
HACIBEYLi, üzeyir 

ği geçmiştir. Öğrencileri arasında Kara 
Karayev, Fikret Emirov, Niyazi Thgizade, 
Şefıka Ahundzade, Seyid Rüstemzade, 
Efrasyab Bedelbeyli, Süleyman Aleskerov 
başta gelmektedir. Hacıbeyli bestecilik ça
lışmalarının yanında müzikoloji alanında- ki 
araştırmaları ile de tanınmıştır. İlk ola-rak 
1945 yılında yayımladığı Azerbay-can 
Halk Musikisinin Esasları adlı ki-tap 
onun nazariyatçı kimliğini ortaya ko-yan 
en önemli çalışmasıdır. Bu eserde milli 
müziğin nazari meselelerinin analizi 
yapılmış, Doğu ve Batı müziği ve bu mü
ziklerin gelişimi için Rus ve Avrupa beste
cilik okulu sistemlerinin bağdaştırılması
na çalışılmıştır. İki bölümden meydana 
gelen kitabın birinci bölümünde halk mü
ziğinin ses sistemi, tetrakordların birleş
me usulleri, Azerbaycan megam dizileri
nin kurulma ve megaıniarın elde edilme 
kuralları gibi konular, ikinci bölümünde 
ise bu megaıniarda beste yapma esasla
rı ve ritmik özellikler ele alınmıştır. 

1920'li yıllar Azerbaycan müzik tarihin
de teşkilatianma yılları ve Hacıbeyli de bu 
faaliyetin en önemli kişisi olarak dikkat 
çeker. Hacıbeyli'nin bu konudaki hizmet
leri de şu şekilde özetlenebilir: Müzik der
neklerinin, Kızılordu korosunun ve Azer
baycan Devlet Konservatuvarı'nın kurul
ması ( 1920-1921); konservatuvarda mü
zik nazariye öğretmenliği, bir Şark müziği 
şubesinin teşkili, Cumhuriyet Halk Maarif 
Dairesi'nin İnce Senet Şubesi'ne bağlı bir 
müzik bölümü ile Azerbaycan Türk Mü
zik Mektebi'nin (bu mektep 1924'te tek
nikuma çevrilmiş, 1926'da ise Azerbay
can Konservatuvarı ile birleştirilmiştir) 
ve Azerbaycan Devlet Müzik Teknikum'u
na bağlı bir opera sınıfının kurulması, 
Azerbaycan Devlet Dram Tiyatrosu'nda 
repertuvar komisyonu üyeliği( 1921-1922); 
Azerbaycan Aşıkları 1. Kurultayı'nın ger
çekleştirilmesi ( 1928); sonradan M. Ma
gomayev adını alan Bakü Şehir Filarmo
nisi bünyesinde Azerbaycan Devlet Ko
rosu'nun kurulması ( 1936). 

Hacıbeyli hizmetlerinin karşılığında pek 
çok ödüle layık görülmüştür; bunların 
başlıcaları şunlardır: Azerbaycan Radyo 
Yayınları Komitesi ödülü ( 1932); Emek
dar İnce Senet Hadimi ( 1935). Azerbay
can Halk Sanatçısı ( 1937) ve Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Halk Sanatçısı 
( 1938) unvanları; Lenin madalyası ( 1938); 
profesör unvanı ( 1940); Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği devlet ödülü (Kö
roğlu operasından dolayı; 1941 ); Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği devlet ödü
lü (Arşın Mal Alan filminin müziğinden 
dolayı; 1946). 
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" ~ SüLEYMAN ŞENEL 

L 

HACIEMİNOGLU, Necmettin 
(1932-1996) 

Türk dili alimi, yazar. _j 

Aslen Darendeli (Malatya) olup ailesinin 
ticaret maksadıyla gidip yerleştiği Kah
ramanmaraş'ta doğdu. Babası Mustafa 
Efendi, annesi Zekiye Hanım'dır. İlkoku
lu, babasının ölümü üzerine yerleştikleri 
Darende'nin Aşudu köyünde, ortaokulu 
Darende ve Osmaniye'de okudu. Adana 
Erkek Lisesi'ni bitirdi ( 1954). Aynı yıl kay
dolduğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi ve Çapa Yüksek Öğretmen Oku
lu'nun Türk Dili ve Edebiyatı bölümle
rinden 1959'da mezun oldu. Bitlis ve Os
maniye liselerinde edebiyat öğretmenli
gi yaptıktan sonra İstanbul üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi'nde Türk dili asistan
lığına tayin edildi (1960) . Kutb'un Hüs
rev ü Şirin'i ve Dil Hususiyetleri adlı 
teziyle doktor ( 1963). Türk Dilinde Edat
lar adlı teziyle doçent (1970), Yapı Ba
kımından Türk Dilinde Fiili er adlı tak
dim teziyle profesör oldu (ı 982). 

