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ERGiN, Osman Nuri 
(1883 -1961) 

Türk kültür tarihçisi. _j 

Malatya ' nın imrun köyünde dünyaya 
geldi. Köyünde çiftçilik yapan babası Ali 
Efendi. ticaret maksadıyla birçok yeri 
dolaştıktan sonra istanbul'a yerleşerek 
bir kahvehane açmıştı. Dokuz yaşına ka
dar köyünden dışarı çıkmayan Osman 
babasının isteği üzerine 1892'de istan
bul'a geldi. Zeyrek Rüşdiyesi ' nde okur
ken hacası Osman Nuri Efendi kendisine 
Nuri mahlasını verdi. NurnOne-i Mekteb-i 
Osmani ve Ma h müdiye rüşdiyelerine de
vam eden Osman Nuri. babasının işlet
tiği kahvehanede olumsuz şartlar için
de ders çalışmak zorunda kalması yü
zünden. Darüşşafaka mezunlarından sos
yolog Mehmed izzet Bey'in yardımıyla 
rüşdiyeden ayrılarak Darüşşafaka'ya gir
di. Buradan mezun olduğu yıl ( 190 ı) is
tanbul Şehremaneti'nde memuriyete baş
ladı. 1901-1904 yılları arasında arkada
şı Ebül'ula Mardin ile birlikte medrese 
derslerine devam etti. 1904'te girdiği is
tanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi'
ni birineilikle bitirdi ( 1907) Bu yıllarda 

ayrıca Abdülaziz Mecdi (Tolun). Şehben
derzade Ahmed Hilmi, Babanzade Ah
med Naim. Muallim Cevdet (inançalp), El
malılı M. Harndi (Yazır) . Ahmet Avni (Ko
nuk). ismail Fenni (Ertuğ rul ). Mehmed Akif 
(Ersoy). ismail Hakkı (izmirli ). M. Şerefet
tin (Ya ltkaya) gibi tanınmış kişilerin soh
betlerine devam etti. 

istanbul Şehremaneti' nin çeşitli kısım
larında başkatiplik. mümeyyizlik ve şu
be müdürlüklerinde bulunan Osman Nu
ri, ll. Meşrutiyet ' in ilanından sonra be
lediye memurları arasında açılan imti
hanı kazanarak Müessesat-ı Hayriyye-i 
Sıhhiyye idaresi umumi katipliğine ta
yin edildL Bu görevi sırasında belediye 
hizmet ve faaliyetlerini yakından incele
me imkanı buldu. Bu kurum lağvedilin
ce ( 1912) görevi merkez e manete kaydı-
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rıldı ve burada emanet muamelelerini 
takibe başladı. Bu görevini sürdürürken 
istanbul Şehremaneti arşivinin kurulma
sını gerçekleştirdi. Belediye arşivindeki 
çalışmaları sonucunda o güne kadar giz
li kalmış birçok evrak ve belgeyi gün ışı
ğına çıkardı. Bu çalışmaları ona, daha 
sonraki yıllarda kazanacağı şehir ve be
lediye tarihçisi kimliği için sağlıklı birze
min hazırlamış oldu. 1927'de ilk nüfus 
sayımına karar verildiğinde istanbul so
kaklarına isim vermekle görevlendirildL 
Beş ay içinde 6214 sokağın birçağuna 
Türk büyüklerinin adlarını vererek otuz 
sekiz haritadan meydana gelen bir reh
ber hazırladı. Bu eser daha sonra İstan
bul Şehri Rehberi adıyla bastırıldı (İs

tanbul 1934) 1928'de İstanbul Şehre 
maneti Mecmuası'nı çıkarmaya başla
dı. Belediyeden ayrılıp vilayete geçince
ye kadar bu derginin yöneticiliğini yap
tı. Şehremanetindeki son görevi belediye 
mektupçuluğudur. istanbul vilayet mek
tupçuluğu görevini sürdürürken 1946'
da yaş haddinden emekliye ayrıldı. 

Osman Nuri Ergin istanbul Şehrema
neti'ndeki görevinin yanı sıra çeşitli okul
larda öğretmenlik yaptı. Darüşşafaka 

ve Vefa Lisesi'nde tarih. Amerikan Kız 

Koleji'nde ticaret ve dil derslerini akut
tu. Belediye Zabıta Memurları Mektebi 
ile Polis Meslek Mektebi'nde belediyeci
lik, kanun ve nizamnameler. halk için 
açılan gece mekteplerinde de Türkçe. 
edebiyat. felsefe, sosyoloji, tarih ve be
lediye bilgileri dersleri verdi. Bu okul
larda alfabeyi pratik yoldan öğretmek 
üzere Kolay ElifbQ (İstanbul 1326) adlı 
eserini kaleme aldı. Onun bu usulü çok 
tutuldu ve 1928 harf inkılabına kadar 
uygulandı. istanbul Muallimler Yardım
laşma Birliği hizmetlerinden dolayı ken
disini fa h ri üyeliğe seçti ( 194 7) Ergin'in 
öğretmenlik hayatı 1956'ya. araştırma 
ve yazı hayatı ise ölümüne kadar devam 
etmiştir. 

