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ÇANKIRILI SADREDDÝN EFENDÝ

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).
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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 
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ve Ka çar lar dö ne min de 1897’de çay eki mi 

ya pıl dı. Gü nü mü zün en önem li çay ih ra-

cat çı la rın dan Sey lan’da üre tim 1870’te 

baş la dı. Rus ya çay zi ra atı na 1818’de yö-

nel me si ne rağ men an cak ya rım asır son ra 

Kaf kas ya sa hil le rin de ve özel lik le Özür ge ti 

böl ge sin de ilk ürü nü el de ede bil di. Rus-

ya’da çay cı lık, XX. yüz yı lın ba şın da bu gün 

Azer bay can sı nır la rı içe ri sin de ka lan Len-

ke ran böl ge si ne (Ha zar sa hi lin de) ka dar 

ge niş le di. Bu ara da XIX. yüz yı lın or ta la rın-

da Sa kar Türk le ri’nden bir grup Türk me-

nis tan’da çay ta rı mı nı baş lat tı ve bu ra da 

1930’la ra ka dar üre ti mi sür dür dü.

Türk ler’in çay la ta nış ma sı nın iki bin yıl 

ön ce si ne uzan dı ğı tah min edil mek te dir. 

Hun lar’ın bü yük öl çü de Çin et ki si ne gir-

dik le ri milâttan ön ce I. yüz yı lın baş la rı na 

ait bul gu lar da bronz dan ya pıl mış bir ka bın 

içe ri sin de çay ka lın tı la rı na rast lan mış tır. 

Türk ler’de ça yın yay gın laş ma sı XII. yüz-

yıl da ya şa yan Ho ca Ah med Ye sevî’ye da-

yan dı rı lır. Men kı be ye gö re Ah med Ye sevî, 

mi sa fir ol du ğu Çin sı nı rı ya kın la rın da ki 

Tür kis tan köy le rin den bi rin de ken di si ne 

ik ram edi len bu sı vı yı içe rek yor gun lu ğu-

nu gi der miş ve her ke se de bu nu tav si ye 

et miş tir. Bu nun la be ra ber Türk ler Mo ğol 

is tilâla rı yü zün den ba tı ya göç et tik le ri sü-

reç te çay kül tü rün den uzak laş tı lar.

Os man lı lar’da çay la il gi li ilk bil gi le rin 

XVI. yüz yı la ka dar in di ği sa nıl mak ta dır. 

An cak ça yın içil di ği yer ler le il gi li en es ki 

ka yıt lar Ev li ya Çe le bi’nın ese rin de yer alır. 

Ev li ya Çe le bi, İs tan bul ve Bit lis’ten ver di-

ği ör nek ler de ba zı dev let da ire le rin de ve 

ko nak lar da ya pı lan ik ram lar ara sın da ça yı 

da zik re der. Onun bah set ti ği XVII. yüz yıl 

ile son ra ki bir kaç yüz yıl da çay yap rak la rı 

ak tar lar da sa tı lan şi fa lı bir bit ki ol mak tan 

öte ye git me di. Şey hü lislâm Da madzâde 

Ebül hayr Ah med Efen di 1711 yı lın da yaz-

dı ğı Çay Risâle si’nde ça yın fay da la rı nı 

uzun uzun an lat mış, an cak ta rih çe si ne ve 

Os man lı kül tü rün de ki ye ri ne de ğin me miş-

tir. Ay nı ta rih li bir bel ge de “kilâr-ı âmi re” 

için sa tın alı nan mal ze me lis te sin de çay 

da gö rül mek te dir. Bu dö nem de sa rayda 

çay içil me di ği ne gö re bu nun şer bet ya pı-

mın da ko ku lan dı rı cı bir çeş ni ola rak kul-

la nıl mış ol ma sı kuv vet le muh te mel dir. 

XIX. yüz yı lın baş la rın da resmî ku rum lar da 

ve bü yük ko nak lar da içe cek ler ara sın da 

çay da bu lun mak tay dı. Miss Ju lia Par doe 

1835’te ki Mek teb-i Har biy ye zi ya ret le rin-

de ken di le ri ne çay ik ram edil di ği ni ya zar. 

