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ÿRe cep Alp ya ğıl

– —ÇANKIRILI SADREDDÝN EFENDÝ
(1855-1931)

Son dönem Osmanlý âlimi,
Dârülfünun Ýlâhiyat Fakültesi hocasý.˜ ™

Ebû Tal ha Ab dül kå dir Sad red din 3 Re-

ceb 1271 (22 Mart 1855) ta ri hin de İs tan-

bul’ da doğ du. Mefâtî¼u künûzi’l-İslâm 

ad lı ese rin de (vr. 5a) ne se bi ni Ab dül kå dir 

Sad red din b. Ab dul lah Sabrî b. Ab dül kå dir 

b. Ab dul lah b. Ha san el-Kan gırî (Ken garâvî) 

el-Koç hisârî şek lin de zik re der. Ba ba sı Şam 

mer kez nâibi, bilâd-ı ham se mevâlîsin den 

Hâfız Ab dul lah Sab ri Efen di’dir. Bü yük de-

de si Kay yımzâde Ab dul lah Efen di hu zur 

ders le rin de mu ha tap ve mu kar rir ola rak 

bu lun muş, Ku düs ka dı lı ğı va zi fe si nin ar-

dın dan 1824’te ve fat et miş tir.

Sad red din Efen di ilk eği ti mi ni ba ba sın-

dan al dık tan son ra baş ta İs tan bul ve Şam 

ol mak üze re fark lı şe hir ler de İslâmî ilim le-

ri tah sil ede rek bir çok âlim den icâzet al dı. 

Bun lar ara sın da Mu ham med el-Cu hadâr, 

Ab dül kå dir el-Üs tüvânî, Mu ham med ez-

Ze hâvî, Bekrî el-Attâr, Os man el-Hatîb 

el-Han belî, Tevfîk es-Süyûtî, Mu ham med 

Saîd el-Yemânî, Tâhir el-Cezâirî, Ebû Nesîb 

el-Hamzâvî, Ebû Hâşim Ab dür rezzâk b. 

Hü se yin el-A‘zamî ve Muhammed İzzet 

Eyyûbî sa yı la bi lir. Mefâtî¼u künûzi’l-İs-

lâm’ da say dı ğı bu isim ler den ho ca larının 

da ha çok Şam ulemâsın dan ol du ğu anla-

şıl mak ta dır (MMİ ADm., XXIV/3 [1949], s. 
420-421). Sad red din Efen di’ye 31 Mayı s 