Kitapçı veya kütüphaneci olmak iste
diğini söyleyen. ancak geçim derdi yü
zünden buna imkan bulamamaktan ya
kınan Ergin kırk altı yıllık memuriyet ha
yatı boyunca öğretmenlik. muharrirlik. 
kütüphanecilik ve matbaacılık alanların
da önemli hizmetler vermiştir. Hayatı dü
rüstlük ve tevazu içinde geçmiş, ilim sa
hibi herkese saygı göstermiş ve fikirle
rinden faydalanmayı hiçbir zaman ihmal 
etmemiştir. istanbul Üniversitesi'nde ta
sawufun felsefe ile birlikte okutulması
nı savunan. felsefe ile tasawuf arasın
da kesin fakat sağlıklı bir sınır çizen Er-
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gin'in tasawuf düşüncesinin şekillenme
sinde dönemin önemli tasawufi şahsi
yetlerinden olan Abdülaziz Mecdi Efen
di ile ismail Fenni ve Ahmed Naim bey
lerin büyük etkisi olmuştu. Ergin'in bir 
başka cephesi de islamiyet'le laiklik ara
sında yakın lık kurmaya ça lışmasıdı r. 

1940'1ı yı llarda laik demokrasiyi savu
nan Ergin'in demokrat kimliğinin altın
da belediyeciliği bulunmaktadır. Beledi
yede geçirdiği uzun yıllar ona merkezi 
idarenin yanı başında sivil bir idarenin 
lüzumunu öğretmiştir. 

Osman Nuri Ergin yayımladığı eser
lerle Türk toplumunda tarihi kopuklu
ğa . nesiller arası yozlaşmaya ve yaban
cılaşmaya engel olmaya çalışmıştır. Türk 
kültür ve irfan hayatının inanç lı bir sa
vunucusu olan Ergin'de içe dönük bir 
inanç adamlığıyla. maddeyi insana hiz
met için yeniden biçimlendiren olgun bir 
demokrat insan kimliği iç içed ir. Osman 
Nuri taassubun iki yan lı olduğunu söy
lemiş, aşırı yenilikçi Satıcılar' la aşırı mu
hafazakarları birbirinin fikrine saygı duy
maya çağırmıştır. Sahip olduğu hoşgö
rüyü tasawuf terbiyesinden. demokrat 
kimliği de aşağıdan yukarıya giden sivil 
yapılanınayı göz önünde tutan iş ve ic
raat adamlığından alan Ergin'in şa hsın
da görülen bu hareket tarzı. günümüz
deki meselelerin ve kimlik bunalımının 
aşılmasını sağlayabilecek bir Türk çözü
müdür denilebilir. Osman Nuri bir Türk 
tarihi aşığı . istanbul'a severek hizmet 
vermiş bir hemşehri, belediye hizmetle
riyle insana ulaşmayı amaç edinmiş bir 
halk adamıdır. 

istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplı
ğ ı 'nın kurulması onun gayretiyle gerçek
leşmiş. büyük bir titizlikle topladığı ço
ğu yazma 11.000 ciltten oluşan kitapla
rını bu kütüphaneye bağışlamıştır. Ki
taplarının 4000 cildi tasawufa dair olup 
bunların 2025'i el yazmasıd ır. Osman 
Nuri Ergin ' in belediye kütüphanesine 
bağışladığı matbu kitapların katalogu 
Orhan D urusoy tarafından (istanbul Be

Lediye Kütüphanesi Alfabetik Kata/oğu 

Osman Ergin Kitapları, istanbul 1953), 1. 
cildi yayımlanan, üç ciltte tamamlana
cak yazma eserlerin katalogu da Nail 
Bayraktar tarafından (A tatürk Kitaplığı 

Osman Ergin Yazmaları Alfabetik Kata/o
ğu, istanbul 1993) hazırlanmıştır . 

