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ev li lik hak kın da uzun ba his ler aç tı ğı hi kâ-

ye nin en önem li ya nı Cev det Kud ret’in de 

işa ret et ti ği gi bi Kâğıt ha ne tas vir le ri dir. 

6. Fa ik Bey ile Nûri dil Ha nı mın Ser gü-

zeş ti (cüz VI II, 92 say fa; cüz IX, 104 say fa). 
Ka çı rıl dık tan son ra İs tan bul’a ge ti ri lip kö le 

ola rak sa tı lan bir Çer kez ço cu ğu nun ha-

ya tıy la il gi li dir. Bu hi kâ ye de ya zar, kö le lik 

ya nın da Çer kez ler’in is tik bal ümi diy le ço-

cuk la rı nın esir ola rak sa tıl ma sı na olum lu 

yak la şım la rı nı da eleş tir mek te dir. 7. İh san 

Ha nım -ya hut- Ati ye Ha nım la Uş şâ kı-

nın Ser gü zeş ti (cüz X, 64 say fa; cüz XI, 
64 say fa; cüz XII, 88 say fa). Bu ra da da Os-

man lı top lu mun da yük sek ta ba ka ya men-

sup genç le rin ev len me âdet le ri ele alın mış, 

ev le ne cek ki şi ler de bu lun ma sı ge re ken ni-

te lik ler üze rin de du rul muştur. Hi kâ ye nin 

dik kat çe ki ci bir ya nı da top lum ha ya tı na 

ye ni gir me ye baş la yan ba zı âdet le rin ai le 

ha ya tın da ki tah ripkâr ne ti ce le ri ne işa ret 

edil me si dir. Be yoğ lu ge ce ha ya tı, ti yat-

ro lar, ku mar ha ne ler vb. er ke ği evin den 

uzak laş tı ran eğ len ce ler en teh li ke li şey ler 

ola rak gös te ril mek te dir. Mü el lif eser le-

rin de yer yer ko nuş ma di li ne yak laş mış, 

yer yer de di van ede bi ya tı nın ağır ve süs-

lü di li ne yö nel miş tir. Ay rı ca an la tım da bol 

mik tar da ata sö zü ve de yim kul lan mış tır.

Mü sâ me ret nâ me’ ye olan il gi, Mus ta-

fa İs met Uzun ta ra fın dan ya pı lan kısmî 

ve sa de leş ti ril miş ilk ya yı mın dan son ra 

art mış gö rün mek te dir. Bin ba şı Ri fat 

Bey’in Ser gü zeş ti, Meh met Kap lan ve 

di ğer le ri nin ha zır la dı ğı Ye ni Türk Ede-

bi ya tı An to lo ji si ad lı der le me de yer al-

mak ta dır (İs tan bul 1979, III, 31-50). Em re 

Er do ğan’ın ha zır la dı ğı seç me me tin ler le 

(İs tan bul 2004, 2011) Ke rim Çe ti noğ lu’nun 

Mus ta fa İs met Uzun ta ra fın dan neş re di-

len üç hi kâ ye ye da ya na rak yap tı ğı seç-

me ler de (İs tan bul 2005) sa de leş ti ril miş 

me tin ler dir. Ese rin ta ma mı cid di oku ma 

ha ta la rıy la bir lik te Sa lih Oku muş ta ra fın-

dan ya yım lan mış (İs tan bul 2002) (ten ki di 
ve ge niş bil gi için bk. bibl.), yi ne ta ma mı 

as lı na bağ lı ka lı na rak Sa ba hat tin Ça ğın ile 

Fa zıl Gök çek ta ra fın dan neş re dil miş tir (İs-
tan bul 2003, 2010). Ah met Ham di Tan pı-

nar ve Cev det Kud ret’in de ğer len dir me le ri 

dı şın da Mü sâ me ret nâ me üze ri ne ya pıl-

mış tek ça lış ma Ya se min Aras’ın ki ta bı 

an la tım tek nik le ri ba kı mın dan in ce le yen 

yük sek li sans te zi dir (bk. bibl.).
BİB Lİ YOG RAF YA :
BA, DH SA İD, nr. 0042; Emin Ni had, Mü-

sâme ret nâ me, İs tan bul 1288-92, I. cüz, s. 2, 
54; XII. cüz, s. 209-210; a.e.: Ge ce Hikâye le ri 
(haz. Mus ta fa İs met Uzun), İs tan bul, ts. (Ter cü-
man 1001 Te mel Eser), Gi riş, s. 9-31; Mus ta fa 

