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ENVERÎ, Hocazâde Abdullah

– —ENVERÎ, Hocazâde Abdullah
(1825-1887)

Son dönem
Osmanlý mantýk âlimi.˜ ™

Ki lis’te doğ du. So yu bir çok âlim ye tiş tir-

di ği için Ho ca zâ de ler di ye meş hur olan bir 

ai le den dir. Bü tün tah si li ni, “bü yük ho ca” 

di ye bi li nen Ki lis’in man tık bil gin le rin den 

ba ba sı Ab dur rah man Efen di’nin ya nın da 

yap tı. 1845’te icâzet al dık tan son ra Ki lis’te 

Ke sik Mi na re Med re se si’nde ders ver me-

ye baş la dı. Meşâyih-ı Nak şi ben diy ye’den 

Mev lâ nâ Mu ham med Can’ın ha li fe si Ki lis-

li Ab dul lah Ser mest Efen di’den ta sav vuf 

ter bi ye si al dı. Onun ha li fe si ol du ğu ri va yet 

edi lir. 1887’de ve fat eden Ho ca zâ de, Ki-

lis’te ki Mu sal lâ Kab ris ta nı’nda ba ba sı nın 

ya nı na def ne dil di. Son ra dan yap tı rı lan tür-

be nin kitâbe sin de, “Bü yük Ho ca na mıy la 

anı lan Ho ca zâ de Ab dur rah man Efen di’nin 

güzîde oğ lu Man tıkî Ab dul lah En ve rî Efen-

di (1825-1887)” ifa de si ya zı lı dır.

Ab dul lah En ve rî, İslâmî ilim le rin fark lı 

alan la rın da eser ver mek le be ra ber ba ba-

sı gi bi man tık sa ha sın da meş hur ol muş, 

bu ko nu da te lif ve hâşi ye tü rü bir çok eser 

yaz mış tır. Kay nak lar da ona da ir faz la bil gi 

bu lun ma mak la be ra ber ilmî şah si ye ti nin 

ve man tık il min de ki şöh re ti nin Os man lı 

coğ raf ya sı nın dı şı na taş tı ğı na da ir bil gi ler 

var dır. Özel lik le kı yas il min de ki oto ri te sin-

den do la yı mu ha lif le rin ce onun hak kın da, 

“Kı ya sın ba şı ib lis, so nu Ki lis li Ab dul lah En-

ve rî’ dir” de nil miş tir. Bur sa lı Meh med Tâ-

hir, he men her yıl memâlik-i İslâmiy ye’nin 

her ta ra fın dan -ço ğu icâzet li ol mak üze re- 

yüz ler ce tâlib-i il min onun hal ka-i tedrîsi-

ne da hil ol du ğu nu (Os man lı Mü el lif le ri, 
I, 386), Ki lis li Kad ri, Ab dul lah En ve rî’ nin 

man tık il min de ki şöh re ti nin en üc ra yer-

le re ka dar ya yıl dı ğı nı, her yıl baş ka ül ke-

ler den yüz ler ce ta le be nin der si ne de vam 

edip man tık tah sil et ti ği ni (Ki lis Ta ri hi, s. 
219), Meh met Ali Aynî de Ho ca zâ de’nin 

son dö nem de ki bü tün man tık çı lar dan da-

ha üs tün olup öm rü nü man tık tedrîsa tı na 

har ca dı ğı nı be lir tir. Aynî onun man tı ğa 

yap tı ğı kat kı yı, “1887’de ve fat eden bu 

üs tat man tı ğın Arap ça li sa na mah sus ol-

ma dı ğı nı is pa ta ça lış mış ve ki tap la rın da 

bin yıl lık kli şe leş miş ör nek ler ye ri ne ye-

ni mi sal ler irat et miş tir” şek lin de özet ler 

(DİFM, III/10 [1928], s. 104).

Ab dul lah En ve rî’ nin ilmî ça lış ma la rı 

se be biy le Sul tan Ab dül me cid ta ra fın dan 

ödül len di ril me si ilmî di ra ye ti nin dev let 

ta ra fın dan da tak dir edil di ği ni gös te rir. 