Eserleri. A) Belediye ve Şehireilik Tari
hiyle İ lgili Eserleri. 1. Mecelle-i Umıir-ı 
Be/ediyye• (1 -V, istanbul 1330-1 3381 Tür
kiye belediyecilik tarihi ve belediye uy
gulamalarıyla ilgili olan bu çalışma Os-
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man Nuri Ergin'in en önemli eseridir. z. 
Muhtasar Mecelle-i Umur-ı Belediy
ye (İstanbul 1337). 3. Belediye Vergi ve 
Resimleri Kanunu, Talimat ve Tarife
leri (İstanbul 1340). 4. Beledi Bilgiler (İs
tanbul 1932). S. Cumhuriyet ve İstan
bul Mahallf İdaresi (İstanbul 1933) 6. 

İstanbul Şehri Rehberi (İstanbul ı 934) 
7. Türkiye'de Şehireiliğin Tarihi İnki
şafı (İstanbu l 1936). 8. İstanbul'da İmar 
ve İskan Hareketleri (İstanbul 1938). 9. 

Türk Şehirlerinde İmaret Sistemi (İ s
tanbul 1939). 10. Türk İmar Tarihinde 
Vakıflar, Belediyeler, Patrikhaneler (İs
tanbul 1944). 11 . Fatih imareti Vaktiye
si ( İ stanbul I 945) 

B) Eğitim ve Eğitim Tarihiyle İlgili Eserle
ri. 1. Kolay Elifbô. (İstanbul 1326) Z. Mü
essesat-ı Hayriyye-i Sıhhiyye Müdüri
yeti (İstanbul 1327) 3. Darüşşafaka, Tür
kiye'de İlk Halk Mektebi (İstanbul ı 927, 
Mehmed izzet, Mehmed Esad ve Ali Kami 
beyleri e birlikte). 4. Türkiye Maarif Tarihi* 
(1-V, istanbul 1939- ı 943) Türk eğitim tari
hi konusunda yazılmış en geniş çaplı eser 
olup bugün de değerini korumaktadır. 
S. İstanbul Tıp Mektepleri, Enstitüleri 
ve Cemiyetleri (İstanbul 1940). 

C) Biyografiler. 1. İstanbul Şehremin
leri (İstanbul 1927) 1885-1927 yılları ara
sında istanbul'da belediye başkanlığı ya
pan kişilerin biyografileriyle gerçekleş
tirdikleri hizmetleri anlatan eser Mecel
le-i Umur-ı Belediyye'nin zeyli sayılır. 

Z. Muallim Cevdet'in Hayatı, Eserleri 
ve Kütüphanesi (İstanbul ı 937). Ergin 
eserin birinci bölümünde (ı -480) Mual
lim Cevdet'in hayatını ve eserlerini ince
lemiş, ikinci bölümde (481-604) arkadaş, 

dost ve talebelerinin onunla ilgili yazıla
rına yer vermiştir. Üçüncü bölümde (s. 
605-720) Muallim Cevdet'in yayımlanma
mış birkaç yazısı yer almaktadır. Mual
lim Cevdet'in basımı yarıda kalan Tari 
hi Sözlük'ü de bu esere ilave edilmiş
tir. 3. Balıkesirli Abdülaziz Mecdi To
lun, Hayatı ve Şahsiyeti (İstanbul 1942). 
Osman Ergin'in yakın çevresinde yer aldı
ğı Abdülaziz Mecdi Efendi hakkında yaz
dığı bu kitap, kendisinin tasawufl kimli
ğini ve fikirlerini ortaya koyduğu tek ese
ri olmasının yanı sıra .sosyal psikiyatri ta
rihimiz açısından yazılmış ilk eser olması 
bakımından da önemlidir. 4. Sadreddin 
Konevi ve Eserleri (Ankara 1957) 

D) Neşre Hazırladığı Kitaplar. 1. Balı
kesiili Abdülaziz Mecdi Divam (İstan
bul 1945) . z. İnsan Haklan Beyanname
sinin İslam Hukukuna Göre İzahı (İs
tanbul ı 949). Hüseyin Kazım Kadri'nin asıl 
adı Teşri- i insani ve İslami olan eseri 
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Osman Ergin tarafından yazarın ailesin
den alınarak yukarıdaki adla yayımlan
mıştır. Ergin eserin başına bir önsöz. 
Hüseyin Kazım Kadri'nin hayatı ve eser
leri hakkında bir giriş (s. l -42), sonuna 
da bazı notlar ve açıklamalar ilave et
miştir. 3. Hakikat Nurlan (İstanbul 1949). 
İsmail Fenni'nin Envar-ı Hakikat adlı 
eserini sadeleştirerek tasavvufi yorum
lar ihtiva eden bazı önemli notlarla bir
likte yayımlamıştır. 

