
halkın ve orta öğretim seviyesinde olan 
kişilerin faydalanabileceği eserlerinin baş
lıcaları şunlardır: A) Biyografik Eserleri. 
Hz. Ömer (Ankara 1955); Hz. Ebu Bekir 
(Ankara 1962); Hz. Osman (Ankara 1963); 
Hz. Ali (Ankara 1963); Ahmed Cevdet 
Paşa (Ankara 1964); Mehmet Akif'in Ha
yatı ve Eserleri (istanbul ı 968); Meşhur 
Şeyhu'l-İslamlar (istanbul 1969); Son 
Peygamber (istanbul 1975); Ahmet Ham
di Akseki (Ankara 1988); Süleyman Çe
l ebi ve Mevlut (istanbul, ts.) B) Eğitim 
ve Öğretirole İlgili Eserleri. İzahlı Cep İl
mihali (Ankara 1960) ; İslam Ahlôkı (Kon
ya 1963) ; Ailenin Din Bilgisi (istanbul 
1967); Yeni Usul e Göre Arapça Ders
leri (istanbu l 1968). C) Tarih ve Coğrafya 
ile İlgili Eserleri. Muasır İslam Ülkeleri 
Tarih ve Coğrafyası (Konya 1965) ; Af
rika'da ve Avrupa'da İslamiyet (istan
bul 1968) ; İstanbul'un Fethi ve Fatih 
Sultan Mehmed'in ŞahsiyeU (Konya 
1970). Veli Ertan'ın ayrıca Oku, İslam, 
Hilal, Yeşilay, Diyanet, Hakses, To
hum, Milli Kültür gibi dergilerde pek 
çok makalesi yayımlanmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Veli Ertan ' ın bizzat kendisi tarafından yazı lan 

özgeçmiş i , iSAM Dokümantasyon Servisi; Hiz· 
m et Belgesi , MÜ ilahiyat Fakültesi Arşiv i ; Yeşi· 
lay, sy. 694, Ankara ı Eylül ı99ı ; sy. 696, ı 

Kasım 199ı ; Hakses, sy. 32 ı, Ankara 1991, s. 
30-31; Hal it Güler, "Hocam Veli Ertan"; Diya· 
net Dergisi, sy. ı O, Ankara 199ı , s. 30 ·3ı; A. 
Ali Uçar, "Örnek İnsan Veli Ertan", Zaman, 
istanbul ı 5 Ağustos ı 991. r.;;;ı 
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istanbul'da Beylerbeyi'nde doğdu . Ba
bası Damad Abdullah Paşa ' nın torunla
rından Dahiliye Nezareti sicil müdürü 
Mehmed Reşad Bey, annesi Melek Le
man Hanım'dır. Beylerbeyi'nde ilkokulu 
bitirdikten sonra ( 1900) orta ve lise öğ
renimini Galata Sarayı Mekteb-i Sulta
nisi'nde tamamladı ( 1908). Güzel sanat
lara karşı ilgisini ve resme olan kabi
liyetini takdir eden Tevfik Fikret. bu
nu geliştirmesi için kendisine Avrupa'
ya resim tahsiline gitmesini tavsiye et
mişti. Ancak aynı yıl yeğeni Hüseyin Ka
zım Kadri'nin kurduğu Tanin gazete
sinde Tevfik Fikret' in etrafında topla
nan genç kadronun içinde yer alarak ya
zı hayatına atılması dolayısıyla bu pro
je gerçekleşemedi. Ağustos 1911 'de Mül-

kiye Mektebi'ni bitirdi. Mektebin birin
ci sınıfında iken Avrupa'da tahsil imka
nını da verecek bir imtihanı kazanarak 
Galata Sarayı Mekteb-i Sultanisi öğret
men yardımcılığına tayin edildi (Aralık 

1909). Böylece devlet hizmetine giren 
İsmail Hikmet, Tevfik Pikret'in Galata 
Sarayı Mekteb-i Sultanisi müdürü oldu
ğu bu devrede onunla daha çok yakın
lık kurma imkanını elde etti. Fakat bir 
müddet sonra hocasının müdürlükten 
istifa etmesi üzerine İsmail Hikmet de 
buradaki görevinden ayrıldı (Nisan ı 9 ı O) 
Mülkiye'nin son sınıfında iken açılan baş
ka bir imtihanı kazanıp Düyün-ı Umü
miyye İdaresi'ne katip olarak girdi. Kısa 
bir müddet sonra buradan da ayrılarak 
Robert College Türkçe-edebiyat mual
limliğiyle hayatının uzun bir devresini 
kapsayacak olan öğretmenliğe başladı 
(Kasım 191 ı) . Bunun peşi sıra İstanbul ' 
daki çeşitli yerli ve yabancı okullarda 
Türkçe- edebiyat ve Fransızca hocalığı 