1839’da İs tan bul’a ge le rek Hâşim Ağa 

Ko na ğı’na yer le şen Ho kand lı dip lo mat lar 

için ya pı lan bir ay lık har ca ma lis te sin de 

Ana va ta nı Çin’in Fu-ki en böl ge si hal kı nın 

ko nuş tu ğu Amoy leh çe sin de t’e (theh), 

yö ne ti ci seç kin le rin kul lan dı ğı Man da rin 

leh çe sin de ise ç’a (tcha) şek lin de te laf fuz 

edi lir. Amoy bi çi mi Ba tı dil le rin de thé, tea 

şek lin de kul la nı lır ken ku zey de ki Man da rin 

söy le niş bi çi mi Ja pon ya, Hin dis tan, İran 

ve Rus ya’ya geç miş, bu ra lar da ça, çay ve 

şay ola rak ifa de edil miş tir. Türk çe’de çay 

şek li nin be nim sen me si ke li me nin Os man lı 

ül ke si ne Rus ya ve İran üze rin den gir miş 

ol ma sın dan ile ri ge lir.

Yer yü zün de beş bin yıl dan be ri kul lanıl-

mak ta olan çay ilk de fa Çin’de or ta ya çık tı, 

hem ilâç hem de ke yif ve ri ci bir içe cek ola-

rak yay gın laş tı. Ça yın Çin dı şın da tü ke til di-

ği ilk ül ke ise de niz aşı rı kom şu su Ja pon ya 

ol du. VI II. yüz yı lın ba şın da Ja pon sa ra yı-

na gir dik ten son ra halk ara sın da ya yıl dı, 

Çâ îlik di ni doğ du, IX. yüz yıl da zi ra atı na 

baş lan dı ve XII. yüz yıl da küt le sel üre ti me 

ge çil di. Da ha son ra Hin dis tan, Mo ğo listan, 

İran ve Or ta do ğu halk la rı çay la ta nış tı. 

Sa fe vî ler’de XVII. yüz yıl or ta la rın da her 

mev sim de tü ke ti len içe cek ha li ne gel di, 

İs fa han’da “çây-ı Hı taîhâne” (Çin ça yı evi) 

adı ve ri len iş let me ler açıl dı. Rus lar’ın ça yı 

ta nı ma sı İslâm dün ya sın dan ve Mo ğol lar’-

dan da ha son ra dır. Rus ya ile bir lik te bu 

dev le tin hâki mi ye ti al tın da ki Ka zak, Türk-

men ve Öz bek gi bi Türk top lu luk la rı ay nı 

şe kil de çay tü ke ti ci si ha li ne gel di. Os man-

lı lar’ın Or ta As ya Türk le ri’yle olan dip loma-

tik bağ la rı nın ya nın da bu coğ raf ya dan 

Anado lu’ya ve İs tan bul’a ya pı lan göç ler 

ça yın Os man lı ül ke sin de ya yıl ma sın da rol 

oy na dı. Arap dün ya sına ya yı lı şı da Os man-

lı lar ve özel lik le XIX. yüz yıl da Ba tı lı lar va sı-

ta sıy la ol du. Av ru pa lı lar’ın çay la ta nış ma sı 

coğ rafî ke şif ler le sö mür ge ci lik fa ali yet le ri 

ne ti ce sin de ger çek leş ti. Sö mür ge ler so-

nu cun da kah ve, çay, çi ko la ta ve şe ker gi bi 

müs tem le ke ürün le ri Or ta çağ’da ba ha-

ra tın oy na dı ğı eko no mik ve kül tü rel ro lü 

dev ral dı. Ön ce Hol lan da lı lar’ın, ar dın dan 

İn gi liz ler’in Do ğu Hin dis tan şir ket le ri XVII. 

yüz yıl da Ja pon ya ve Çin’den Av ru pa’ya dü-

zen li ola rak çay ta şı dı.