E) Diğer Eserleri. 1. Bibliyografya: İlm-i 
Ahval-i Kütüp (İstanbul 1937). Z. Dr. A. 
Süheyl Ünver Bibliyografyası (l-ll , İ s
tanbul ı 94 1-1952) . 3. İslamda Temellük 
ve Tasarruf Hakkının Dokunulmazlı
ğı (Ankara ı949) 4. Fatih'in Hoşgörür
lüğü (İstanbul 1953). s. İbn Sina Bibli
yografyası (İstanbul 1956) 

Osman Nuri Ergin'in ayrıca kendi kur
duğu İstanbul Şehremaneti Mecmua
sı'nda, Tarih Dünyası Dergisi, Resimli 
Tarih Mecmuası, Siyasi İlimler Dergi
si, Demiryollan Dergisi, Adiiye Ceri
desi, İller ve Belediyeler Dergisi, Türk 
Tıp Tarihi Arkivi ve Sebflürreşad'da, 
Hayat ve İslam ansiklopedilerinde, Cum
huriyet, Tan, Hürriyet, Dünya ve Va
kit gazetelerinde birçok makalesi yayım
lanmıştır. 

Ergin'in Türkiye'de Hanlar ve Ker
vansaraylar, Kur'an-ı Kerim Lugatla
n ve Telsirleri Fihristi, Fetihten Sonra 
İstanbul'da Kurulan Vakıf- Vergi Sis
temi, Türk İmar Tarihinde Üç Mimar 
Sinan, Babiliğin İç Yüzü, Osmanlıca'
da Yanlış Kelimeler ve ibareler Söz
lüğü adlı çalışmaları ise henüz neşredil
memiştir. 
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ERGİRİKASRI 

Güney Arnavutluk'ta 
Gjirokaster şehrinin 

Osmanlılar dönemindeki adı. 
_j 

Ergirikasrı kelimesi, şehrin Bizans ha
kimiyeti sırasınoaki adı olan Argyrokast
ro'nun (gümüş kale) Türkçe'ye uyarlan
mış şekline dayanır. 1417'den 1912'ye 
kadar kaldığı Osmanlı hakimiyeti altın
da Balkanlar 'ın batı kesiminde önemli 
bir İslami merkez haline gelmiş olup bu
gün Arnavutluk'un en güzel şehirlerin
den biridir. islami bir merkez olarak bü
yük gelişme gösterdiği XVlll ve XIX. yüz
yıllardan kalma büyük konakları şehre 
oldukça renkli ve tarihi bir hava vermek
tedir. 

Şehir, daha önceleri bu bölgede bulu
nan Roma şehri Hadrianopolis'e nisbet
le Dropull adıyla anılan 35 km. uzunlu
ğundaki bir ovanın batı ucunda kurul
muştur. Mahallelerinin çoğu Mali Gjeri 
dağlarının eteklerinde yer almakta olup 
şehre hakim bir tepede kalesi bulunmak
tadır. Bu kısım şehrin en eski bölümü
nü teşkil eder ve kuruluşu Bizans döne
mine kadar uzanır. İlk defa 1336' da Kan
takuzenos tarafından Argyrokastro adıy
la zikredilen kale, Osmanlı öncesi dönem
de Arnavut hanedanlarından Zenebizi 
beylerinin ikametgahı durumundaydı. 

Zenebizi beyleri XIV. yüzyılın sonlarına 

doğru Osmanlılar'ın vassali haline geldi
ler. Gjin Zenebizi, kuvvetleriyle birlikte 
Ankara Savaşı'nda Timur'a karşı Osman
lılar' ın yanında yer aldı. Bir müddet son
ra Güney Arnavutluk'taki Berat ve Av
lonya gibi burası da 1417 yılında ele ge
çirilerek tam bir Osmanlı hakimiyeti ku
ruldu. 1431 'de Arvanid sancağı teşkil 
edildiğinde Ergirikasrı buranın merkezi 
oldu. Daha sonra bu fonksiyonunu Av
lonya'ya bıraktıysa da Osmanlı hakimi
yeti süresince bir kaza merkezi olma 
özelliğini korudu. XIX. yüzyılda, Yanya 
vilayetinin bir parçasını oluşturan Ergiri 
sancağının merkez şehri haline geldi. 

Osmanlı hakimiyetinin ilk yüzyılında 
küçük bir kasaba durumunda olup sivil 
nüfusun tamamını hıristiyanlar teşkil 

ediyor, kalede bir Osmanlı askeri garni
zonu yer alıyordu. 1431'de 121 hane, on 
beş mücerred (bekar). yirmi yedi bive 
(dul kadın) hıristiyan nüfus bulunuyor
du. Bu rakamlara, kalede mevcut . Os
manlı askerleri ve aileleri de ilave edilir
se kasabanın toplam nüfusunun 700-
800 civarında olduğu tahmin edilebilir. 
1 520 tarihinde yine tamamını hıristiyan-