1969'da Fransa'ya gidip bir yıl Paris'te 
kalan Necmettin Hacıeminoğlu 1972-
1973 ders yılında Bağdat Üniversitesi'n
de görevlendirildi. Burada Türkoloji bö
lümünü kurarak ders verdi ve Irak Türk
leri arasında ağız araştırmaları yaptı. 
Eylül1976- Mart 1977 tarihleri arasında 
Londra'da, Ağustos-Aralık 1982'de de Al
manya ve İsviçre'de uzmanlık alanıyla il
gili çalışmalarda bulundu. 

11 Ocak 1979 tarihli Hergün gazete
sinde çıkan bir yazısından dolayı Sıkıyö-

netim Askeri Mahkemesi'nce tutuklan
dıysa da bir müddet sonra serbest bıra
kıldı. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu hü
kümlerince muhakeme edilmeden üniver
sitedeki görevine son verileceğini öğre
nince istifa etmeyi tercih etti (Nisan 
1983). İki yıl açıkta kaldıktan sonra Trak
ya Üniversitesi'ne profesör olarak tayin 
edildi. Burada Türk Dili ve Edebiyatı Bö
lümü'nü kurdu, bölüm başkanlığı ve Sos
yal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü yaptı. 
1994 yılında İstanbu l Üniversitesi'ne ge
çen Hacıeminoğlu sağlığının bozulması 
sebebiyle 1996'da emekliye ayrıldı. Bir 
müddet sonra da 26 Haziran 1996 tari
hinde Ankara'da öldü. Mezarı İstanbul'da 
Edirnekapı Şehitliği'ndedir. 

Necmettin Hacıeminoğlu'nun ilmi ça
lışmaları yanında dil meselelerini halk se
viyesinde ele aldığı birçok yazısı bulun
maktadır. Gençlikyıllarında dilde tasfiye
ci bir öz Türkçeciliği ve devrimciliği sa
vunduğu halde daha sonra tasfıyeciliğe 
karşı ç ıkmış, Türkçe'nin tabii gelişmesini 
ve milliyetçiliği benimseyerek bunların 
mücadelesini vermiştir. 

Siyasi görüş olarak milliyetçi-ülkücü ha
reketi benimseyen Hacıeminoğlu, özel
likle devrimci sol hareketlerin hız kazan
dığı 1970-1980 yılları arasında yazıları ve 
konuşmalarıyla gençleri uyarmış, onları 
milliyetçilik ülküsü etrafında toplamaya 
çalışmıştır. 

önceleri Özdarendeli soyadıyla, zaman 
zaman da Altay Pamir, Nuri Koçyiğit, 

Mustafa Necmettin takma adlarıyla ya
zan Necmettin Hacıeminoğlu'nun ilk ya
zıları 1954 yılında Türk Düşüncesi ve 
Türk Dili dergilerinde çıkmıştır. Daha 
sonra Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Kül
türü, Türk Yurdu, Milli Eğitim, Yol, 
Töre, Devlet, Hisar, Türk Edebiyatı, 
Ayşe dergileriyle Yeni Sözcü, Yeni Dü
şünce, Yeni Hizmet, Babıalide Sabah, 
Ortadoğu, Hergün, Tercüman, Türkiye 
gazetelerinde çeşitli konularda yazılar 
yazmıştır. 