East In dia Com pany’nin Çin’le ya pı lan 

ti ca ret te ki te ke li ni kay bet ti ği 1833 yı lı ça-

yın ta ri hin de önem li bir dö nüm nok ta sı 

ol du. Bu ta rih ten iti ba ren İn gi liz ler Ku zey 

Hin dis tan’da çay eke rek kı sa sü re içe ri sin-

de so nuç al ma ya baş la dı. 1850’le rin son la-

rın da Eve rest etek le rin de ki Dar ci ling böl-

ge sin de ge niş Hi ma la ya plan tas yon la rı nın 

te me li atıl dı. Yüz yı lın ikin ci ya rı sın da Asam 

(Hint) ça yı dün ya pi ya sa la rı nı İn gil te re le-

hi ne alt üst et ti. Hin dis tan’da çay ye tiş ti-

ril me si kom şu İran’da tü ke ti mi te tik le di 

sa yıl dı ğı nı, ger çek mil li yet çi li ği va tan için-

de ve sos yal re ali te de ara mak ge rek ti ği ni 

söy le miş; de vir, çağ, ta rihî vak‘a, mil let, 

din, la ik lik gi bi te mel kav ram lar la il gi li alı-

şıl mış ka lıp la rı red de dip bun la rın ta rif le ri-

ni öğ ren ci le ri ne bul dur mak gi bi Kar tez yen 

ve Sok ra tik me tot lar uy gu la mış tır. Ül ken’e 

gö re ilim pren sip le rin de ke sin lik le po zi-

ti vist olan Emin Âli’nin Türk Oca ğı’nda ki 

tar tış ma lı soh bet le rin den Zi ya Gö kalp de 

fay da lan mış tır. Cum hu ri yet dö ne min de 

dü zen le nen Millî Eği tim şûra la rı na ka tı lan 

Emin Âli, II. Şûra’da yap tı ğı ko nuş ma da 

tek ki tap sis te mi ne ve öğ ren ci le rin ki tap 

oku ma öz gür lü ğü ko nu sun da ba kan lı ğın 

oto ri ter dav ran ma sı na da kar şı çıkmıştır.

Emin Âli, Af ga nis tan dö nü şün de Ro us-

se au’nun eser le ri nin ter cü me si ve neş riy le 

de uğ raş mış, çe şit li ma ka le le rin de ta rih-

te usul, usul de ta rih, me tot lu araş tır ma, 

ya zı nın men şei, eği tim me se le le ri, eği tim 

ku rum la rı nın ta ri hi gi bi ko nu lar üze rin de 

dur muş tur. Ya zı la rı ge nel de Ye ni Mec-

mua, Mes lek, Cum hu ri yet, İş ve Dü-

şün ce, Çı na ral tı gi bi der gi ve ga zete ler-

de ya yım lan mış tır. Hil mi Zi ya, Emin Âli’ nin 

“Ta rih te Usul ve Usul de Ta rih” ad lı ki ta-

bı nın müs ved de le riy le ta rih ders le ri nin 

prog ram la rı hak kın da ki not la rı nı ken di si-

ne bı rak tı ğı nı be lirt miş se de bun lar or ta ya 

çık ma mış tır. Hil mi Zi ya ay rı ca onun son 

yıl la rın da son asır Tür ki ye ta ri hi üze rin de 

bir ça lış ma yap tı ğı nı da bil dir mek te dir. 

Emin Âli’nin ilk ve or ta okul lar la li se ler için 

yaz dı ğı ta rih ki tap la rın dan baş ka Yu nan 

Sa na tı (İs tan bul 1949), Kı rım Har bi (İs-
tan bul 1957), Ba ye zit Ha ma mı Me se le-

si: 1730 Pat ro na İh tilâli (İs tan bul 1957) 
gi bi eser le ri var dır.
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ÿNu ret tin Al bay rak

– —ÇAY
˜ ™

Çay gil ler (the ace ae) fa mil ya sın dan ay nı 

adı ta şı yan bit ki nin yap rak la rı nın haş la-

na rak kay na tıl ma sıy la el de edi len, ge-

nel de sı cak ola rak tü ke ti len, ta dı bu ruk, 

kır mı zı renk li ve özel ko ku lu bir içe cek tir. 

Çay bit ki si nin La tin ce si “thea si nen sis”tir. 