ile bazı idari görevler yaptı. 1914'te in
celemelerde bulunmak üzere Fransa, İs
viçre. İtalya, Almanya ve Norveç'e gitti. 
Mayıs 1921 'de öğretmenlikten ayrılarak 
Hariciye Nezareti Matbuat Umum Mü
dürlüğü'nde tedkik ve telhis mümeyyizi 
olarak görev aldı. İstanbul hükümetinin 
dağıtılmasıyla buradaki memuriyeti so
na erdi. Bu sırada Azerbaycan'ın Türki
y_e Büyük Millet Meclisi hükümetinden 
öğretmen istemesi üzerine Maarif Veka
leti tarafından Bakü'ye gönderildi (Ni
san i 923). Bakü Üniversitesi'nde ve Sa
kd Tiyatro Mektebi'nde Türk edebiyatı 
tarihi, Bakü Yüksek Muallim Mektebi'n
de Batı edebiyatı tarihi ve sanat tarihi 
öğretim üyeliği yaptı. Ardından Bakü 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanlı
ğına getirildi (Eylül 1924). Bu sırada Türk 
Edebiyatı Tarihi adlı dört ciltlik eserini 
ortaya koydu. Başarılı çalışmalarını de
ğerlendiren Bakü Üniversitesi senato
sunun kararı ile kendisine profesörlük 
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unvanı verildi (Temmuz 1927) . Bu yıllar
da Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekis
tan, Dağıstan, Kırım ve Kazan'ı gezerek 
buralardaki kütüphanelerde inceleme
lerde bulundu. Azerbaycan Edebiyatı 
Tarihi adlı profesörlük tezi basılmakta 
iken Aralık 1927' de Ankara 'ya döndü. 
Ankara Kız Lisesi müdürlüğü ve edebi
yat öğretmenliği yanında Gazi Eğitim 

Enstitüsü Türk ve Batı edebiyatı tarih
leri ve sanat tarihi öğretmenliklerini de 
yürüttü. Bu sırada yeni kurulan Dil En
cümeni üyeliğine seçilip bir süre Türk 
lugatı ve derleme komisyonlarının baş
kanlığını yaptı. Nisan 1933'te Kıbrıs Lef
koşe Türk Lisesi'ne müdür ve edebiyat 
öğretmeni tayin edildi. Bu liseye bağlı 

bir müzik enstitüsü ve tiyatro kursu aça
rak sanat alanında da hizmet vermeye 
başladı. Yurda dönünce Kasım 1934'te 
Maarif Vekaleti müfettişliğiyle birlikte 
Ankara Devlet Konservatuvarı ve Cum
hurbaşkanlığı Orkestrası müdürlüğü gö
revlerini yürüttü. Ekim 193S'te müfet
tişliğinin yanı sıra kendisine İstanbul Gü
zel Sanatlar Akademisi müdürlüğü görevi 
de verildi. 1939 Kasımında Afganistan 
Maarif Nezareti müşaviri olarak Kabil'e 
gönderildi. Şahsi gayretleriyle Kabil'de 
bir gece üniversitesi açtırdığı gibi ilkokul
dan üniversiteye kadar bütün öğretim 
kurumlarının programlarını hazırladı. Bu
rada görevli iken Hindistan'ı dolaşarak 
kütüphanelerde araştırmalar yaptı. Ara
lık 1942'de Türkiye'ye döndü. Ocak 1943'
te ordinaryüs profesör unvanıyla istan
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Türk Edebiyatı Tarihi Kürsüsü öğ
retim üyeliğine getirildi. Bu fakültede 
edebiyat tarihiyle ilgili çeşitli yayınlarda 
bulunan Ertayla n, istanbul 'un SOO. fe
tih yıl dönümünü kutlamak için düşünü
len yayınları hazırlayacak korniteye baş
kanlık etti. Fakülteden Eylül 1960'ta 
emekli oldu. Yayın ve araştırma faaliyet
lerini sürdürmekte iken hastalanıp te
davi görmekte olduğu Haydarpaşa Nu
mune Hastahanesi'nde 18 Aralık 1967'
de vefat etti. Kabri Rumelihisarı Mezar
lığı'ndadır. 

Eserleri. Ö'ğrencilik yıllarında önce şi
irle başlayan yazı hayatının ilk devresin
de Vuslat-ı Memnua adlı küçük milli 
romanı (i stanbul ı 324), Hesap İmUhanı 
adındaki mektep piyesinin (istanbul 1333) 
ardından Haftalık Gazete'de (1918-1919) 
tefrika edilen manzum Falcı piyesi ya
nında küçük hikayelerini toplayan Bina
mazın Otuz Üç Gecesi (istanbul i 337) 
adlı eseri ve Ateş Olur da Yakmaz mı? 
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ismail Hikmet Ertaylan' ı n K1r Çiçekleri adlı siir k itab ı nın 