1871 ta ri hin de İs tan bul mü der ris li ği pâ-

ye si ve ril di. Su ri ye vilâye tin de Dûmâ ve 

Hu mus ka za la rı niyâbe tin de bu lun du. Hü-

dâven digâr (Bur sa) vilâye ti Gö nen ka za sı 

Çankırılı

Sadreddin

Efendi

(İs tan bul 1933). Çan kı’nın İs tan bul Er kek 

Li se si’nde ver di ği ders le rin not la rın dan 

mey da na gel miş tir. 12. Bü yük Fel se fe 

Lû ga tı (I-III, 1954-1958). Mus ta fa Na-

mık Çan kı’nın en önem li ese ri dir. Ki ta bın 

ya zı mı na 1942’de baş la nıp müs ved de si 

1947’de ha zır lan mış sa da ni haî şek li ni al-

ma sı ve ta ma mı nın ba sıl ma sı 1958 yı lı-

nı bul muş tur. Eser de mad de ba şı ola rak 

Fran sız ca te rim ler alın mış; al tın da bun la-

rın Yu nan ca ve La tin ce asıl la rı, ye ri ne gö-

re mo dern Ba tı dil le riy le Arap ça, Os man lı 

Türk çe si, ye ni Türk çe ve yer yer fark lı Türk 

leh çe le rin de ki kar şı lık la rı, İslâm kül tü rün-

de ge çen ko nuy la il gi li baş ka ke li me ler ve 

bun la rın an lam la rı ya zıl mış; ar dın dan te-

rim le rin de ği şik bi lim ve fel se fe alan la rın-

da ki mâna la rı açık lan mış; Ba tı ve İslâm 

kay nak la rı na da ya lı an sik lo pe dik bil gi ler 

ve ril miş tir. III. cil din so nu na da uzun bir 

te rim ler lis te si kon muş tur. Bü yük Fel-

se fe Lu ga tı’nda baş ta İbn Sînâ ol mak 

üze re Gazzâlî, Sey yid Şerîf el-Cürcânî, İbn 

Haldûn, Taş köp rizâde, Kı na lızâde, İbrâhim 

Hak kı Er zurûmî, İsmâil Rusûhî An ka ravî, 

Bur sa lı İsmâil Hak kı, Ge len bevî, Ali Se dad, 

Ba banzâde Ah med Na im, Meh met Ali Ay-

ni, İs ma il Hak kı İz mir li gi bi müs lü man ilim 

ve fi kir adam la rıy la Eflâtun, Aris to, Ba con, 

Pas cal, Des car tes, Spi no za, Le ib niz, John 

Loc ke, Ma leb ranc he, Mon tes qu ieu, Ro us-

se au, Da vid Hu me, Kant, Au gus te Com-

te, J. Stu art Mill gi bi Ba tı lı dü şü nür le rin 

eser le rin den ya rar la nıl mış, ay rı ca ya ban cı 

fel se fe söz lük le ri, Arap ça-Türk çe söz lük-

ler, ka mus lar, çe şit li te rim söz lük le ri ve 

Türk çe söz lük ler kul la nıl mış tır. Çan kı’nın 

baş ta Cum hu ri yet ga ze te si ol mak üze-

re Ulus, Mes lek, İn san, İnanç, Sa vaş, 

Ye ni Ter bi ye gi bi ga ze te ve der gi ler le 

İslâm-Türk An sik lo pe di si’nde çok sa yı-

da ya zı sı çık mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Nam dar Rah mi Ka ra tay, Fel sefî Mes lek ler 
Vo ka bü le ri, Af yon 1932; Hay dar To lun, Fel se fe 
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1966-83 (haz. Mah mut Ali Me riç), İs tan bul 1993, 
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Ai şe Ta ban, Mus ta fa Na mık Çan kı’nın Bü yük 
Fel se fe Lü ga tı’nda Kla sik İslâm Fel se fe siy le İr-
ti bat Tar zı: İbn Sînâ Ör ne ği (yük sek li sans te zi, 
2013), MÜ Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü; “Mus ta fa 
Na mık Çan kı”, İslâm-Türk An sik lo pe di si Mec-
mu ası, I/18, İs tan bul 1941, s. 3; Hil mi Zi ya Ül ken, 
“Bü yük Fel se fe Lu ga ti”, Ye ni Sa bah, İs tan bul 17 
Ma yıs 1954; Ha san Âli Yü cel, “Lûgat Pa ra la ma”, 
Cum hu ri yet, İs tan bul 18 Tem muz 1954; H. Ni me-

tul lah Öz türk, “Bü yük Fel se fe Lûga tı ve Uy dur-
ma ile İş le me”, TDl., IV/37 (1954), s. 9-12; Sa mi 

N. Özer dim, “Bü yük Fel se fe Lûgatı”, a.e., III/36 
(1954), s. 735-737; a.mlf., “Kü çük Bir Ce vap”, 

özel lik le de Kant çı va zi fe ah lâkı nın ge niş 

et ki si gö rü lür. Ay rı ca ki tap ta Kı na lızâde Ali 

Efen di’nin Ah lâk-ı Alâî’si, Taş köp rizâde 

Ke mâ led din Efen di’nin Mevzûâtü’l-

ulûm’u, Er zu rum lu İbrâhim Hak kı’nın 

Mâri fetnâme’si gi bi kla sik kay nak lar la 

Fe rit Kam’ın Mebâdî-i Fel se fe den İlm-i 

Ah lâk, Sâlih Ze ki’nin Fel se fe-i Ah lâ kıy-

ye, Ali Hay dar’ın Bü yük Usûl-i Fı kıh, 

Zi ya Gö kalp’in Türk Me de ni ye ti Ta ri hi 

baş lık lı ki tap la rı gi bi ye ni ça lış ma la ra da 

atıf lar ya pıl mış tır. Ese rin so nu na Türk çe 

te rim le rin Fran sız ca kar şı lık la rı nı gös te ren 

bir lis te ek len miş tir. 5. Be di iyat (İs tan-
bul 1931). Tür ki ye’de es te tik di li nin oluş-