1877-1878 Os man lı-Rus Har bi’ne ka tı lan 

Ab dur rah man b. Mu ham med b. Kå sım 

el-Âsı mî, Ta¼rîmü ¼alši’l-li¼â (Ri yad 
1415); Mu ham med Halîl Herrâs, Şer¼u’l-

£Aš¢ de ti’l-Vâsı¹iy ye (Ab dür rezzâk Afîfî 
ile bir lik te, Ri yad 1403/1983); Ab dur-

rah man b. Yû suf el-Efrîk¢, el-Envârü’r-

ra¼mâniy ye li-hidâye ti’l-fıršati’t-

Tîcâniy ye (Ri yad 1404); Mu ham med 

Merzûk b. Ab dül mü’ min el-Felâtî, es-

Sey fü’l-šå¹ı£ li’n-nizâ£ (Ri yad 1404/1984, 
1429); Fah red din Ab dul lah b. Mu ham med 

b. Yahyâ el-Man sûr, Berâßetü’×-×im-

me fî nu½¼i’l-mülûk ve’l-eßim me (Ri-
yad 1380/1960, 1404/1983). En sâ rî İbn 

Hazm’ın Ri sâ le fi’l-imâ me ile Ri sâ le 

fi’l-büyû£, İbn Tey miy ye – İbn Kay yim 

ve San‘ânî’nin Mec mû£atü’l-me nâsik, 

İbn Tey miy ye’nin er-Ri sâ le tü’l-Æub ru-

siy ye, Mu ham med b. Ah med el-Hıf zî’ nin 

De recâtü’s-sâ£idîn ilâ ma šå mâ ti’l-mu-

va¼ ¼i dîn ad lı eser le ri ni de neş ret miş tir 

(eser le ri ve ne şir le ri nin bir lis te si için bk. 
a.g.e., s. 104-111).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Ah med Mu ham med ed-Du beyb, Â¦âru’ş-ŞeyÅ 
Mu¼am med b. £Ab dil vehhâb, Ri yad 1402/1982, 
s. 31, 39, 42, 44, 46, 52, 54, 61, 63, 65, 72, 164, 
169, 176, 191; Ah med Saîd b. Silm, Mevsû£atü’l-
üdebâß ve’l-küttâbi’s-Su£ûdiyyîn Åilâle sittîne 
£âm: 1350-1410, Me di ne 1412/1992, I, 26-28; M. 

Hayr Ra ma zan Yûsuf, Delîlü’l-müßel lefâti’l-İs lâ-
miy ye fi’l-mem le ke ti’l-£Ara biy ye ti’s-Su£ûdiy ye 
1400-1409, Ri yad 1413/1993, s. 60, 104, 149, 
232, 270, 292, 300, 303, 325, 338, 343, 369, 
433, 435, 438, 496; a.mlf., Mu£ce mü’l-müßel li fî-
ne’l-mu£â½ırîn: Ve feyât 1315-1424 (1897-2003), 
Ri yad 1425/2004, I, 106; Muh yid din Atıy ye v.dğr., 
Delîlü müßel lefâti’l-¼adî¦i’ş-şerîfi’l-ma¹ bû£a, Bey-
rut 1416/1995, I, 132, 374, 387, 402, 434, 469, 
488; II, 644, 647, 670; Ab dul lah b. Ab dur rah man el-

Bessâm, £Ulemâßü Necd Åilâle se mâ ni ye te šurûn, 
Ri yad 1419/1998, I, 570-575; İb râ him b. Ab dul-

lah el-Hâzimî, Mevsû£atü a£lâ mi’l-šar ni’r-râbi£ 
£aşer ve’l-Åâmis £aşer el-hic rî fi’l-£âle mi’l-£Arabî 
ve’l-İslâmî, Ri yad 1419, III, 888-894; Ab dü lazîz b. 