kapağında el yazısı ve imzası 

(İstanbu l 1340, 1341) adlı hikaye kitabı ile 
edebi faaliyetini sürdüren Ertaylan Mil
If Mücadele sırasında hamasi destanlar 
yazıp bastırmış, bu arada hepsi beste
lenen marşlar da yazmıştır. Bu devrede 
eğitimci tarafı ağır basan yazar, ilkokul
lar için yeni bir metotla meydana getir
diği çok beğeniimiş Kıraat Dersleri'nin 
yanı sıra (İstanbul 1334. 1935) çocuklar 
için yazdığı şiirlerini de Kır Çiçekleri ad
lı kitabında toplamıştır (İstanbul 1915) 
Öte yandan Düşünce adıyla aralıklarla 
çıkan bir edebiyat ve sanat dergisini de 
kurmuştur (İstanbul 1918 ve 1922) 

Fransızca ve ingilizce'den başka Fars
ça ile çeşitli Türk lehçelerine vakıf olan, 
Rusça ve İtalyanca 'dan da anlayan İsmail 
Hikmet, Türk- İslam sanat eserlerine de
rin merakı dolayısıyla dolaştığı ülkeler
den topladığı minyatür, tezhip, hat, tes
bih, para ve çinilerle zengin bir koleksi
yon meydana getirmiştir. Bu sanat zevki 
tezhip, minyatür ve hat eserleriyle zen
ginleştirdiği ilmi yayınlarında da kendi
ni göstermektedir. 

A. Türk Edebiyatı Tarihi Alanındaki Ça
lışmaları. İsmail Hikmet Ertaylan'ın ede
bi ve pedagojik eserleri dışındaki yayın
larının ağırlık merkezini eski edebi me
tinlerle bunların müellifleri üzerinde yap
tığı incelemeler meydana getirir. Azer
baycan'da iken ortaya koyduğu eserleri 
takip eden çalışmalarını belirli birer ad 
taşıyan seriler içinde yürüttüğü görül
mektedir. Hususi monografi eserlerine 
girmeden önce Türk edebiyatı üzerin
deki çalışmaları kendisini umumi ve ge
niş çerçevedeki şu edebiyat tarihi kitap
ları ile gösterir: 1. Türk Edebiyatı Tari
hi (Bakü, I-IV, 1925- ı 926) Batı tesirinden 
uzak bulunan Keçecizade İzzet Molla, 
Şeyhülislam Arif Hikmet ile Akif ve Ab-
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durrahman Sami paşalara ayrılmış olan 
1800-1838 yılları arasındaki devrenin gi
riş kısmını teşkil ettiği eser, Tanzimat 
sonrasını on dokuzuncu asır başları- on 
dokuzuncu asır ortaları-on dokuzuncu 
asır sonları- yirminci asır şeklinde ayrı 

ayrı ciltlere ayrılmış bir devre taksimi 
içinde Osmanlı sahası yenileşme çağı 

Türk edebiyatını inceler. Diğer Türk ede
biyatı şubelerinin esere dahil olmadığı 

nı belirtmek için lll ve IV. ciltlere "Os
manlı Kısmı" diye ayrıca bir alt başlık ko
nulmuştur. Osmanlı sahası çerçevesin
de Türk edebiyatını XIX. Yüzyıl başların
dan Mütareke devri içinden Cumhuri
yet'in ilk yılları ile birlikte Faruk Nafiz'e 
kadar getiren kitapta devreler, edebi 
topluluklar ve cereyanların hususiyetle
rini ön planda tutan izahlar yerine ede
biyat tarihini doğrudan doğruya şahıs
lar etrafında toplayan bir zihniyet var
dır. Kitapta yer alan edebiyatçıların ha
yatı, dili, üslübu ve sanatı ayrı ayrı ele 
alınıp incelenmiş, aynı zamanda eserle
rinden örnekler verilmiştir. Bu yönüyle 
kitap kısmen bir antoloji özelliğini de ta
şır. Esere ayrıca bütün yazar ve şairle
rin tarama suretiyle yapılmış birer res
mi de konmuştur (yayımından kısa süre 
sonra yapılmış bir tanıtım ve tahlil için bk. 
Ziyaeddin Fahri IFındıkoğluL "Türk Ede
biyatı Tarihi", HM, nr. 63, 9 Şubat 1928, 
s. 214-215) Z. Azerbaycan Edebiyatı Ta
rihi (1- ll, Bakü I 928) İ lk cildi başlangıç
tan XV. asır sonuna kadarki devreyi içi
ne alan eserin ll. cildinde XVI ve XVII. 
asırlar bahis konusu edilir. Burada da 
umumi hususiyetler ve devrelerin belir
tilmesi yerine sahayı doğrudan doğruya 
şahıs planında ele alan bir tutum ken
dini gösterir. 3. Çagatay Edebiyatı (An
kara 1937). Ötekilerden çok daha küçük 
hacimde olan eserde Çağatay edebiya
tı hakkında toplu bilgiler verilmeye ça
lışılır. 