ma sın da önem li bir aşa ma sa yı lan eser de 

Os man lı ve Cum hu ri yet dö nem le rin de ki 

sa nat ve ede bi ya ta da ir bi ri ki min mec-

ze dil me ye ça lı şıl dı ğı gö rü lür. Baş lı ca re-

fe rans la rı ara sın da M. Fu ad Köp rü lü’nün 

Türk Ede bi ya tı Ta ri hi, İs ma il Ha bip’in 

Türk Te ced düd Ede bi ya tı Ta ri hi, Celâl 

Esat Ar se ven’in Ge nel Sa nat Ta ri hi ve 

Sa nat Ka mu su ad lı eser le riy le mûsi-

ki te rim le rin de Ra uf Yektâ Bey’in şi fahî 

açık la ma la rı var dır. Ki tap ta Fuzûlî, Bâkî, 

Nedîm, Şeyh Ga lib, Nâmık Ke mal ve Ab-

dül hak Hâmid’in es te tik an la yış la rı na da 

yer ve ri lir. Bu ese rin so nuna da bir lu gat çe 

ile Türk çe te rim le rin Fran sız ca kar şı lık-

la rı nı ve ren ge niş bir lis te kon muş tur. 6. 

Aris to (İs tan bul 1931). Cum hu ri yet dö ne-

min de Aris to ve fel se fe si hak kın da ya pı lan 

ilk müs ta kil ça lış ma dır. Aris to’ya da ir bir 

eser de Ah lâk-ı Alâî, Mevzûâtü’l-ulûm 

ve Mâri fetnâme gi bi Os man lı fel se fe bi-

ri ki mi ne yo ğun atıf lar ve ba zı kar şı laş tır-

ma lar ya pıl ma sı dik kat çe ki ci dir. 7. Es ki 

Yu nan Ter bi ye ci le ri: Is par ta Ter bi-

ye si, Ati na lı la rın Ter bi ye si, Fi sa gor, 

Sok rat, Ef la tun, Xe nep hon, Aris to 

(İs tan bul 1931). Eği tim fel se fe si ala nın-

da ter cü me-te lif tar zın da bir ça lış ma dır. 

Eser de Kı na lızâde’nin ve Ziyâ Pa şa, Yûsuf 

Kâ mil Pa şa, Ah med Ve fik Pa şa, Ah med 

Mid hat Efen di gi bi son dö nem Os man-

lı ay dın la rı nın eği tim an la yış la rı na da yer 

ve ril miş tir. 8. Fel se fe Ba ka lor ya sı: Ru hi-

yat, Man tık, Ah lâk, Me ta fi zik (İs tan bul 
1932). Çan kı’nın özel lik le öğ ren ci ler için 

Fran sız ca’dan çe vir di ği fel se fe ye gi riş ki-

ta bı dır. 9. Eflâtun (İs tan bul 1933). Yi ne 

Cum hu ri yet dö ne min de Eflâtun hak kın da 

ya zı lan ilk müs ta kil ki tap tır; so nun da te-

rim ler bö lü müy le bir lu gat çe bu lu nur. 10. 

Kü çük Fel se fe Ta ri hi (İs tan bul 1933). 
Mü el lif bu ese rin den ile ri de ba sı la cak 

Fel se fe Lûga tı’nın mu kad di me si ola rak 

söz et mek te dir. 11. İç ti ma iyat Ne dir? 
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do ğu şu nun sos yal se bep le ri ni an lat tı ğı, 

