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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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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. 
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ge çir di ği tra fik ka za sı so nu cu öl dü. Er te si 

gün Mar ma ra Üni ver si te si İlâhi yat Fa kül-

te si Ca mii’nde kı lı nan ce na ze na ma zı nın 

ar dın dan Eren köy Sah ra yı ce did Me zar lı-

ğı’nda ho ca sı Ma hir İz’in kab ri nin ya kı nı na 

def ne dil di. 1965 yı lın da ev len di ği Zeh ra 

Ha nım’dan üç kı zı dün ya ya gel miş tir. Ölü-

mü ne me sai ar ka da şı Mus ta fa Tah ra lı’nın 

dü şür dü ğü, me zar ta şı na da ya zıl mış olan 

ta rih man zu me si şöy le dir: “Feyz-i Nakşî 

meş ke dip Sel çuk Can / Hiz met-i pîrânı 

ser tâc ey le di / Ley le-i mi‘râcı yaz mış ki 

kazâ / Sûre-i İs râ’ yı minhâc ey le di / ‘Hub’ 

düşün ce gel di târîhi di le / Mes nevî şev kıy-

le mi‘râc ey le di.”

Eser le ri. 1. Ta sav vuf ve Ta ri kat lar (İs-
tan bul 1981). İlâhi yat fa kül te le rin de ders 

ki ta bı ola rak oku tu lan ve her ye ni bas kı-

sın da ge liş ti ri len eser Me tin İze ti ta ra fın-

dan Te sav vu fi dhe Ta ri ka tet adıy la Ar-

navut ça’ya çev ril miş tir (Üs küp 2001; Ti ra-
ne 2011). 2. Ta sav vuf ve Ede bi yat Ya zı-

la rı (İs tan bul 1997). Çe şit li der gi ler de ya-

yım lan mış ya zı la rın dan olu şan eser de ba zı 

şa ir le rin meş hur şi ir le ri ve açık la ma la rı da 

yer al mak ta dır. 3. İs lâ mî Türk Ede bi ya-

tın da Şe kil ve Nevîle re Gi riş (İs tan bul 
1975, Nec lâ Pe kol cay ile bir lik te). Ese re, 

mü el li fin XVII. Asır İs lâm Türk Şa ir-

leri nin Yaz ma Di vanla rın da ki Tev hid 

ve Na’tlar baş lık lı öğ ret men lik te zi nin 

il gi li bö lüm le rin den ak ta rı lan bil gi ler de 

ek len miş tir. Da ha son ra Mus ta fa Tah ra lı, 

Mus ta fa Uzun ve Hüs rev Su ba şı’nın katkı-

la rıy la ge niş le ti len ki tap (İs tanbul 1981) 
İlâ hi yat fa kül te le rin de ders ki ta bı ola rak 

oku tul muş tur. 4. Or ta Okul lar İçin Din 

Bil gi si I-II (İs tan bul 1968-1969, M. Ya şar 
Kan de mir ile bir lik te). 5. Li se ler İçin Din 

Bil gi si I-II (İs tan bul 1980, M. Ya şar Kan-
de mir ve Se la had din Par la tır ile bir lik te).

Ya yı mı na kat kı sağ la dı ğı eser ler: 1. Fu-

sû su’l-Hi kem Ter cü me ve Şer hi (I-IV, 
İs tan bul 1987-1992, Mus ta fa Tah ra lı ile 
bir lik te). Ah met Av ni Ko nuk ta ra fın dan 

Selçuk Eraydın

İs tan bul Yük sek İs lâm Ens ti tü sü’ne gir di; 

“Şeyh Mu ham med Ab duh” ad lı bi tir me 

te ziy le bu ra dan me zun ol du (1964) ve Si-

vas’a or ta okul din der si öğ ret me ni ola rak 

ta yin edil di, iki yıl son ra Si vas İmam-Ha tip 

Oku lu’na geç ti. Bu ara da ar ka da şı M. Ya-

şar Kan de mir’le bir lik te or ta okul lar için 

Din Ders le ri ki ta bı nı ha zır la dı. İs tan bul 

Yük sek İs lâm Ens ti tü sü’nde ta sav vuf ta-

ri hi oku tan Ma hir İz’in da ve ti üze ri ne git-

ti ği İs tan bul’da im ti han lar da ba şa rı gös-

te re rek onun ya nın da asis tan lı ğa baş la dı 

(1967). Ho ca lık te zi üze rin de ça lı şır ken 

Ma hir İz’in not la rı nı te mi ze çe kip onun 

Ta sav vuf  ad lı ese ri ni neş re ha zır la dı 

(1969). Ma hir İz’in ya yım la nan bu ki ta bı nı 

ken di si için im za lar ken yaz dı ğı, “Mü te va zi 

ese re sâik u bâdî sen sin / Eser-i müş te re ki 

kim ki me tak dim et sin” bey ti onun eser-

de ki kat kı sı na işa ret et mek te dir.