B) Eski Türk Edebiyatı Metinleri. Edebi
yat Fakültesi'ndeki hocalığı devresinde 
faal iyetlerini eski Türk edebiyatı metin
leri üzerinde yoğunlaştıran Ertaylan, il
kin fakülte yayınları arasında "Türk Ede
biyatı Metinleri" adı altında bir dizi ku
rarak yurt içindeki ilmi gezilerinde çe
şitli il kütüphaneleriyle özel ellerde tes
bit ettiği Anadolu'da Türk edebiyatının 
ilk devirlerine, özellikle XIV ve XV. asır
larla bu arada Çağatay edebiyatma ait 
metinlerin, eserler ve yazarları hakkın
da başlarına koyduğu birer önsöz yahut 
inceleme ile birlikte tıpkıbasımiarını yap
tı. Bir köşede kalmış, bir kısmı hiç tanın-

mamış nadir ve kıymetli metinleri ilim 
dünyasının istifadesine sunmak suretiy
le Ertaylan Türk edebiyatı ve kültürüne 
önemli bir hizmeti gerçekleştirmiş bu
lunmaktadır. Söz konusu dizide ilk yedi 
kitaptan sonrakiler, İstanbul'un SOO. fe
tih yıl dönümüyle ilgili diğer bir dizi do
layısıyla araya giren fasılayı takip eden 
yıllarda dizi adı ve herhangi bir sıra nu
marası almaksızın yayımlanmıştır. Er
taylan'ın bütünüyle bu dizide ortaya koy
duğu eserler şunlardır: 1. Varaka ve 
Gülşah (İstanbul 1945) XIV. asır şairle
rinden Yusuf Med da h 'ın 770'te ( 1368-
69) telif ettiği bu mesnevinin Koyunoğ
lu Müze ve Kütüphanesi'ndeki en eski 
nüshasının tıpkıbasımıdır. Başında eser 
ve müellifi hakkında etraflı bir incele
me vardır (s. 1-40) Z. Risô.le -i Sultan 
Hüseyn Baykara (İstanbul 1945). Bizzat 
bu hükümdar tarafından telif edilmiş, 
bilinen tek nüshası Amasya Beyazıt Kü
tüphanesi'nde bulunan (nr. 15). Hüseyin 
Baykara devri kültür ve edebi hayatıyla 
ilgili mühim bir risalenin tıpkıbasımıdır. 
3. Tô.rih-i Edirne, Hikô.yet-i Beşir Çe
lebi (istanbul 1946) Edirne şehrini tari
hiyle birlikte kısaca tanıtan küçük bir 
yazma ile, Fatih Sultan Mehmed devri 
hekimlerinden Beşir Çelebi'nin başından 
geçen maceranın anlatıldığı müellifi meç
hul bir risalenin Koyunoğlu nüshasının 
tıpkıbasımıdır. 4. Beşir Çelebi, Tevô. 
rih-i Al-i Osmô.n (İstanbul 1946) Ertay
lan ' ın, bu eseri adı geçen Beşir Çelebi'
ye ait göstererek yayımlaması ağır şe
kilde tenkit edilmiş, onun Friedrich Gi
ese tarafından neşredilen anonim Tevô.
rih-i Al-i Osman'ın değersiz bir nüs
hasından başka bir şey olmadığı ortaya 
konulmuştur (Adnan Sadık Erzi, "Beşir 

Çelebi : Tevil.rih-i Al-i Osman", 7TK Bel· 
leten, Xlll/49, Ocak 1949, s.-181-185) S. 
Divan-ı Sultan Hüseyn Mirza Bayka
ra "Hüseyini" (İstanbul 1946). Hüseyin 
Baykara ' nın Türkiye kütüphanelerinde 
mevcut divan nüshalarının en hacimiisi 
olan, ünlü hattat Mir Ali Herevi'nin baş
ta gelen talebelerinden Kasım Ali elin
den çıkmış, sanat değeri taşıyan Süley
maniye Kütüphanesi'ndeki (Ayasofya, nr. 
3911 1 950 ( 1543) tarihli yazması esas alı
narak bunda bulunmayan şiirler diğer 

yazmalardan ilave edilmek suretiyle hep
sinin faksimilesi arada verilmiş, böyle
ce mümkün olan en güzel ve en zengin 
nüsha meydana getirilmiştir. 6. Genena
me-i Refi'i (İstanbul 1946) Ertaylan'ın 

bu seri içinde ayrıca "Huruff Edebiyatı 
Örnekleri" adı altında tasarladığı bir di-



zinin de ilk kitabı olan bu faksimile, XVI. 
asır şairlerinden RefiT'nin Hurufilik'le il
gili küçük bir mesnevisidir. 7. Mesnevi-i 
Penahi (İstanbul ı 946). Yan dizinin ikin
ci kitabı olan bu küçük eser de XVI. asır 
Azeri şairi Penahi'nin Hurufilik felsefe
sini anlatan bir metindir. 8. Ahmed-i 
Da'i, Hayatı ve Eserleri (İstanbul ı 952). 