beş for ma sı ya yım lan mış İslâm ta ri hiy le 

il gi li ese rin den do la yı az le dil di. Ar dın dan 

Maa rif Nezâre ti ken di si ni Fran sa’ya öğ ren-

ci mü fet ti şi ola rak gön der di (1913). Çav lı, 

Lil le Üni ver si te si’nde ta rih me to do lo ji si 

ders le ri ne de vam et ti. An ne si nin has ta-

lan ma sı üze ri ne er te si yıl İs tan bul’a dön dü 

ve İs tan bul Li se si’ne ta rih öğ ret me ni ta yin 

edil di. Bir sü re son ra gö nül lü ola rak or du-

ya ka tıl dı. Fa kat Maa rif Nezâre ti bu na izin 

ver me di ğin den beş ay son ra tek rar öğ-

ret men li ğe baş la dı. 1914-1920 yıl la rın da 

İs tan bul Sultânîsi’nde ve çe şit li li se ler de 

ta rih öğ ret men li ği yap tı. 1920’de ikin ci 

de fa Bur sa Sultânîsi ta rih öğ ret men li ği-

ne gön de ril diy se de git me di ği için is ti fa 

et miş sa yıl dı. Açık ta kal dı ğı üç yıl lık sü re-

de Kan ta ri ye Şir ke ti ve Ka dın la rı Ça lış tır-

ma Ce mi ye ti’nde ça lış tı. 1923’te tek rar 

öğ ret men li ğe ge ti ril di. Ağus tos 1926’da 

hü kü me tin iz niy le Af ga nis tan’a git ti ve Af-

ga nis tan Maa rif Vezâre ti mü şa vi ri ol du. 

Bu gö re vi sı ra sın da Hin du kuş ge çit le ri ni 

gör dü, Or ta As ya Türk ha ya tı nı in ce le yip 

bel ge top la mak ama cıy la yap tı ğı ge zi le rin 

bi rin de uy ku has ta lı ğı na ya ka lan dı. Kâbil 

el çi li ğin de dört ay ka dar te da vi görmesi ne 

rağ men iyi le şe me den felç li hal de Tür ki-

ye’ye dön dü. Bir gö zü nü kay bet miş ola rak 

sağ lı ğı dü ze lin ce 15 Ey lül 1928’de Ka dı köy 

Or ta Mek te bi ve İs tan bul Er kek Mu al lim 

Mek te bi’nde ye ni den baş la dı ğı ta rih öğ-

ret men li ği ne bir çok li se de de vam et ti. 

Yük sek Mu al lim Mek te bi mü dür lü ğü ve 

Gü zel Sa nat lar Aka de mi si me de ni yet ta-

ri hi öğ ret men li ği gö rev le rin de bu lun du. 

Be yoğ lu Kız Li se si ta rih öğ ret me ni iken 8 

Ey lül 1950’de emek li ye ay rıl dı ve 10 Ka sım 

1968’de öl dü.

He ye can lı ko nuş ma la rı, ge niş an sik lo pe-

dik bil gi si ve tak vim ko nu sun da ki uz man-

lı ğıy la ta nı nan Emin Âli Çav lı, az sa yı da ki 

ese rin den zi ya de çe şit li hâtı ra lar da yer 

alan soh bet le ri ve ta le be le ri nin nak let ti ği 

ders tak rir le riy le bi lin mek te dir. Ta le be le-

rin den En ver Beh nan Şa pol yo, Feh mi Ya-

vuz ve özel lik le İs tan bul Sultânîsi’nde dört 

yıl ken di sin den ders oku yan ve ölün ce ye 

ka dar dos tu olan Hil mi Zi ya Ül ken onun 

müf re da ta bağ lı kal ma dan ders an lat tı-

ğı nı, o za ma na ka dar li se ler de oku tu lan 

Mi zan cı Mu rad, Celâl Nûri ve Ah med Re-

fik’in eser le ri ni eleş ti re rek bun la rın indî 

gö rüş ler le do lu ol du ğu nu, İbn Haldûn’dan 

kal ma yük sel me ve ge ri le me dö ne mi 

kav ram la rı nın sos yo lo jik bir esa sa da yan-

madı ğı nı ile ri sür dü ğü nü be lirt mek te dir. 

O yıl lar da mev cut it tihâd-ı İslâm ve Tu-

ran gi bi kli şe fi kir le rin mü cer ret ve ha yalî 

Kütüphane si’nde bulun mak ta dır (nr. 
10650). Sadred din Efen di’nin ay rı ca Hu-

k†k-ı Âile Ka rarnâme si hak kın da Sebîlür-

reşâd’ın 382-445. sa yı la rın da ya yım lan-

mış yir mi adet ma ka le si var dır (Cey han, 
s. 427-428). Ah met Ya sin Kü çük tir ya ki bu 

ma ka le ler üze ri ne bir yük sek li sans tezi 

ha zır la mış tır (2009, Ga zi Üni ver si te si Sos-
yal Bi lim ler Ens ti tü sü). Mu ham med Beh-

cet el-Baytâr, Sad red din Efen di’nin da ha 

baş ka eser le ri ni de zik ret mek te dir (MMİ-
ADm., XXIV/3 [1949], s. 420).