Fay sal er-Râcihî, Hed yü’s-sârî ilâ esânîdi’ş-ŞeyÅ 
İsmâ£îl el-En ½â rî, Ri yad 1419; Ahmed el-Alâvine, 
et-Te×yîl ve’l-istidrâk £alâ Mu£cemi’l-müßellifîn, 
Cidde 1423/2002, s. 44-45; Yû suf Ab dur rah man 

el-Mar‘aşlî, £İšdü’l-cev her fî £ulemâßi’r-rub£i’l-ev vel 
mi ne’l-šar ni’l-Åâmis £aşer, Bey rut 1427/2006, II, 
1758-1760; Ze ke riyyâ b. Ab dul lah Bîlâ, el-Cevâhi-
rü’l-¼isân fî te râ ci mi’l-fu²alâß ve’l-a£yân min 
esâti×e ve Åullân (nşr. Ab dül vehhâb İb râ him 
Ebû Sü ley man – M. İb râ him Ah med Ali), Ri yad 
1427/2006, II, 567-572; Me cel le tü’l-Bu¼û¦i’l-
İslâmiy ye, sy. 13, Ri yad 1405, s. 207-209; Ab-

dul lah b. Mu ham med el-Hilâlî, “eş-ŞeyÅ İsmâ£îl 
el-En ½â rî el-£âli mü’lle×î fe šadnâhu”, el-Beyân, sy. 
115, Lon dra 1997, s. 106-107; İs mâ il Mahmûd M. 

Rebâbia, “eş-ŞeyÅ İs mâ£îl el-En ½â rî ve cühûdühû 
fî Åid me ti’s-sün ne ti’n-ne be viy ye”, http://www.
alu kah.net/cul tu re/0/23412/ (30.08.2013); “Ter-
ce me tü’ş-ŞeyÅ el-£Allâme İsmâ£îl el-En ½â rî”, 
http://www.ah lalh de eth.com/vb/showt hre ad.
php?t=143873 (30.08.2013).

ÿAh met Özel

Ne şir: Ab dü lazîz b. Yahyâ el-Kinânî, Ki-

tâbü’l-¥ay de (Ri yad 1391/1972, 1428; 
Am man 1988); Ah med b. Han bel, er-Red 

£ale’z-zenâdıša ve’l-Ceh miy ye (Ri yad 
1970, Ki tâbü’s-Sün ne ile bir lik te); Ebû 

Be kir el-Hal lâl, el-Emr bi’l-ma£rûf ve’n-

nehy £ani’l-mün ker min mesâßili’l-imâ-

mi’l-mü bec cel Ebî £Ab dil lah A¼ med 

b. ¥an bel (Ka hi re 1389/1969; Ri yad 
1429); Mu ham med b. Hü se yin el-Âcurrî, 

AÅ lâ šu’l-£ulemâß (Ri yad 1398/1978, 
1429); Ha tîb el-Bağdâdî, el-Faš¢h ve’l-

mü te faš ših (Ri yad 1389/1969; Bey-
rut 1395/1975, 1400/1980; Ka hi re 1395, 
1397/1977); Ebü’l-Hat tâb el-Kel vezânî, 

el-Hidâye fî fıšhi’s-sâ de ti’l-¥anâbi le 

(I-II, Ri yad 1390/1970, Sâ lih Sü ley man 
el-Ömerî ile bir lik te); İbn Ab dül hâ dî, e½-

Øâri mü’l-münkî fi’r-red £ale’s-Süb kî 

(Ri yad 1403/1983); Ebû Hafs Ömer b. Ali 

el-Bezzâr, el-A£lâmü’l-£aliy ye fî me-

nâ šı bi ŞeyÅi’l-İslâm İbn Tey miy ye 

(Ri yad 1390, 1428); Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr, 

en-Nihâye fi’l-fi ten ve’l-melâ¼im 

(Nihâye tü’l-Bidâye ve’n-nihâye adıy la, 
Ri yad 1388/1968); İbn Kay yim el-Cev ziy-

ye, el-Vâbi lü’½-½ay yib ve râfi£u’l-ke li-

mi’¹-¹ay yib (Ri yad 1399/1979, 2006, 3. 
bs.); Mu ham med b. Ab dür raûf el-Münâvî, 

el-£Ucâle tü’s-se niy ye £alâ El fiy ye ti’s-

sîre ti’n-ne be viy ye (Ri yad 1389/1969); 
Emîr es-San‘ânî, Ta¹ hî rü’l-i£tišåd £an 