Eserleri. 1. Kutb'un Hüsrev ü Şirin'i 
ve Dil Hususiyetleri (İstanbul I 968). Al
tın Orda sahasında yazılmış en eski Türk
çe metin olarak bilinen Kutb'un Hüsrev ü 
Şirin'i, Nizarnl-i Geneevi'nin aynı adı ta
şıyan eserinin Türkçe'ye ilk tercümesidir. 
Kitap bir giriş ve iki kısımdan meydana 
gelmektedir. Girişte müellif eser ve ya
zarı hakkında bilgi vermekte, birinci kı
sımda eserin imla, ses ve şekil özellikle
rini incelemektedir. İkinci kısımda, 4730 
beyitten ibaret olan Hüsrev ü Şirin'in 



transkripsiyonlu metni verilmektedir. 2. 
Dokuz Işık'da Eğitim Sistemi (Ankara 
1971) . Hacıeminoğlu'nun eğitim hakkın

daki düşüncelerini ihtiva eden bir eserdir. 
3. Türk Dilinde Edatlar (i stanbul 1972) . 

Türkçe'de edatların (bağımlı kelime) mu
kayeseli bir metotla ele alındığı önemli 
bir çalışma olup eserde edatların teşek
külü. yapısı , menşei ve kullanılış şekilleri 
incelenmektediL Çeşitli gruplara ayrılan 
ve alfabetik sıra ile ele alınan edatların 
Türkçe'nin ilk yazılı metinlerinden itibaren 
Karahanlı. Harizm. Çağatay, Kıpçak saha
ları ile Eski Anadolu, Osmanlı ve Türkiye 
Türkçesi'ndeki merhaleleri ve gelişmeleri 

örneklerle gösterilmektedir. Bu çalışma 
için seksen beş eser taranmış. ayrıca baş

lıca gramer, sözlük, araştırma ve mono
gratilere de başvurulmuştur. 4. Milliye tçi 
Eğitim Sistemi (istanbul 1 972) . Türk 
eğitim sistemi hakkında tenkitçi bir bakış 
açısıyla kaleme alınan eser. daha çok ya
zarın Dokuz Işık 'da Eğitim Sistemi'n
deki görüşlerinin genişletilmesinden oluş
maktadır. Kitap "Bugünkü Eğitim Siste
minin Tenkidi" , "Milliyetçi Türkiye'de 
Eğitim" . "Eğitim Kurumları", "Diğer Me
seleler" ve "Yetişkinlerin Eğitimi " adıyla 

beş bölüme ayrılmaktadır. s. Türkçenin 
Karanlık Günleri (istanbul 1972). Hacı

eminoğlu'nun Türk Kültürü ve Hisar gi
bi dergilerde Türk dili ve "uydurmacılık" 
hakkında yayımladığı makalelerden mey
dana gelmektedir. "Hal Çareleri" bölü
münde dilin sadeleşmesi . otorite boşlu
ğu . dil akademisi, imla ve alfabenin ye
tersizliği gibi meseleler ele alınarak bun
ların çözüm yolları gösterilmiştir. 6. Fu
zuli (istanbul 1972) . FuzOI'i'nin hayatı . 

edebi şahsiyeti ve eserleri hakkında 

toplu bilgi verilen kitapta daha sonra 
şiirlerinden seçmelerle bunların günümüz 
Türkçe'sine aktarı lması ve açıklamalar 

yer almaktadır. 7. M illiyetçilik-Ülk ücü 
lük-Aydınlar (Ankara 1975) . Müellifin Tö-

Necmettin 
Hacıeminoğlu 

re dergisinde yayımlanan makalelerin
den bir kısmını ihtiva etmektedir. Tür
kiye'nin içinde bulunduğu buhranlardan 
kurtulması için milliyetçilik fikrinin be
nimsenmesi gerektiğini savunan yazar, 
buhranın sorumlusunun cahil olduğu sa
nılan Türk halkı değil "Türk milletine ya
bancılaşmış . ülküsüz. bilgisiz ve korkak" 
Türk aydını ile emperyalist, hıristiyan Batı 

dünyası karşısında "şuurdan mahrum. 
gafil, şekilci ve hayalperest" siyaset adam
ları olduğunu söyler. 8. Türkiye'nin Çık
mazlan (istanbul 1975). Yazarın ülke me
seleleriyle ilgili çeşitli dergi ve gazete
lerde çıkan bazı yazılarından ibarettir. 9. 