Ni hat [Özön], Me tin ler le Mua sır Türk Ede bi ya tı 

bi lin me mek te dir. On iki cüz den mey da na 

ge len Mü sâ me ret nâ me’ nin ilk cü zü nün 

ba şın da ese rin, kış ge ce le rin de ev ler de 

top la nan dost la rın va kit ge çir mek için 

genç lik le rin de baş la rın dan ge çen ma-

ce ra la rı an lat ma la rın dan doğ du ğu ifa de 

edil mek te, so nu na ko nan bir not ta da 

eser de ki hi kâ ye lerin ger çek olay la ra da-

yan dı ğı be lir til mek te dir. Bu na gö re top-

lan tı ya ka tı lan lar dan muh te me len on ki-

şi nin her ge ce bir hi kâ ye nak let ti ği ka bul 

edil mek te dir. Bu hi kâ ye tü rü nün ku ru cu su 

sa yı lan Boc ca cio’un De ca me ro ne ad lı ese-

riy le Mü sâ me ret nâ me ara sın da ki ben-

zer lik dik kat çe ki ci dir. Hikâye le rin ye di de 

kal ma sı nın se be bi ni ya zar ese ri nin so nun-

da hi kâ ye ver me yi ta ah hüt eden üç ki şi-

nin söz le ri ni ye ri ne ge tir me me siy le açık-

la mış tır. Buna Emin Nihad Bey’in maruz 

kaldığı ağır hastalığın eseri tamamlamaya 

imkân vermemiş olabileceği yorumu da 

eklenebilir. Her bi ri ay rı bir ki tap ola rak ya-

yım la nan (İs tan bul 1872-1875) Mü sâ me-

ret nâ me’ de yer alan hi kâ ye ler şun lar dır: 

1. Bin ba şı Ri fat Bey’in Ser gü zeş ti (cüz 
I, 55 say fa). Bu hi kâ ye de ilk de fa, İs tan-

bul’u mer kez edi nen hı ris ti yan mis yo ner-

le rin genç le re kur duk la rı tu zak la rı göz ler 

önü ne se ren bir ko nu ya te mas edil miş-

tir. Emin Ni had Bey’in Hâri ci ye Ne zâ re ti 

Mek tû bî Ka le mi’nde ça lış tı ğı göz önü ne 

alı na rak Os man lı top lu mun da ki mis yo ner-

lik fa ali yet le ri hak kın da ye ter li bil gi ye sa hip 

ol du ğu nu söy le mek müm kün dür. 2. Ka pı 

Ket hü dâ sı Beh çet Efen di ile Mak bû le 

Ha nı mın Ser gü zeş ti (cüz II-III, 144 say-
fa). İs tan bul’da baş la yıp Sa ray bos na’da 

so na eren hi kâ ye de di ğer le ri ne gö re ağır 

bir dil kul la nıl mış tır. 3. Bir Os man lı Kap-

ta nı nın Bir İn gi liz Kı zıy la Vu ku bu lan 

Ser gü zeş ti (cüz IV, 100 say fa). Av ru pa’ya 

sta ja gi den bir Türk kap ta nı nın bir İn gi liz 

kı zıy la ev len me sin den do ğan prob lem le rin 

an la tıl dı ğı hi kâ ye de ya ban cı lar la ev len me 

me se le si nin olum suz ne ti ce le ri ne dik kat 

çe kil mek te dir. 4. Ger dan lık Hi kâ ye si 

(hâ nen de si Ham par sum Ağa, müs ten si hi 
Emin Ni had, cüz V, 55 say fa). Ese rin ba şın-

da yer alan açık la ma da hi kâ ye nin Er me ni 

harf le riy le ba sıl mış Türk çe bir ki tap tan 

der len di ği be lir til mek tey se de Mus ta fa 

Ni hat Özön, bu hi kâ ye nin Ale xan dre Du-

ma Fils’ten ser best çe ter cü me edil di ği ni 

ve asıl adı nın “Kra li çe nin Ger dan lı ğı” ol du-

ğu nu söy le mek te dir. 5. Vas fi Bey ile Mu-

kad des Ha nı mın Ser gü zeş ti (cüz VI, 64 
say fa; cüz VII, 67 say fa). Eser de genç le rin 