edrâni’l-il ¼âd (Ri yad 1389/1969; Bey-
rut 1394/1974, 1405/1985); Mu ham med 

b. Ab dül vehhâb, Ki tâbü’t-Tev¼îd (Ri-
yad 1404); U½ûlü’d-dîn (Ab dul lah b. 
Ab dül latîf Âlü’ş-Şeyh ile bir lik te, Ri yad 
1400/1980); Ki tâbü’l-Ke bâßir (Ab dul lah 
b. Ab dül latîf Âlü’ş-Şeyh ile bir lik te, Ri-
yad, ts.; Ab dü lazîz b. İb râ him el-Fü reyh ve 
Mu ham med Îd ile bir lik te, Müßel lefâtü’ş-
ŞeyÅ Mu¼am med b. £Ab dil vehhâb: 
el-Æıs mü’l-ev vel: el-£Aš¢de ve’l-âdâbü’l-
İslâmiy ye için de, Ri yad 1399, s. 1-67); 
U½ûlü’l-îmân (Ab dul lah b. Ab dül latîf 
Âlü’ş-Şeyh ile bir lik te, Ri yad 1400; Ab-
dü lazîz b. İb râ him el-Fü reyh ve Mu ham-
med Îd ile bir lik te, Müßel lefâtü’ş-ŞeyÅ, s. 
229-277); Fa²lü’l-İslâm (a.g.e., s. 203-
227); Mesâßilü’l-Câhi liy ye (a.g.e., s. 
333-352); Müfîdü’l-müs tefîd fî küf ri 

tâ ri ki’t-tev¼îd (a.g.e., s. 279-329); Ab-

dur rah man b. Ha san b. Mu ham med b. 

Ab dül vehhâb, Fet¼u’l-mecîd Şer¼u Ki-

tâbi’t-Tev¼îd (Ka hi re 1412/1992); Æur-

re tü £uyûni’l-mu va¼¼idîn fî ta¼š¢ši 

da£ve ti’l-en biyâß ve’l-mür selîn (Mu-
ham med b. Ab dül vehhâb’ın Ki tâbü’t-Tev-
¼îd ’i üze ri ne ya zıl mış bir hâşi ye dir; Ri yad 
1394/1974, 1404/1984, 3. bs., Ka hi re 1410); 



408

ENVERÎ, Hocazâde Abdullah

İslâm âlim le ri nin, top lu mun sağ lam bir 

iti ka da sa hip ola bil me si için za ma nın dev-

let baş ka nı nın iyi dü zey de man tık eği ti mi 

al mış ol ma sı ge rek ti ği, dev let baş ka nı nın 

bu nu ih mal et me si du ru mun da gü nahkâr 

ola ca ğı dü şün ce si ni ta şı dık la rı nı be lir tir 

(Usûl-i Ce dî de Züb de si, s. 2). Man tık il-

mi nin aka id il mi ka dar önem li ol du ğu nu 

dü şü nen Ab dul lah En ve rî’ ye gö re as lın da 

sağ lam bir iti ka da sa hip ol mak man tık bil-

me ye bağ lı dır. İma nın tak lit ten kur tu lup 

tah ki ke ulaş ma sı nın yo lu iti kadî me se le le ri 

man tık çer çe ve sin de çö zü me ka vuş tur-

mak tır. Her ne ka dar mu kal li din ima nı 

ge çer li sa yıl mış sa da ima nı nı de lil len di re-

me yen le rin bu hu sus ta sı kın tı çek me le ri 

ka çı nıl maz dır.

