeye eşdeğer olan önermeleri 
tesbit etmektir (Ural, s. 49-50). 

Klasik mantıkta önermeler yüklemli ve 
şartlı olmak üzere iki kısma ayrılır; ilkine 
basit, ikincisine birleşik önerme de denir. 
Yüklemli önermeler basit olup konu, yük
lem ve bağtaçtan oluşur. Bu önermede 
bağtaç kaldırılınca konu ve yüklem yalın 
birer terim olarak kalıyorsa önerme yük
lemlidir. Yüklemli önermeler niceliklerine 
göre tümel (külll) ve tikel ( cüz'l), nitelikle
rine göre olumlu (mücibe) ve olumsuz (sa
libe) şeklinde dört gruba ayrılır. Nitelik iliş
kisi açısından önermeler tümel olumlu, tü
mel olUmsuz, tikel olumlu ve tikel olum
suz diye ayrılır. Konunun ve yüklemin nice
liği öne çıkarılarak da çeşitli önerme türle
ri elde edilmiştir. Aristo'dan itibaren man
tıkçılar konunun niceliği üzerinde yoğun
laşmış, bir yarar sağlamadığı gerekçesiy
le yüklemin niceliği üzerinde durmayıp bu 
tür önermeleri kural dışı olarak değerlen
dirmiştir. Fakat XIX. yüzyıl İngiliz mantık
çılarından George Bentham ile Hamilton, 
"Bütün insanlar ölümlüdür" önermesinde 
yüklemin niceliğine dikkat çekerek bunun, 
"Bütün insanlar bazı ölümlülerdir" anlamı
nı içerdiğini, çünkü insandan başka ölüm
lü varlıkların da bulunduğunu söylemiş

lerdir. Buna göre önceden yalnız konunun 
niceliğini belirleyen tümel-tikel şeklindeki 
ikili ayırım dörde çıkmış olmaktadır (Öner. 
Klasik Mantık, s. 47-48). 

Şartlı önermelerde birden çok önerme 
bazı eklerle birbirine eklenmiş durumda
dır; bağtaç kaldırıldığında konu ile yüklem 
birer cümlecik halinde kalır. "Yağmur ya
ğarsa yerler ıslanır" önermesi bağlaçsız 
olarak, ''Yağmur yağar, yerler ıslanır" şek
lini alır. Bir kıyas işleminde iki öncü! öner
meye mukaddemeteyn, bu öncüller vası
tasıyla elde edilen sonuç önermeye neti
ce, dava, matiab adı verildiği gibi yüklem
li önermelerde konu ile yüklem tarafeyn, 
şartlı önermelerde ise konu mukaddem, 
yüklem tali adıyla anılır. İslam mantıkçıla
rı şartlı önermeleri bitişik (muttası l ) ve ay
nk (munfasıl) olmak üzere iki kısımda de
ğerlendirir. Bu tür önermeler kendi içinde 
bitişik şartlı ve ayrık şartlı diye ikiye ayrıl
dığı gibi mukaddem ve tali arasındaki ni
telik ve nicelik ilişkilerine göre de gruplar 
oluşturur (İbn Sina, s. 37-44). Klasikman
tıkta önermeler arası ilişkiler konusu da 
önem arzetmektedir. Bu ilişki karşı olma 
(tekabül) ve döndürme (aks) terimleriyle 
ifade edilir. Buna göre aynı terimlerle ya
pılan iki önerme ya nicelik ya nitelik ya da 
hem nicelik hem nitelik açısından birbirin-