ai le le ri ta ra fın dan zor la ev len di ril me le ri-

nin ne gi bi so run la ra yol aç tı ğı il gi çe ki ci 

olay lar la gös te ril mek te dir. Ya za rın ay rı ca 

400; Nezîr ed-Dur gilî, Nüz hetü’l-e×hân fî terâci-
mi £ulemâßi Dâ³ıstân (Mus lim Cul tu re in Rus-
sia and Cen tral Asia, IV için de), Ber lin 2004, s. 
147-148; Hâlid Sey ful lah b. Hü se yin el-Kumuk¢, 
Mektûbât-ı ƒâlid Sey fullâh ilâ fu šarâßi eh lillâh 
(nşr. Ab dül celîl Atâ el-Bekrî), Dı maşk 2005, VI. 
Mek tup, s. 35; XX. Mek tup, s. 89, XXXIV. Mek tup, 
s. 136; XXXVI. Mek tup, s. 140, ay rı ca bk. neş re-
de nin gi ri şi, s. 9; Ha san Hilmî b. Mu ham med el-

Kahhî, Vesâßilü’l-mürîd fî resâßili’l-üstâ×i’l-ferîd: 
Mektûbâtü’l-Æa¼¼î (nşr. Ab dül celîl Atâ el-Bekrî), 
Dı maşk 2005, neş re de nin gi ri şi, s. 5; M. Kem per, 
“Dag hes ta ni Shayks and Scho lars in Rus si an 
Exi le: Net works of Su fism, Fat was and Po etry”, 
Dag hes tan and the World of Is lam (ed. M. Gam-
mer – D. J. Was sers te in), Hel sin ki 2006, s. 97-
99; a.mlf., “Håli diy ya Net works in Dag hes tan 
and the Qu es ti on of Jihåd”, WI, XLII/1 (2002), s. 
52-68; a.mlf., “al-Almål¢, Ma¼m†d”, The Ency-
clo pa edia of Is lam Three, Lei den 2011, fas. 1, s. 
29-31; Ha mid Al gar, “Hâli diy ye”, DİA, XV, 295.

ÿRe şat Ön gö ren

– —EMÝN NÝHAD BEY
(1838-1879)

Ýlk Osmanlý hi kâ ye yazarlarýndan.˜ ™

21 Ara lık 1838’de İs tan bul Üs kü dar’da 

Tu nus ba ğı sem tin de doğ du. Asıl adı Meh-

med Emin’dir. Ai le si Ya zı cı efen dizâde ler 

di ye anı lır. Oğ lu, Hazîne-i Hâssa Emlâk-i 

Hü mâ yun baş mü hen di si Ah med Ârif’in 

be lirt ti ği ne gö re on dört ya şın da ka lem 

me mu ru ola rak gö re ve baş la dı ğın da “Ni-

had” mah la sı nı al dı. Me mu ri ye ti do la yı-

sıy la eği ti mi ni ta mam la ya ma dı, ka lem de 

ken di gay re tiy le ye tiş ti. Resmî gö rev le ri 

ara sın da Hâri ci ye Ne zâ re ti Mek tû bî Ka-

le mi mü mey yiz li ği de var dır. Ay rı ca ku-

re nâ lık ve mâ be yin ci lik hiz me tin de bu-

lun du ğun dan “mâ be yin ci” la ka bıy la da 

bi li nir. Yi ne oğ lu nun bil dir di ği ne gö re 

bün ye si za yıf olan Emin Ni had Bey, genç-

li ğin de sı cak bir gün de ter liy ken ye di ği 

don dur ma yü zün den ha ya tı bo yun ca onu 

hiç bı rakma yan bir ök sü rü ğe tu tul du, bu 

yüz den ge ce le ri uyu ya ma dı ğı için sa ba ha 

ka dar yazı yaz mak la ken di ni avut tu. Dok-

tor la rın tav si ye si üze ri ne te da vi mak sa dıy-

la af yon kul lan ma ya baş la dıy sa da fay da 

gö reme di. Git tik çe bes len me si zor laş tı, 

hiçbir şey yi ye mez ha le gel di. Ra hat sız lı-

ğı ar tın ca ha va de ği şi mi için Üs kü dar’dan 

Kı zıl top rak’a ta şın ma sı da fay da ver me di. 

