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Muhammed Hamdi YazA r tarafA ndan hazA rlanan orjinal ElmalA
lA Hamdi YazA r Meali. ElmalA lA M. Hamdi YazA r, Hicri 1294
Miladi 1877 yA lA nda Antalya'nA n ElmalA lA kazasA nda dogdu.
BabasA Numan Efendi, aslen Burdur'un Golhisar kazasA YazA r

koyu halkA ndandA r. Numan Efendi, kucuk yasta YazA r koyunden
cA kA p ElmalA 'ya gelmis, orada okumus ve "e;Ser'iye

Mahkemesi"e; baskatibi olmustur. Hamdi Efendi'nin annesi, ElmalA
alimlerinden Mehmet Efendi'nin kA zA Fatma HanA m'dA

r.Ilkokulu ve bugunku ortaokula denk sayA lan Rusdiye'yi ElmalA
'da bitiren Hamdi Efendi, 1892 yA lA nda, dayA sA hoca Mustafa
SarA lar ile birlikte Istanbul'a gelmis ve devrinin alimlerinden

Kayserili Mahmud Hamdi Efendi'den ders almA stA r. Istanbul'daki
diger tanA nmA s hocalarA n da derslerine devam ettikten sonra,
1906 yA lA nda "e;Bayezit dersiamA "e; olarak icazet almA stA r.
AynA yA l yapA lan secimlerde Antalya Mebusu olmus ve II.
Mesrutiyet'in bu ilk meclisinde, ozellikle 1876 "e;Kanun-i

Esasi"e;sinin degistirilmesinde onemli rol oynamA stA r.1909 yA lA
nda Mulkiye Mektebi'nde Ahkam-A Evkaf ve Arazi dersleri okutmus
ve yine aynA yA llarda Mekteb-i Kuzatta "e;FA kA h"e; dersleri

vermistir. Daha sonra Daru'l-Hikmeti'l-Islamiye (Seyhu'l-IslamlA ga



baglA Yuksek Musavere Heyeti) uyeligine ve bir muddet sonra da
baskanlA gA na tayin edilmistir. I. Dunya SavasA 'ndan sonra Evkaf

NazA rlA gA 'nda bulunmus ve bu sA rada Ayan Meclisi uyesi
olmustur.Cumhuriyetin ilanA sA rasA nda MutehassA sin

medresesinde mantA k muderrisi idi. Medreseler kaldA rA lA nca
evinde inzivaya cekilmis, ilmi tetkik ve arastA rmalarA na devam
etmistir. Yirmi yA l kadar devam eden bu uzlet (yalnA zlA k)

devresi, "e;Hak Dini Kur'an Dili"e; adA ndaki Turkce tefsiri hazA
rlamasA na imkan vermistir. Tefsire baslamadan once MA sA rlA
Prens Abbas Halim Pasa'nA n tesviki ile "e;Buyuk Islam Hukuku
Kamusu"e; ile mesgul bulunuyordu. Bu eserle birkac yA l mesgul
olduktan sonra yarA m bA rakmA s ve tefsiri yazmaya baslamA stA

r.Ayan uyeliginin son yA llarA nda FransA zca'dan tercumeye
basladA gA bir felsefe tarihi kitabA nA tamamlayarak ilave ettigi
onemli bir dibace (onsoz) ve diger hasiyelerle birlikte "e;Metalib ve

Mezahib"e; adA yla bastA rmA stA r.Hamdi Efendi, ayrA ca
devrinin guzel sanatlarA ndan olan hat ve musiki ile de ilgilenmistir.
Ozellikle "e;Nesih"e; ve "e;Sulus"e; yazA larda iyi bir hattat idi.
AynA zamanda hafA z oldugu icin alaturka musikinin cesitli

makamlarA yla ciddi bir sekilde mesgul olmustur.Hamdi Efendi, 27
MayA s 1942'de Istanbul Erenkoy'de vefat etmistir.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Kur'an-A  Kerim Meali&s=sebooks