BİB Lİ YOG RAF YA :
BA, DH.SA İD, Dos ya nr. 72, Göm lek nr. 210; 

Ab dül kå dir Sad red din, Mefâtî¼u künûzi’l-İs lâm, 
Dârü’l-kü tü bi’z-Zâhi riy ye, nr. 10650, vr. 5a; a.mlf., 

“Hik met-i Teşrî‘, Mu kad di me”, Mah fil, sy. 2, İs-
tan bul 1338/1920, s. 23-24; sy. 3 (1338/1920), 
s. 42-44; Esmâ el-Hımsî, Fih ri sü MaÅ¹û¹âti Dâ-
ri’l-kü tü bi’¾-æâhi riy ye: £Ulûmü’l-lu³ati’l-£Ara-
biy ye: en-Na¼v, Dı maşk 1393/1973, s. 519; 
Zi rik lî, el-A£lâm (Fet hul lah), IV, 40-41; Ab dul-

lah Cey han, Sı rat-ı Müs takîm ve Sebîlür re şad 
Mec mu ala rı Fih ris ti, An ka ra 1991, s. 427-428; 
Ömer Rızâ Kehhâle, Mu£ce mü’l-müßel lifîn, Bey rut 
1414/1993, I, 838; II, 190; M. Beh cet el-Baytâr, 

“el-Mûfî fi’n-na¼ vi’l-Kûfî”, MMİ ADm., XXIV/3 
(1949), s. 420-421.

ÿAli Ben li

– —ÇAVLI, Emin Âli
(1888-1968)

Tarihçiliði
ve eleþtirileriyle tanýnan

yazar.˜ ™

İs tan bul Ka dır ga’da doğ du. Ba ba sı Âli 

Bey, gü nü müz de Bul ga ris tan’da bu lu nan 

Es ki Zağ ra’nın Çav lı kö yün den dir ve bu 

kö yün ti ma rı na sa hip bir si pa hi nin to ru nu-

dur. An ne si Hi da yet Ha nım, Es ki Zağ ra lı 

olup 1877-1878 Os man lı-Rus Sa va şı es-

na sın da mu ha cir ola rak İs tan bul’a gel miş 

ve Âli Bey’le bu ra da ev len miş tir. Emin Âli 

ilk tah si li ni ba ba sı nın me mu ri ye ti do la-

yı sıy la Ça nak ka le Ece abat’ta yap tı. Da ha 

son ra İs tan bul’da özel Mek teb-i Te fey yüz 

Rüş di ye si’ne ya tı lı ola rak gir di ve bu ra dan 

bi rin ci lik le me zun ol du (1901). Ba ba sı nın 

iş le ri nin bo zul ma sı yü zün den öğ re ni mi ne 

ara ver mek zo run da kal dı. Uzun köp rü’nün 

Ka vak lı kö yün de ya şa yan ha la sı nın ya nı na 

gön de ril di. Ora da üç yıl ka la rak İs tan bul’a 

dön dü ve im ti han la İs tan bul İdâdîsi’ne gir-

di (1904). Bü yük bir gay ret le bu ra yı iki yıl-

da bi tir di. An cak aşı rı ça lış mak tan do la yı 

has ta lan dı ve bir yıl Edir ne’de ba ba sı nın 

ya nın da din len di. 1907’de Mek teb-i Mül ki-

ye’ye kay dol du. Mül ki ye yi bi ti rin ce (1910) 
ida re ci lik ye ri ne öğ ret men li ği ter cih et-