Yi ne he kim le rin tav si ye siy le çiğ eti sı kıp 

su yu nu içe rek bir sü re da ha ya şa ya bil di. 

Emin Ni had Bey’in tes bit edi le bi len son 

gö re vi mah ke me-i is tî nâf âza lı ğı dır. Ha ti ce 

Ha nım ile ev li li ğin den do ğan oğ lu Ah med 

Ârif pa şa lı ğa ka dar yük sel miş tir.

Emin Ni had Bey’in Mü sâ me ret nâ-

me’ den ve bir tak riz den baş ka ese ri 
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ehl-i ha dîs çev re le rin de iti ba rı nın ze de-

len me ye baş la dı ğı ve ta le be le ri nin bu du-

rum dan ra hat sız ol du ğu an la şıl mak ta dır. 

Mü zenî, Kur’an’ın mahlûk ol ma dı ğı na 

inan dı ğı nı, an cak bu tar tış ma la ra gir mek 

is te me di ği için o gü ne ka dar gö rü şü nü 

açık la ma dı ğı nı söy le miş, gö rü şü nün ya yıl-

ma sı üze ri ne Ceh miy ye’nin reîsür rü esâsı 

İb nü’l-As bağ ken di si ni sor gu ya ça ğır mış 

ve onun ye ri ne En mâ tî sor gu ya gi de rek 

İb nü’l-As bağ ile mü na za ra ya gi riş miş tir. 

En mâ tî, Mü zenî ara cı lı ğıy la Şâfiî’nin kelâm 

aley hin de ki ifa de le ri nin da hil ol du ğu aka-

ide da ir bir ta kım gö rüş le ri ni nak let miş tir.

Her han gi bir eser ka le me al dı ğı 

bilinme yen En mâ tî’nin usul ve fürûa da ir 

gö rüşle ri mez hep kay nak la rın da nak le dil-

miş tir. En mâ tî, kı ya sın hüc cet olu şuy la 

il gi li tar tış ma la rın yo ğun laş tı ğı bir dönem-

de celî kı yas la nas la rın tah sis ve nes he-

di le bi le ce ği ni söy le miş, böy le ce kı ya sın 

ala nı nı ge niş let me yö nün de ki gö rüş le ri 

sa vun muş tur. Öğ ren ci le ri olan İs tahrî ve 

İbn Sü reyc ile ara la rın da ge çen bir mü za-

ke re de nas-ic ti had-kı yas iliş ki si hak kın da 

de ğer len dir me ler de bu lun du ğu gö rü lür. 

Fü rû da ba zı mu ha lif gö rüş le ri ol mak la bir-

lik te ge nel ola rak Şâfiî’nin fi kir le ri ne bağ lı 

kal dı ğı için ken di si nin or ta ya koy du ğu gö-

rüş ler mez hep te “ve cih” di ye ka bul edi lir 

ve bu yön den Ebû Sevr gi bi müs ta kil müc-

tehid ler den ay rı lır (Ne vevî, II, 200). Şâfiî’ye 

mu ha lif olan ba zı gö rüş le rin de Ebû Hanîfe 

ile mu va fık ol du ğu dik ka ti çe ker. En mâ-

tî hak kın da kul la nı lan “Bağ dat müf tü sü” 

ni te le me si ken di dö ne min de iti bar edi len 

bir fa kih ol du ğu na işa ret eder.