Başında, hayatı ve eserleri hakkında çok 
az şey bilinen Ahmed-i Dal'ye dair 191 
sayfalık bir inceleme bölümünün yer al
dığı kitapta, o zamana kadar elde bir
kaç manzumesinden başka birşey bu
lunmayan şairin on yedi eseri gün ışığı
na çıkarılmıştır. Ayrıca Burdur Kütüpha
nesi'nde mevcut külliyatı içindeki Türk
çe divanı ile Çengname'si ve tek nüs
hası Bursa Eski Yazma ve Basma Eser
ler Kütüphanesi'nin Orhan Gazi bölümün
de bulunan Farsça divanın tamamı, di
ğer eserlerinin her birinden çeşitli par
çalar faksimile olarak verilmiştir. 9. Beh
cetü '1- hadayık ii mev'izeti '1- halayık 
(İstanbul ı 960). Anadolu Türkçesi'nin çok 
eski örneklerinden birini teşkil etmesi 
dolayısıyla dil tarihi yönünden büyük de
ğeri olan müellifı meçhul bu eserin Bur
sa Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüp
hanesi'ndeki (Kurşunluoğlu, Tasavvuf, nr. 
5) 703'te (1303) istinsah edilmiş nüsha
sının tıpkıbasımıdır. 10. Hatiboğlu, Bah
rü'l - hakayık (İstanbul 1960). Hacı Bek
taş-ı Velf'nin Arapça mensur Ma~aJQt'ı
nın Hatiboğlu tarafından Bahrü'l-hakii
yık adıyla 812'de (1409) manzum ola
rak yapılmış Türkçe tercümesinin Mani
sa İl Halk Kütüphanesi nüshasının tıpkı
basımı ile Ertaylan'ın eser ve Hatiboğlu 
hakkındaki incelemesini (s. 1-23) ihtiva 
etmektedir. 11. İJQhi Divanı (İstanbul 
ı 960). Fatih Sultan Mehmed ve ll. Baye
zid devri Türk şairi Şeyh İlahi'nin haya
tı ve eserlerine dair bir giriş kısmı ile (s. 
ı -18) şairin Fatih adına tertipiediği da
ha önce bilinmeyen divanının Bursa Es
ki Yazma ve Basma Eserler Kütüphane
si'nde kayıtlı (nr. 93) nüshasının tıpkıba

sımıdır. 12. Yusuf ile Züleyha (İstanbul 
ı960). Kırımlı Mahmud adlı şairin yarım 
kalan Yusuf ve Züleyha mesnevisinin Ha
liloğlu Ali tarafından tamamlanarak Kı
rım Türkçesi'nden eski Anadolu Türkçe
si' ne çevrilmiş metninin Raif Yelkenci 
nüshasının tıpkıbasımı olup başında Er
taylan'ın "Türk Dilinde İlk Yusuf ve Zü
leyha" adlı incelemesi yer alır (s. ı-19). 

13. Lutfi Divanı (İstanbu l 1960) Çağatay 
edebiyatının en eski şairlerinden Lut
fl'nin divanının Bursa Müze Kütüphane
si'ndeki nüshasının tıpkıbasımının, na-

şirin "Lutfı-i Çağatay!. Hayatı ve Eserle
ri" adlı incelemesiyle birlikte neşridir. 

Mevcut bütün nüshaları eksik olan di
van bu yayımda, Paris ve Leningrad nüs
halarındaki bazı parçaların yanı sıra Ze
ki Velidi Togan ve Fıtrat'tan alınmış me
tinlerle tamamlanmaya çalışılmıştır. 14. 
Tabiatname (İstanbul ı 960) . Aydınoğlu 

Umur Bey adına Farsça'dan Türkçe'ye 
çevrilmiş müellifi meçhul. yiyecek ve mey
velerle çalgıların insana tesirini anlatan 
küçük hacimde manzum bir tıp kitabı
nın faksimilesidir. 15. Tercüme-i Kasi
de-i Bürde (İstanbul 1960). Şeyh Abdür
rahim Karahisarf'nin yaptığı bu manzum 
tercümenin eski bir nüshadan Kamil Ak
dik eliyle istinsah edilmiş metninin tıp
kıbasımıdır. 