“Üç Bü yük Türk Ta ri ka tı: Ye se viy ye, 

Mev le viy ye, Nakş ben diy ye” ad lı asıl te zi-

nin ya nın da, “XVII. Asır İs lâm Türk Şa-

ir le ri nin Yaz ma Di van la rın da ki Tev hid ve 

Na’tlar ve Be yit ler de ki Ta sav vufî Is tı lah-

lar” başlık lı yar dım cı ça lış ma sıy la İs tan-

bul Yüksek İs lâm Ens ti tü sü’nde ho ca lı ğa 

yük sel di (1971). As ker lik gö re vi nin ar dın-

dan tek rar ens ti tü de ki va zi fe si ne dön-

dü. Ma hir İz’in emek li ye ay rıl ma sın dan 

son ra onun okut tu ğu ders le re gir me ye 

baş la dı. Ay nı yıl lar da di ğer ho ca sı Neclâ 

Pe kol cay’ın tek li fi üze ri ne onun İs lâ mî 

Türk Ede bi ya tın da Şe kil ve Nevîle re 

Gi riş  ad lı ese ri ne (İs tan bul 1975) kat kı 

sağ la dı ve ki tap iki si nin im za sıy la ya yım-

lan dı. Ay rı ca ba zı ar ka daş la rıy la be ra ber 

li se ler için din der si ki tap la rı yaz dı (1980). 
Yük sek İs lâm ensti tü le ri nin İlâhi yat fa-

kül te le ri ne dö nüş tü rül me si nin ar dın dan 

da ha ön ce ha zır la dı ğı öğ ret men lik te zi-

ni ye ni den ele alıp ge niş let ti, XVII. Asır 

Di van la rın da ki Tev hid ve Na’tlar da 

Ta sav vufî Ru muz lar adıy la dok to ra te zi 

ola rak sun du (1984). Bir sü re son ra yar-

dım cı do çent li ğe yük se len Eray dın ar ka-

daş la rı ve ye tiş kin öğ ren ci le riy le bir lik te 

ser best ilmî fa ali yet le re yö ne le rek İs lâ mî 

Türk ede bi ya tı ve ta sav vu fa ait ba zı eser-

le ri ya yı ma ha zır la dı. İs lâm Dü şün ce si, 

İs lâm Me de ni ye ti, To hum, Ha re ket, 

Ne sil gi bi der gi ler de ta sav vuf ve ede bi yat 

ağır lık lı ma ka le ler ya yım la dı (ya yın la rı nın 
bir lis te si için bk. bibl. Er can Al kan). Bun-

la rın ba zı la rı nı ge liş ti re rek son ra ki yıl lar-

da ya yım la dı ğı eser le ri ne ek le di. Tür ki ye 

Di ya net Vak fı İs lâm An sik lo pe di si’ne 

bir kaç madde yaz dı. 19 Ara lık 1995 ta ri-

hin de mi‘rac kan di li ge ce si İs ken der Paşa 

Ca mii’nde ki vaa zın dan evine dö ner ken 

et ki li bir ki şi li ğe sa hip olan Ra şit Bey’in 

sa natkâr ve kül tür lü in san lar dan olu şan 

ge niş bir soh bet hal ka sı var dı. Tek ke-

de be lir li gün ve ge ce ler de ya pı lan zi kir, 

âyin, semâ, evrâdın usu lü ne uy gun vecd 

ve şevk için de yü rü tül me si ko nu sun da çok 

ti tiz di. Sa‘dî, Be devî ve Rifâî ta ri kat la rı nın 

XX. yüz yı la ula şan evrâd, ke li me-i tev hid 

ve ism-i Celâl zik ri nin mûsi ki form la rıy la 

ter tip edi len tav rı nı, ta ri ka tın in san iliş-

ki le rin de ge liş miş in ce lik le ri ni, âdâb ve 

erkânı nı çok iyi bi lir, bu zen gin kül tü rün 

ye ni ne sil le re ek sik siz ak ta rıl ma sı ve can lı 

tu tul ma sı na çok dik kat eder di. Ra şit Bey 

tek ke ge le ne ğin de ge liş miş usul ve ni zam 

için de ic ra edi len do ğum, ad koy ma, oku la 

baş la ma, ev len me ve ölüm gi bi me ra sim-

le ri de iyi bi lir, ta ri kat bü yük le ri nin teç hiz 

ve de fin iş le ri nin ta ri kat tö re si ne uy gun 

bi çim de ya pıl ma sın da yol gös te rir, bü yük 

bir du yar lı lık la oku du ğu dua lar la dik ka-

ti çe ker di. Ni te kim Ney zen Tev fik ce naze 

teç hiz, tek fin ve de fin iş le ri nin onun ta ra-

fın dan ya pıl ma sı nı, na ma zı nı onun kıl dır-

ma sı nı va si yet et miş tir. Ra şit Bey’in tari-

kat âdâb ve erkânıy la il gi li not la rı henüz 

der le nip ya yım lan ma mış tır.
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18 Ha zi ran 1937’de Ban dır ma Edin-

cik’te doğ du. Ba ba sı Ha san Tah sin Bey, 

an ne si Hür müz Ha nım’dır. An ne si ve ba-

ba sı Sel çuk kü çük yaş ta iken bo şan dık la-

rı için sı kın tı lar için de bü yü dü, da ha çok 

de de si nin evin de ve hi ma ye sin de ye tiş ti. 

İl ko ku lu mem le ke tin de bi tir dik ten son ra 

ba ba sı onu Ga la ta sa ray Li se si’ne yaz dır-

mış tı. Bu oku la gir mek üze re İs tan bul’a 

gel di ğin de ken di siy le il gi le ne cek bir ya kı nı 

bu lun ma dı ğın dan ça lış mak zo run da kal dı 

ve oku la de vam ede me di. Bu sı ra da ye-

ni açı lan İmam-Ha tip Oku lu’na kay dol du 

(1953) ve okul mü dü rü Ma hir İz’i ta nı dı. 

Ay nı za man da dı şa rı da ça lı şa rak İmam-

Ha tip Oku lu’nu bi tir di (1960). Ar dın dan 