ti ve Bur sa Sultânîsi’ne ta rih öğ ret me ni 

oldu. Bu sı ra da yaz dı ğı ve İslâmi yet’in 

nâib li ğin den son ra Cid de Bidâyet Mah ke-

me si, ar dın dan Is par ta San ca ğı Bidâyet 

Mah ke me si re is li ği ne ge ti ril di. Bey rut, 

Dı maşk, Bağ dat, Trab zon, Ma nas tır ve 

Ko so va gi bi şe hir ler de mah ke me re is li ği 

yap tı. 3 Mart 1913’te, Dârül fü nun İlâhi yat 

Fa kül te si’nde hik met-i teşrî‘ mu al lim li ği ne 

ta yin edil di ve bu gö re ve iki yıl de vam et-

ti. Ay rı ca Tedkîk-i Mesâhif ve Mü el lefât-ı 

Şer‘iy ye Mec li si, Maa rif Mec li si İmlâ En cü-

me ni üye lik le rin de bu lun du. 20 Ey lül 1920 

ta ri hin de Dârü’l-hik me ti’l-İslâmiy ye üye li-

ği ne ge ti ril diy se de bu gö re vi uzun sür-

me di. 1927’de Üs kü dar Sa la cak’ta ki Mü şir 

Meh med Pa şa Ya lı sı’nın selâmlık kıs mı nı 

sa tın al dı, öm rü nün ka lan kıs mı nı bu ra-

da ge çir di. 14 Şu bat 1931’de İs tan bul’da 

ve fat et ti ve Ka ra ca ah met Me zar lı ğı’nda 

def ne dil di. Sad red din Efen di’nin ha nı mı 

Şam ulemâsın dan Mekkîzâde Mu ham med 

Ebü’l-Hayr İbn Âbidîn Efen di’nin kı zı Behi-

ye Ha nım’dır.

Eser le ri. Sad red din Efen di’nin bir kıs mı 

ya yım lan mış, ço ğu yaz ma ve müs ved de 

ha lin de ki eser le rin den ya yım la nan la rı şun-

lar dır: 1. ez-Zerîa fî il mi’ş-şerîa (İstanbul 
1893). Fı kıh usu lü ko nu la rı nı tab lo lar ha lin-

de an la tan Türk çe bir eser dir. 2. el-Mû fî 

fi’n-na¼vi’l-Kûfî. Mu ham med Beh cet el-

Baytâr ta ra fın dan mü el lif nüs ha sı na da-

ya nı la rak ya yım lan mış (MMİ ADm., XXIV/3 
[1949], s. 417-432; XXIV/4, s. 560-582; XXV/ 
2 [1950], s. 223-246; XXV/3, s. 399-414; 
XXV/4, s. 511-534; XXVI/1 [1951], s. 85-
100; XXVI/2, s. 199-222; XXVI/3, s. 407-422; 
XXVI/4, s. 577-589), ay rı ca ki tap ha lin de 

de ba sıl mış tır (Dı maşk 1950, 1427/2006). 
3. Keş fü’l-³um me £an iftirâši’l-üm me. 

İti kadî mez hep le rin ta rihî ge li şi miy le gö-

rüş le ri nin ele alı nıp eleş ti ril di ği ha cim li 

bir eser dir. Ki ta bın bir bö lü mü Câmi atü’l-

Medîne ti’l-İslâmiy ye’de Kül liy ye tü usûli’d-

dîn’de iki dok to ra te zi ha lin de tah kik edil-

miş tir (I ve II. cilt ile III. cil din 22. va ra kı na 
ka dar, Ali Ab dül latîf el-Kîlânî [2005], III. 
cil din 22. va ra kın dan iti ba ren, IV ve V. ile 
VI. cil din 27. va ra kı na ka dar, Ah med Ay-
mer [2010]). 4. Hik met-i Teşrî‘. Müellifi n 

Dâ rül fü nun İlâhi yat Fa kül te si’nde ki ders 

not la rın dan iba ret tir. Bun la rın ilk kıs mı 

Mah fil der gi sin de ya yım lan mış tır (sy. 2 
[İs tan bul 1338/1920], s. 23-24; sy. 3 [İstan-
bul 1338/1920], s. 42-44). Ese rin tes bit 

edi le bi len tek mü el lif nüs ha sı Sü ley ma-

ni ye Kü tüp ha ne si’nde ka yıt lı dır (Meh met 
Ze ki Pa ka lın, nr. 80). 5. Mefâtî¼u künû-

zi’l-İs lâm. Sad red din Efen di’nin ha dis, 

tefsir, fı kıh, ta ba kat, ta rih, ahlâk vb. 

alanlardak i ki tap la ra ait se ned le ri zik ret-

ti ği eseri n mü el lif hat tı nüs ha sı Zâhi riy ye 