BİB Lİ YOG RAF YA :

İbn Bat ta, el-İbâne £an şerî£ati’l-fı rašı’n-nâci ye 
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1418, III, 60; Mâverdî, el-¥âvi’l-kebîr (nşr. Ali M. 
Mu av vaz – Âdil Ah med Ab dül mevcûd), Bey rut 
1419/1999, I, 301, 302; III, 120, 384; IV, 116; V, 
25; Ebû Âsım el-Abbâdî, ªabašåtü fušahâßi’ş-
Şâ fi£iy ye (nşr. G. Vi tes tam), Lei den 1964, s. 51; 
Ha tîb el-Bağdâdî, TârîÅu Ba³dâd (nşr. Beşşâr 
Av vâd Ma‘rûf), Bey rut 1422/2002, XI II, 175; Şi-

râ zî, ªabašåtü’l-fušahâß,  s. 104; Şem sü le im me 

es-Se rahsî, el-Usûl (nşr. Ebü’l-Vefâ el-Efgånî), Ka-
hi re 1372, II, 66; Yahyâ b. Ebü’l-Hayr el-İmrânî, 
el-Beyân fî me× he bi’l-İmâm eş-Şâfi£î (nşr. Kåsım 
Mu ham med en-Nûrî), Bey rut 1421/2000, I, 50; 
III, 159, 377; IV, 211; V, 85; VI, 368; XI, 163; İbn 

Asâkir, Tâ rî Åu Dı maşk (Amrî), V, 271; Ne vevî, Teh-
×îb, II, 200; İbn Hal likân, Ve feyât, III, 241; Zehebî, 
A£lâ mü’n-nü belâß, X, 460; Sübkî, ªabašåt (Ta nâ-
hî), II, 301-302; İs nevî, ªabašåtu’ş-Şâfi£iy ye, I, 
44-45; Bed red din ez-Zer keşî, el-Ba¼rü’l-mu ¼î¹, 
Ka hi re 1414/1994, IV, 492; V, 290; VII, 349; İbn 

Kådî Şüh be, ªabašåtü’ş-Şâfi£iy ye, I, 80-81; Ali 

b. Sü ley man el-Merdâvî, et-Ta¼bîr şer ¼u’t-Ta¼rîr 
fî u½ûli’l-fıšh (nşr. İvaz b. Mu ham med el-Ka ranî), 
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ÿNa il Oku yu cu