C) İstanbul'un 500. Fetih Yıldönümünü 
Kutlama Serisi. Başlangıçta İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi adına ter
tiplenen bu dizi, ilki Fatih Sultan Meh
med divanının lüks baskısı, ikincisi Fa
tih'in hayatı ve fetihleriyle onun devri
nin medeniyet hayatına dair birer ince
leme, üçüncüsü Fatih devrine ait nüs
hası ender yazma eserlerin tıpkıbasımı 
olmak üzere üç ayrı grup halinde prog
ramlanmıştır. Fatih divanının Millet Kü
tüphanesi'nde (Ali Emiri) bulunan yega
ne nüshasının tıpkıbasımı ile, her sayfa
sı zamanın hat sanatkarlarınca değişik 
yazı nevilerinde yazılmak, tezhip ve min
yatür üstatları tarafından da işlenrnek 
suretiyle meydana getirilen. hazırlanma

sı için Ertaylan'ın yıllarını harcadığı, neş
ri başlı başına bir sanat hadisesi olacak 
fevkalade nüshasının baskısı gerçekleş
memiştir. Dizinin bu eseriyle Fatih Za
manı ve Medeniyeti adlı kitabı dışında 
basımı gerçekleşen eserleri şunlardır: 

1. Külliyyat-i Divan-ı Kabuli (İstanbul 
1948). İran'dan 1472 yılında İstanbul'a 
gelerek bir süre Fatih Sultan Mehmed'in 
maiyetinde bulunan şair KabQII'nin Fa
tih narnma tertip ettiği, tezhipli ve tek 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
(Ayasofya, nr. 3958) bulunan divanının, şa
irin hayatı ve eserleri hakkında bir ince
leme kısmı ilavesiyle yapılmış, tezhipleri 
renkli olarak tıpkıbasımdır. 2. · Külliy
yat-ı Divan-ı MevTiina J:lamidi (İstan
bul ı 949) KabQIT gibi iran'dan gelip yir
mi yıl Fatih Sultan Mehmed'in meclisin
de bulunan ve ll. Bayezid zamanında Bur
sa'da ölen Hamidi'nin hayatı hakkında 
geniş bir inceleme bölümü ile (s. 1-9 ı), 

divanının Türk Tarih Kurumu Kütüpha
nesi'ndeki nüshasının kırmızı mürekkep
le yazılmış başlıkları muhafaza edilerek 
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yapılmış tıpkıbasımıdır. Ertaylan ' nın bu 
yayını. inceleme bölümündeki bilgiler ve 
seçilen nüsha bakımından şiddetli bir 
tenkide uğramıştır (Ahmed Ateş, "Külli
yat-ı Divan-ı Mevlana Hamidi", TTK Bel

leten, XIV 1 53 !Ocak 19501. s. ı 16- ı 26). 3. 
Ma'arif-Name-i Sinan Paşa (İstanbul 

1949) . Başına Sinan Paşa'nın hayatı ve 
eserleri hakkında bir inceleme ilavesiyle 
eserin hangi nüshası olduğu belirtilme
den yapılmış tıpkıbasımıdır. 4. Falname 
(İstanbul ı 95 ı). Eser İslamiyet'te falın 
yeri, fal nevileri, Kur'an falı, fal hakkın
da yazılmış eserler ve Ertaylan'ın tesbit 
ettiği falnameler hakkında etrafl ı bir gi
riş bölümünden sonra Fatih Sultan Meh
med'in emriyle hazırlanmış, müellifı bel
li olmayan harekeli bir falname nüsha
sının tıpkıbasımıdır. Kitaba ayrıca s_ul
tan Cem'in Fal-iReyhan-ı Sultan Cem 
adlı falnamesinin de tıpkıbasımı ilave 
edilmiştir. 5. Sultan Cem (İstanbul ı951). 
Renkli minyatür, tezhip ve tabloların ya
nında Batı kaynaklarından derlenmiş re
simlerle süslü olarak yapılmış nefis bir 
baskı olan bu büyük kitabın baştan ilk 
247 sayfasında, çeşitli yönleriyle Cem 
Sultan'ın hayatını ve edebi eserlerini Do
ğu ve geniş ölçüde Batı kaynaklarına 

dayanarak inceleyen bir çalışma yer al
mış, öbür kısmında da Bursa Eski Yaz
ma ve Basma Eserler Kütüphanesi'nde 
(Haraççıoğlu, nr. E 6) bulunan nüshasın
dan Cem'in Farsça divanının baştan otuz 
dört varaklık kısmı ile yine aynı nüsha
dan Türkçe divanının tamamının renk
li tezhipleriyle birlikte tıpkıbasımı veril
miştir. 6. Fatih ve FüWhatı I: Bizans ve 
Karadeniz (İstanbul 1953) ; Fatih ve Fü
Whtitı II: Adalar Denizi ve Akdeniz Fü
Whtitı (Ankara ı966). Fatih Sultan Meh
med'in biyografısi çerçevesi içinde bü
tün fütuhatını anlatmak gayesiyle Ve
nedik arşivindeki vesikalar dahil en baş
ta Batılı kaynaklara dayanılarak mey
dana getirilmiş hacimli bir incelemedir. 
Bu büyük ebattaki eser, devrin en ile
ri teknik imkanları kullanılarak Sultan 
Cem'de olduğu gibi renkli tablo ve min
yatürlerle çeşitli resim ve haritalarla zen
ginleştirilmiş bir sanat baskısı hüviyeti
ni kazanmıştır. 7. Adilşahller: Hindis
tan'da Bir Türk-İslam Devleti (İstanbul 
1953) Kurucusu Yusuf Adilşah'ın, ll. Mu
rad'ın oğlu ve Fatih Sultan Mehmed'in 
kardeşi olduğu hakkındaki rivayetten ha-