Man tık il mi nin or ta ya koy du ğu bi lim-

sel pren sip le re ya pı lan eleş ti ri le ri ka bul 

et me yen En ve rî, man tı ğın ge rek li li ği ni 

te mel bir man tık ku ra lı olan tü me va rım 

yön te miy le (is tikrâ) açık lar. Bu ko nu da 

Gaz zâ lî’ yi ta kip ede rek ge rek İslâm ön ce si 

man tık çı la rı nın ge rek se İslâm âlim le rin-

den ilk man tık çı la rın küf re düş tük le ri gö-

rü şü ne ka tı lır. An cak bu nun se be bi on la rın 

man tık il miy le uğ raş ma la rı de ğil bu il mi 

ken di fâsit emel le ri ne alet et me le ri dir. O 

gü ne ka dar man tık eği ti mi nin te ori den ile-

ri gö tü rü le me di ği ni be lir ten En ve rî, İslâm 

fu ka ha sı nın ki tap la rın da yer alan man-

tık eleş ti ri si ni şid det le red de de rek on la rı 

man tık bil me mek le suç lar ve ilim le ri ne gü-

ven du yul ma ya ca ğı nı ile ri sü rer. Eser le rin-

de “usûl-i cedîd” adı nı ver di ği yön tem den 

sık ça bah se der ve bu nu ba zı ki tap la rı nın 

baş lı ğı na ek ler. Üze rin de dur du ğu usûl-i 

cedîd man tı ğın uy gu la ma sı nın na sıl ya pı-

la ca ğıy la il gi li dir. Usûl-i Ce dî de Züb de-

si’nde bu yön te min “kavâid-i muh te ria” ve 

“kavâid-i nâfia”ya da yan dı ğı nı, bu ka ide le ri 

öğ re nen le rin açık bir zih ne ka vu şa ca ğı nı, 

her şey den ha ber dar ola ca ğı nı ve tah sil 

ha yat la rı nın ko lay la şa ca ğı nı vur gu lar.

Ab dul lah En ve rî’ nin kla sik man tı ğa ba-

kış açı sı di ğer man tık çı lar dan te mel de 

faz la fark lı lık gös ter mez. An cak o, ta sav-

vur ve tas dik kıs mın dan kı ya sın şe kil le ri ne 

va rın ca ya ka dar man tı ğın te mel baş lık la-

rı na bir di zi ye ni alt tas nif ler ek le miş tir. 

Di ğer man tık çı lar dan bir far kı da man tı ğın 

bü tün ko nu la rı na kı yas na za rıy la bak ma sı 

ve kı yas bah sin de bir çok man tık ki ta bın-

da ele alın ma yan kar ma şık de ni le bi le cek 

ko nu la rı iş le me si dir. En ve rî, kı yas la rın kip-

li ği (muh ta litât) ko nu su nu ay rın tı lı bi çim de 

ilk iş le yen âlim dir (¥â şi ye Ce dî de £ale’t-
Ta½dîšåt, s. 362-418). Seç me li kı yasın şe-

kil le ri ni “şe kil” te ri mi ye ri ne “ta rik” te ri-

miy le an lat mış tır. Şart lı ik tirânî kı yas ile 

ge rek ti ği ni be lir tir. Med re se ge le ne ği 

için de ye ti şen ho ca nın, ken di üs ta dın dan 

al dık la rı nı ta le be ye tak rir et me yön te mi-

nin sağ lık lı ol ma dı ğı nı be lir te rek eği ti min 

ba şa rı sın da man tık ku ral la rı nın tat bi ki-

nin öl çü alın ma sı ge rek ti ği ni vur gu lar. “Bu 

mes lek le mü za ke re edil me dik çe tahk¢k-i 

ibâre olun maz” di ye rek bir met nin an la-

mı nı ve ger çek de ğe ri ni kav ra ma da man-

tı ğın ge rek li li ği ne dik kat çe ker. Eği tim de 

tak rir den zi ya de tah ki kin önem ta şı dı ğı nı 

be lir tir ve tah ki kin an cak öğ re til mek is-

te ni len bil gi nin mu ha ta bın zih nin de yer-

leş me siy le mey da na ge le bi le ce ği ni ifa de 

eder. Man tı ğın bir ilim da lın dan zi ya de bir 

sa nat ye te ne ği, en te lek tü el bir ma ha ret 

ol du ğu ka na ati ni ta şı dı ğı için uy gu la ma lı 

man tı ğı eği tim sis te mi nin içi ne yer leş tir-

me ye ça lı şır. Naklî ilim ler de bil gi sa hi bi 

ol mak la bir lik te man tık bil me yen le rin ilmî 

bir tar tış ma da man tıkî çı ka rım lar ya pa-

ma dık la rı için ba şa rı sız kal dık la rı nı söy ler.