Yeni Bir Dünya (i stanbul 1 976) . Kendi 
duygu dünyasını da ortaya koyduğu hi
kaye-hatıra türünde bir eserdir. 10. Yapı 
Bakımından Türk Dilinde Fiiller ( baskı 

yeri yok. ı 984) . Eserde kök fiili er ve t üre
miş fiiller üzerinde durulmaktadır. Kök 
fiiliere kısaca temas ettikten sonra tü
remiş fiilieri geniş bir şekilde inceleyen 
yazar. bu çalışmasını Türk yazı dilinin 
devreleri olan Eski Türkçe. Orta Türkçe 
ve Yeni Türkçe ( Çağa tay, Kıpça k , Ba tı 

Türkçes i [Osma nlı Türkçesi , Türkiye 
Türkçesi [) çerçevesine oturtmaktadır. 

Eser Türkçe'nin belli başlı gramerlerine. 
sözlükler ve araştırma yazıları ile her ya
zı dili devresinden seçilmiş metinlere da
yandırılmıştır. Eser daha sonra iki kat 
genişletiterek En Eski Türkçe'den Çağ
daş Türk Şivelerine Kadar Türk Dilin
de Yapı Bakımından Fiiller adıyla tek
rar basılmıştır (Es ki şehir 1992). 1 t. Ka
rahanlı Türkçesi Grameri (Ankara 
ı 996). Karahanlı döneminin belli başlı dil 
yadigarları olan Divô.nü lugati't-Türk, 
Kutadgu Bilig, Kur'an Tercümesi, Ate
betü'l-hakayık ve Divan-ı Hikmet'ten 
hareketle hazırlanmış bir çalışmadır. Ese
r in başında Ahmet Caferoğlu ' nun Kara
hanlı lar devri Türk edebiyatı hakkında bir 
yazısı yer almaktadır. 12. H arezm Türk
'çesi ve Grameri (Ankara 1996). Harizm 
sahasındaki Türk dili ve edebiyatı hak
kında bilgi verildikten sonra bu sahanın 
dil yadigarları tanıtılmakta. ardından 
Kutb'un Hüsrev ü Şirin' i. Nehcü '1-fe rô.
dis, Gülistô.n Tercümesi ve Münye 
tü'l-guzô.t'a dayalı olarak devrin gra
mer özellikleri açıklanmaktadır. 

Necmettin Hacıeminoğlu. Ali Bey'in 
Lehcetü'l-hakayık ve Seyyarel er adlı 

mizahi risalelerini açıklamalarla birlikte 
yeni harfiere çevirerek bir arada yayım
lamıştır (Ankara 1 962 ). 
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(ö. 911/1505-1506) 

İlk Anadolu kazaskeri. _j 

Balıkesirli bir ulema ailesine mensup
tur. Asıl adı Mehmed olup kaynaklarda 
künyesi Mehmed b. Mustafa b. Hacı 

Hasan şeklinde kaydedilir. Dedesi Hacı 

Hasan ' ın Bergama'da bir camisi olduğu 
bilinmektedir. ilk öğreniminin ardından 
istanbul'a giden Hacıhasanzade Molla Ye
gan'in hizmetine girip tahsilini tamam
ladıktan sonra ondan mülazemet aldı. 
Kazasker oluncaya kadar çeşitli yerlerde 
müderrislik ve kadılıklarda bulundu. Ön
ce Dirneteka ve Malkara'da müderrislik 
yaptı. ardından Gelibolu kadısı oldu. Mah
mud Paşa, Fatih Sultan Mehmed'e onun 
ilim ve faziletinden bahsedince Bursa'da 
Muradiye Medresesi'ne müderris tayin 
edildi. bir müddet sonra da Bursa ka
dılığına getirildi. Ardından Sahn-ı Sernan 
müderrisliği yaptıktan sonra istanbul 
kadı lığ ı ile görevlendirildi. 

Kazasker Mevlana Muslihuddin 'in sert 
tavrından ve kendisi aleyhine padişaha 
telkinde bulunmasından korkan Vezlri
azam Karamani Mehmed Paşa'nın. muh
temelen 886'da (1481) saltanatının son 
yılında Fatih'e divanda vezirlerin dört ol
duğunu , kazasker sayısının da ikiye çıka
rılarak Muslihuddin Efendi'nin Rumeli, 
Hacıhasanzade'nin de Anadolu kazaskeri 
olması halinde Divan- ı Hümayun'da dev
let işlerinin daha düzenli yürüyeceğini 
söylemesi üzerine Hacıhasanzade ilk Ana
dolu kazaskeri oldu. ll . Bayezid dönemin
de de görevini sürdüren Hacıhasanzade 
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