En mâ tî’yi fı kıh ve özel lik le Şâfiî mez he bi 

ta ri hin de önem li kı lan hu sus Bağ dat’ta-

ki fa ali yet le riy le böl ge de Şâfiî’nin fık hı na 

tek rar il gi uyan dır mış ol ma sı dır. Şâfiî 199 

(815) yı lı nın son la rın da Bağ dat’tan Mı-

sır’a git ti ğin de ge ri de Za‘ferânî, Kerâbîsî, 

Ebû Sevr ve İbn Han bel gi bi ta le be le ri ni 

bı rak mış tı. Bun lar dan ilk iki si ona olan 

bağ lı lık la rı nı sür dür mek le bir lik te sa hip 

bu lun duk la rı bi ri ki min Şâfiî’nin “kadîm 

mez he bi”ni tem sil et me si ve o dö nem-

de “mih ne” sü re cin de ya şa nan sı kın tı lar 

yü zün den Şâfiî’nin fık hı nı Bağ dat’ta üst 

dü zey de tem sil ede me miş, Ebû Sevr ve 

İbn Han bel’in de za man la da ha fark lı fıkhî 

an la yış la rı be nim se me siy le Bağ dat’ta Şâfiî 

fık hı unu tul ma ya yüz tut muş tur. Dâvûd 

b. Ali ez-Zâhirî, İbrâhim el-Harbî, Ka dı İs-

mâil el-Ceh damî, İbn Han bel’in oğul la rı 

ile Merrûzî gi bi Bağ dat’ta et ki li âlim le rin 

ya şa dı ğı bir dö nem de En mâ tî, Mı sır’dan 

hem Şâfiî’nin “cedîd mez he bi”ni tem sil 

eden eser le ri ni hem Mü zenî’nin ki tap la rı-

nı ge ti rip okut ma ya baş la mış ve Bağ dat’ta 

Şâfiî mez he bi ne olan il gi nin art ma sı nı 

sağ la mış tır. Onu Şâfiî mez he bi ta ri hin de 

önem li kı lan di ğer bir hu sus, te şek kül dö-

ne mi nin iki önem li is mi olan Mü zenî ile 

İbn Sü reyc ara sın da ki ir ti ba tı sağ la mış ol-

ma sı dır. İkin ci ne sil Şâfiî âlim le ri içe ri sin de 

fıkhî yet kin lik ba kı mın dan en çok te ma yüz 

eden isim ler den olan En mâ tî, mez he bin 

Irak top rak la rın da ki ge li şi mi nin te mel le-

ri ni at mış tır. Ebû Âsım el-Ab bâ dî, En mâ-

tî’nin Bağ dat lı lar ara sın da ki ko nu mu nun, 

Mü zenî’nin ilmî bi ri ki mi ni Nî şâ bur’a ta-

şı dı ğı için İbn Hu zey me’nin Nî şâ bur lu lar 

ara sın da ki ko nu mu na denk ol du ğu nu söy-

ler. Sübkî’nin de ğer len dir me si ne gö re İbn 

Hu zey me ilmî bi ri kim ve iti bar ba kı mın dan 

En mâ tî’den da ha üs tün ol mak la bir lik te 

En mâ tî İbn Sü reyc, İs tahrî, İbn Hayrân gi-

bi önem li ta le be le re ho ca lık yap tı ğı için bir 

adım öne çık mış tır. Mez he bin ana da ma-

rı nı Mü zenî’den baş la yıp İbn Sü reyc ve ta-

le be le ri ne uza nan bu sil si le nin teş kil edi şi 

ve İbn Hu zey me’nin ge rek ken di fıkhî tav rı 

ge rek se mez hep te et kin ta le be le ri nin ol-

ma yı şı gi bi se bep ler le mez hep te ki ye ri nin 

da ha ge ri ler de kal dı ğı gö rü lür.

En mâ tî hal ku’l-Kur’ân tar tış ma la rın da 

ehl-i hadîs yak la şı mı nı be nim se miş bir 

fa kih tir. Mı sır yıl la rı nın son dö ne min de, 

Mü zenî’nin hal ku’l-Kur’ân me se le si hak-

kın da ki gö rü şü nü açık la ma mış ol ma sı ve 

onun ya ra tıl mış lı ğı be nim se di ği ne da ir 

söy len ti le rin ya yıl ma sı üze ri ne En mâ tî 

ar ka daş la rıy la bir lik te ho ca sın dan aki de-

ye da ir gö rüş le ri ni açık la ma sı nı is te miş tir. 

Ara la rın da ge çen ko nuş ma dan Mü zenî’nin 
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ÿMus ta fa Uzun

– —EMÎRÜ’l-EVTÂN

(bk. VATAN BEYİ).˜ ™

– —ENBÂBÎ

(bk. İNBÂBÎ).˜ ™

– —ENMÂTÎ, Ebü’l-Kåsým
א ) א ا ( أ ا
Ebü’l-Kåsým Osmân

b. Saîd b. Beþþâr el-Ahvel
el-En mâ tî

(ö. 288/901)

Þâfiî fakihi.˜ ™

Bağ dat lı olup ha ya tı na da ir ye ter li bil gi 

yok tur. En mâ tî nis be sin den de sen li ha lı, 

yay gı gi bi bir do ku ma tü rü olan “nemât” 

işiy le uğ raş tı ğı an la şıl mak ta dır. Bi lin me-

yen bir ta rih te Bağ dat’tan Mı sır’a gi de rek 

Şâfiî’nin ta le be le rin den Mü zenî ile Rebî‘ 

b. Sü ley man el-Murâdî’nin ders le ri ne ka-

tıl dı. Da ha çok Mü zenî’den fay da lan dı ve 

ken di sin den on yıl bo yun ca fı kıh öğ ren di. 

Her iki ho ca sın dan ha dis ri va yet et ti. An-

cak Ze hebî ri va yet ça ğı na gel me den ön ce 

ve fat et ti ği için ken di sin den çok az sa yı-

da ri va yet ak ta rıl dı ğı nı be lir tir. Ta le be le-

ri ara sın da Ebü’l-Ab bas İbn Sü reyc, Ebû 

Saîd Ha san b. Ah med İs tahrî, Ebû Ali İbn 

Hayrân, Mansûr et-Temîmî ve Ebû Hafs 

İb nü’l-Vekîl gi bi Şâfiî âlim le ri var dır. Ebû 

Be kir eş-Şâfiî de ken di sin den ri va yet te bu-

lun du. En mâ tî 288 Şev va lin de (Ekim 901) 
Bağ dat’ta ve fat et ti.