. reketle "SOO. Fetih Yıldönümü" dizisine 
dahil edilen bu hacimli monografıde, Hin
distan'da 1489'da kurulup 1686'da Ev
rengzib tarafından ortadan kaldırılan 
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Adiişahiler Devleti'nin tarihi ve Adilşah'ın 
biyografisi ele alınmaktadır. 8. Fatih Dev
rinde Tezhip Sanatı (Ankara 1966). SOO. 

fetih yıl dönümü kutlamaları sırasında 
yayımlama imkanını bulamadığı ve üze
rinde daha sonra da çalıştığı bu monog
rafisinde Ertaylan, Fatih Sultan Mehmed 
devri yazma eserlerindeki malzerneye 
dayanarak bu devir tezhip sanatını in
celemektedir. 

D) Diğer Eserleri. Şair hükümdarlara 
hususi bir ilgi gösteren İsmail Hikmet, 
Fatih Sultan Mehmed ve Cem Sultan'
dan başka bu vadide ayrıca şu çalışma 
ve yayınları yapmıştır: 1. Gazi Geray 
Han, Hayatı ve Eserleri (İstanbul ı 958). 

Kırım Hanı Bora Gazi Giray'ın hayatı ve 
eserlerini zengin vesikalarla ortaya ko
yan bu incelemede, tek nüshası Halil Ed
hem Arda'nın özel kütüphanesinde bu
lunan divançesinin taksimilesiyle Latin 
harflerine çevrilmiş metni verilmiştir. 2. 
Divan-ı Türki-i Zafer (İstanbul ı 965) Sa
fevf hanedamndan olup şiirleri layıkıyla 
tanınmayan XVII. yüzyıl Azerf şairi Mur
tazakulu Han Zafer'in şahsiyeti ve sa
natı hakkında geniş bilgi veren bir ince
leme kısmı ile (s. ı-32) tek nüshası ev
velce Yıldız Kütüphanesi'nde iken Raif 
Yelkenci'ye intikal eden divanının tıpkı
basımıdır. 3. Babür Şah, Hayatı ve Eser
leri (Ankara ı 966). 

İsmail Hikmet bunlardan başka yeni
leşme devri Türk edebiyatçılarına dair bi
yografiler de kaleme almış, etraflı bir in
celeme olan Ziya Paşa, Hayatı ve Eser
leri ( İstanbul ı 932) adlı çalışmasının ya
nı sıra özel bir dizi içinde yer alan küçük 
çaptaki şu monografileri vermiştir. Ab
dülhak Hami d (İstanbul ı 932); Ahmed 
Midhat Efendi (İstanbul ı 932); Ahmed 
V etik Paşa (İstanbul ı 932); Namık Ke
mal (İstanbul ı 932); Recaizade Ekrem 
(İstanbul ı 932); Şinasi (İstanbul ı 932); 

Tevfik Pikret (İstanbul 1932) ; Ziya Pa
şa (İstanbul 1932); Ahmed Hikmet (İs
tanbul 1933); Koca Ra gıp Paşa ve Fıt
nat Hanım (İstanbul ı 933). 

Ertaylan'ın biyografik çalışmaları ara
sında, hatırasına kuwetle bağlı olduğu 
Tevfik Fikret'e ait olanlar ayrı bir yer tut
maktadır. Kurduğu Düşünce mecmua
sında hocasının ölümü dolayısıyla 1918'
de özel bir Tevfik Pikret sayısı yayımla
makla kalmayarak 1932'de yazdığı eser 
dışında onun hakkında başka kitaplar da 
kaleme almış, ölümünden önceki son iki 
eseri de ona dair olmuştur : Tevfik Pik
ret, Hayatı ve Eserleri (İstanbul ı 963); 
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Tevfik Pikret Mirsad'da (İstanbul ı 966); 

Tevfik Pikret Ma'lı1mat'da (İstanbul 

ı967). 

İsmail Hikmet, Batı edebiyatları ve Ba
tılı sanatkarları tanıtma yolunda ayrıca 
şu kitapları kaleme almıştır : Yunan Ede
biyatı Tarihi (İstanbul ı 928); Latin Ede
biyatı Tarihi (İstanbul 1937) ; Dan te ve 
Eserleri (İstanbul ı 964); Goethe, Ha
yatı ve Eserleri (İstanbul ı 964); Byron, 
Hayatı ve Eserleri (Ankara ı 965); Schil
ler, Hayatı ve Eserleri (Ankara 1965); 

Wagner, Hayatı ve Eserleri (Ankara 
1965); Liszt, Hayatı ve Eserleri (Anka
ra ı 966). 
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Iii ÖMER FARUK AKÜN 

ERTOKU Ş 
Mübarizüddlrı Ertokuş 

(ö. 633 / 1235 [?]) 