Ab dul lah En ve rî’ ye gö re man tı ğın eği-

tim le, inanç la, hat ta gün lük ha ya tın iş-

le yi şiy le sı kı iliş ki si var dır. Man tık bü tün 

ilim le re hiz met et me si do la yı sıy la ilim le rin 

efen di si dir. Man tı ğın pren sip le riy le el de 

edi len ke sin bil gi il min ve ak lın öl çü sü ol-

du ğu müd det çe akıl in sa nı ger çe ğe, ilim 

de mut lu lu ğa gö tü rür. Gazzâlî’nin man tık 

eği ti mi nin farz-ı kifâye ol du ğu yö nün de ki 

gö rü şü nü be nim se yen Ho ca zâ de bu ko nu-

da si yasî oto ri te ye de so rum lu luk yük ler. 

Ki lis li iki as ke rin esir düş me si sı ra sın da on-

la rı şîve le rin den ta nı yan Rus ku man da nın 

bir ve fa bor cu ola rak ken di le ri ni ser best 

bı rak tık tan son ra Ki lis ulemâsın dan Ha cı 

Hâfız, Ho ca zâ de Ab dul lah, Hat tat Meh-

med ve Be kir Vâhid’in isim le ri ni de ana rak 

ken di si nin Pe ters burg Üni ver si te si’nden 

man tık ve meânî tah sil et mek için Ki lis 

Med re se si’ne gön de ril di ği ni, bu ra da Mol la 

Ab dul lah tak ma adıy la dört yıl man tık öğ-

ren dik ten son ra icâzet al dı ğı nı, Ki lis is mi-

nin Ba tı dün ya sın da da bi lin di ği ni ifa de et-

me si (Ah met Ra mi, [1951], s. 38-39) hem 

Ki lis med re se le ri nin hem de Ab dul lah 

En ve rî’ nin yurt dı şın da ki ta nın mış lı ğı nın 

işa re ti dir. Ki lis’te XVI II. yüz yıl da baş la yıp 

XX. yüz yıl baş la rın da so na eren man tık 

öğ re ti mi nin şöh re te ulaş ma sın da bü yük 

kat kı la rı bu lu nan Ab dul lah En ve rî, man tık 

il mi nin te mel ku ral la rı nın Türk çe kav ram 

ve ör nek ler le açık lan ma sı na ve bu alan da 

Türk çe te lif ler ya pıl ma sı na ön cü lük eden-

ler den dir (Ha zar, sy. 25 [1995], s. 287).

Ha ya tın her ala nı na yer leş tir me ye ça-

lış tı ğı man tı ğı eği tim me to du nun vaz ge-

çil mez il ke si ola rak gö ren Ab dul lah En-

ve rî ba zı kay nak lar da ha dis ola rak ri va-

yet edi len, “İn san lar la akıl la rı öl çü sün de 

ko nu şu nuz” (Mut tak¢ el-Hindî, X, 242) 
şek lin de ki meş hur öğü dü de ha tır la ta rak 

her öğ ren ci nin fark lı kav ra ma ka pa si te-

si ne sa hip bu lun du ğu nu, ho ca nın bu na 

uy gun man tıkî öner me ler ge liş tir me si 

Hocazâde Abdullah Enverî’nin Usûl-i Cedîde Zübdesi  adlı Türkçe eserinin ilk iki sayfası  ( İstanbul 1290 )
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ar dın dan Dâ rü’l-hilâfe ti’l-aliy ye Med re se-

si’nin bi rin ci kıs mı nın üçün cü, ikin ci kıs mı-

nın ikin ci sı nı fı na ka dar oku du. Med re se-

tü’l-irşâd’ın son sı nı fı na de vam et ti. Ha ri ta 

Mek teb-i Âlî si’nden me zun ol duk tan son-

ra Dârül fü nun’un li san bö lü mün de bir yıl 

oku du. 1923 Ey lü lün de İs tan bul Umûr-ı 

Ta sarru fiy ye Mü dür lü ğü’nde ha ciz me-

mu ru ola rak gö re ve baş la dı. 1928’de Ka-

das tro Mek te bi’nin Riyâzi ye Bö lü mü’nü de 

bi tir di. Eyüp, Üs kü dar, Ba kır köy, Kar tal, 

Be yoğ lu ve Sa rı yer Ta pu Ka das tro müdür-

lük lerinde ça lış tı. 1955’te Sa rı yer Ta pu Ka-

das tro mü dü rü iken emek li ye ay rıl dı.

Ta sav vuf ve tek ke ter bi ye si al tın da bü-

yü yen Ra şit Bey tek ke ler ka pa tıl ma dan 

Zil ka de 1341’de (1925) ba ba sın dan Sa‘dî 

icâ ze ti al dı. Tek ke le rin ka pa tıl ma sın dan 

son ra İna di ye, Şeyh Râşid, Sa lı Tek ke si 

di ye anı lan ve gü nü müz de ca mi ye dö-

nüş tü rü len de de si nin tek ke sin de 1932 

yı lı na ka dar ika met et ti. Ay nı yıl ev len di 

ve ka yınvâli de si nin Eren köy’de ki köş kü ne 

ta şın dı. Şeh re mi ni De niz Ab dal ma hal le si 

Gü nay dın so ka ğın da bu lu nan tek ke nin 

10 Ka sım 1964’te Al tın cı İc ra Me mur-

lu ğu’ndan ge len bir ya zı da tek ke nin bir 

haf ta için de Va kıf lar Ge nel Mü dür lü ğü 

le hi ne tah li ye edil me si nin is ten me si üze-

ri ne tek ke nin me şi ha tı ve mü te vel li li ği 

evlâtla rı na geç mek üze re de de si Şeyh 

Râşid Efen di ta ra fın dan vak fe dil di ği ni, 

tek ke bi na sı nı sa tın al mak ve ya ki ra la-

mak is te di ği ni bil di ren di lek çe si ni Va kıf-

lar Ge nel Mü dür lü ğü’ne gön der di, an cak 

is te ği ka bul edil me di ve tek ke bi na sı na 

el ko nul du. Per şem be ve cu ma gün le ri 

ya pı lan soh bet ve ir şad fa ali yet le ri bu ta-

rih ten iti ba ren Eren köy’de ki köşk te sür-

dü rül dü. 11 Şu bat 1984 ta ri hin de ve fat 

eden Ra şit Bey, Mer kez Efen di Ca mii’nde 

kı lı nan ce na ze na ma zı nın ar dın dan Koz lu 

Me zar lı ğı’nda Ham za Bâlî’nin tür be si nin 

sağ ta ra fın da ba ba sı nın kab ri nin ya nı na 

def ne dil di.

Dinî ve ta sav vufî ko nu lar da ki bil gi ve an-

la yı şı nın ya nın da hoş gö rü lü, ile ri gö rüş lü, 

Mehmet

Raşit Er
(Muhittin Serin
fotoğraf arşivi)

10. Ka dı Beyzâvî Tefsîri Hâ şi ye si. Ya-

rım ka lan eser hak kın da Ömer Na su hi 

Bil men Bü yük Tef sir Ta ri hi’nde bil gi 

ver mek te dir (II, 755). Bur sa lı Meh med 

Tâ hir, Ab dul lah En ve rî’ nin Celâleddîn-i 

Dev vâ nî Hâ şi ye si, Şerh-i Akåid-i Ne-

se fî Hâ şi ye si, Tehzîbü’l-man tık, Mol-

la Câ mî Hâ şi ye si ve kı ra at il miy le il gi li 

Züb de ad lı mat bu ol ma yan eser le rin den 

bah set mek te dir.
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ÿRa ma zan Gün düz

– —ER, Mehmet Raþit
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Son Sa‘dî þeyhlerinden.˜ ™

İs tan bul Şeh re mi ni’nde de de si Sa‘dî 

şey hi Meh med Râşid Efen di’nin in şa edip 

vak fet ti ği tek ke de doğ du. Ba ba sı Meh-

med Âkif Efen di’nin ya nın da hıf zı nı ta-

mam la dı. Da vud Pa şa Mek teb-i İdâdîsi’nin 

is tis naî kı ya sın bi rin ci ta ri kin den mey da na 

ge len mü rek kep kı yas la ra “kıyâs-ı müs-

takîm” is mi ni ve re rek kla sik man tı ğa ye-

ni bir te rim ka zan dır mış tır. Ke sin kı ya sın 

“mü teâref” ve “gay ri mü teâref” şek lin de ki 

tak si mi ne “mü teâre fin gay ri mü teâre fi” 