Anadolu Selçukluları'nın 
önde gelen kumandan 

ve devlet adamlarından. 
_j 

I. Gıyaseddin Keyhusrev'in has kölele
rindendir. ll. Kılıcarslan 'ın veliaht tayin 
ettiği I. Gıyaseddin babasının ölümünden 
sonra tahta çıktı; ancak kardeşi Rük
neddin Il. Süleyman Şah'a karşı mevkiini 
muhafaza edemeyip İstanbul'a kaçmak 
zorunda kalınca (1196) Ertokuş da ona 
retakat etti. Il. Süleyman Şah'ın 1204'
te ölümü üzerine yerine küçük yaştaki 
oğlu III. Kılıcarslan geçti. Ancak devlet 
adamlarından bir kısmı, özellikle de uç 
beyleri olan Danişmendliler'den Yağıba
sanoğulları, I. Gıyaseddin Keyhusrev'i Sel
çuklu tahtına oturtmak maksadıyla Ha
cib Zekeriyya'yı sultanı davet etmek üze
re gizlice İstanbul'a gönderdiler. Bu şe
kilde Ertokuş da sultanla birlik:te tekrar 
Anadolu'ya döndü. Kerfmüddin Aksara-

yY, Ertokuş'u uç beyleriyle birlikte sulta
nı Anadolu'ya davet eden kumandanlar 
arasında sayar. Ancak İbn Bfbf'nin onu 
ı. Gıyaseddin Keyhusrev'in yanında gös
teren kaydı daha doğru kabul edilmek
tedir. 

1205 yılında ikinci defa tahta çıkan Gı
yaseddin Keyhusrev 1207'de Antalya'yı 
fethettL Ertokuş Antalya ve civarının Sel
çuklu topraklarına katılmasında önem
li rol oynadı; fetihten sonra da Antalya 
subaşılığına tayin edildi ve Gıyaseddin 
Keyhusrev'in ölümüne kadar (1211) bu 
görevde kaldı . Fakat sultanın ölümün
den sonra İzzeddin Keykavus ile karde
şi Alaeddin Keykubad arasında cereyan 
eden saltanat mücadelesini fırsat bilen 
şehir halkı ayaklandı ve Kıbrıs'taki Frank
lar'dan da yardım alarak bir müddet için 
buradaki Selçuklu hakimiyetine son ver
di. İzzeddin Keykavus kardeşi Alaeddin 
Keykubad'ı Ankara muhasarasında tes
lim aldıktan sonra Antalya'yı tekrar fet
hedince subaşılığına yine Ertokuş'u ge
tirdi. 

Ertokuş ikinci defa getirildiği bu gö
revde uzun müddet kaldı. L Alaeddin 
Keykubad zamanında da (ı 220- ı 237) bu 
yörede fetihlere devam eden Ertokuş, L 
Alaeddin Keykubad'ı cülGsundan bir iki 
yıl sonra Antalya'nın doğusunda bulu
nan Kalonores Kalesi'ni zapta teşvik et
tL Bunun üzerine sultan kalenin fethine 
karar verdi. Kale hakimi Kir Fard muka
vemet edemeyeceğini anlayınca eman 
istedi, böylece kale barış yoluyla alındı. 
Sultan Akşehir' i Kir Fard'a ikta ettiği gi
bi birkaç köyü de mülk olarak verdi. Ka
ratay Medresesi'ne ait vakıflar arasında 
zikredilen ve bugün Kivrat ismini taşı
yan köy adını ondan almıştır. Ertokuş bu 
sefer esnasında , Kir Fard'ın kardeşinin 
idaresinde bulunan Alara Kalesi'ni de 
zaptetti. 

Antalya subaşılığı sırasında Ertokuş, 

L Alaeddin Keykubad' ın nüfuzlu devlet 
adamları arasına girmeyi başardı. Sul
tanın, Antalya'da bulunduğu esnada ken
disine muhalif olan bazı devlet adamla
rını ortadan kaldırmaya karar verdiği 
halde Ertokuş'tan çekindiği için bunu te
hir etmesi onun sahip olduğu nüfuz ve 
itibarı göstermektedir. Ertokuş 1226-
1228 yılları arasında Anamur ve Manav
gat gibi birçok kaleyi zaptetti. Daha son
ra Kıbrıs seteri için müsaade istediyse 
de muhtemelen Keykubad'ın izin verme
mesi sebebiyle bu sefer gerçekleşme
miştir. Onun adalarda ve sahillerde bu-