de di ği üçün cü bir kı yas ba sa ma ğı ek le miş-

tir. Yi ne ke sin kı ya sın -or ta te ri min bü yük 

ön cül de yük lem, kü çük ön cül de öz ne ol du-

ğu- dör dün cü şek lin den de yay gın ka bu-

lün ak si ne ko lay lık la kı yas ku ru la bi le ce ği ni 

ve bu dör dün cü şek lin ne ti ce ver mek te 

bi rin ci şe kil den ge ri kal ma ya ca ğı nı söy-

ler. Sa de ce delâlet bah sin de on bin kı yas 

ku ru la bi le ce ği id di ası onun kı yas il min de ki 

eh li ye ti nin bir is pa tı ola rak gö rü lür.

Eser le ri. 1. Usûl-i Ce dî de Züb de si (İs-
tan bul 1290). İlk mat bu Türk çe man tık 

ki ta bı dır. 1290’da (1873) neş re dil miş se de 

mü el li fin bu Türk çe man tık ese ri ni da ha 

ön ce Ta sav vurât Hâ şi ye si ile bir lik te Sul-

tan Ab dül me cid’e tak dim et ti ği be lir til-

mek te dir (Türk An sik lo pe di si, XXV, 230). 
Usûl-i cedîd üze ri ne yaz dı ğı hâşi ye le ri nin 

öze ti ni te li ğin de ki eser, kla sik man tık ko-

nu la rı nın ya nın da man tı ğın pra tik alan-

da ki iş le yi şin den ve man tık usu lün den 

de bah set mek te dir. 2. ¥â şi ye Ce dî de 

£ale’t-Ta½dîšåt (İs tan bul 1275, 1287). 
Bu eser de ba sıl ma dan ön ce 1856’da Ab-

dül me cid’e tak dim edil miş ve mü el li fi ne 

5000 ku ruş ödül ka zan dır mış tır (BA, İ.DH, 
nr. 348/23000). 3. Ta sav vurât Hâ şi ye-i 

Ce dî de si (İs tan bul 1289/1872). Bur sa lı 

Meh med Tâ hir, mü el li fin 1859’da pa di-

şa ha ar zet ti ği bu ese riy le ömür bo yu 150 

ku ruş ma aşa bağ lan mak la tal tif edil di ği ni 

söy ler se de (Os man lı Mü el lif le ri, I, 386) bir 

ar şiv bel ge si, ömür bo yu ma aşa bağ lan-

ma sı nın Mîr Ebü’l-Feth Hâ şi ye si ve si le-

siy le ger çek leş ti ği ni gös ter mek te dir (aş.
bk.). 4. Îsâg†cî Hâ şi ye si (İs tan bul 1287). 
Îsâg†cî’nin kı yas bö lü mü üze ri ne ya zıl-

mış tır. 5. Mol la Fenârî Hâ şi ye si (İs tan-
bul 1287). 6. Kitâbü’l-Man tık fî ter tî bi’l-

ak yi se (1317). 7. Hü sey niy ye Hâ şi ye si 

(İs tan bul 1289). Mü na za ra usu lü ne da-

ir dir. 8. Mîr Ebü’l-Feth Hâ şi ye si. Mü-

na za ra il mi üze ri ne ya zı lan ki ta bın ba sı lıp 

ba sıl ma dı ğı bi lin me mek le be ra ber eser 

şey hü lislâmlı ğa gön de ril miş ve de ğer li bir 

eser ol du ğu tas dik edil miş, şey hü lislâmlık, 

Ab dul lah En ve rî’ ye ma aş bağ lan ma sı nı ve 

İs tan bul ruûsu na ter fi et ti ril me si ni pa di-

şa ha ar zet miş tir (BA, A.MKT, nr. 340/94). 
9. Ha yâ lî Hâ şi ye si. Adı na ar şiv bel ge-

le rin de de rast la nan (MF.MKT, 16/147, 
1290/1873) ese rin mü el lif hat tı ol du ğu 

tah min edi len 105 va rak lık bir nüs ha sı 

Ab dül ha mit Tek tu na’nın özel ar şi vin de dir. 




