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1 KİLİSLi ABDULLAH SERMEST 
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(1819-1882) 

L 
Nakşibendi şeyhi , şair. 

_j 

Kilis'te doğdu. Soyu, bugün Doğu Tür
kistan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan 
ve '10J-'10Jl. yüzyıllarda Hoten-Turfan civa
rında yaşamış olan Tarnanbay (Tu men bey) 
aşiretine dayanmaktadır. Aşiretin nüfu
su giderek artınca geniş bir aile Tazabay 
aşiretini oluşturdu . Tazabay aşiretinden 
bir grup '10Jl. yüzyılın ortalarında Özbekis
tan, Kazakistan, Türkmenistan ve Azer
baycan 'a göç etti. Abdullah Sermest'in 
büyük dedesi Süleyman Akif, '10Jlll. yüzyı
lın ikinci yarısında Taşkent'ten ayrılıp Irak 
üzerinden Kilis'e geldi ve buraya yerleşti. 
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Abdullah Sermest altı yaşında iken ba
bası Hoca Mehmed Efendi hacca gitti ve 
orada vefat etti. İki yı l sonra da annesini 
kaybetti. Babasının bir talebesinin hima
yesinde büyüyen Abdullah Sermest, öğ
renimine Kilis'te Akcurun Camii müder-

. risi Hacı Hafız Efendi'nin yanında başla
dı. Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İb
rahim Paşa'nın Kilis'i işgal edip (ı 831) 
halkı yaptırdığı kışianın inşasında zorla 
çalıştırdığı dönemde öğrenimine ara ver
mek zorunda kaldı. Abdullah Sermest, eli 
silah tutan herkesi zorla ordusuna asker 
kaydeden İbrahim Paşa tarafından 1836 
yılında Kahire'ye götürüldü. Mısır'da on 
yı l kadar kalan Abdullah Sermest'in fiilen 
kaç yıl askerlik yaptığı bilinmemektedir. 

Abdullah Sermest. Collit adlı bir Fran
sız doktorundan tıbbi konularda istifade 
etti, hasta tedavi edecek kadar bilgisini 
ilerletti. Ayrıca hat ve hakkakhk dersle
ri ald ı. Askerden terhis olduktan sonra 
memleketine dönmeyip Kahire'ye yerleş
ti. Geçimini hattatlık ve hakkakhk yapa
rak sağlamaya çalıştı. Bu yıllara kadar ta
sawufa ilgi duymayan Abdullah Sermest, 
Mekke'ye gitt i ğinde ( 1846) Nakşiben
dl Müceddidl şeyhlerinden Muhammed 
Can ile tanıştı ve bir süre sonra ona inti
sap etti. Seyrü süllıkünü tamamlayıp ica
zet ald ı. Bağdat ve Bombay'a yaptığı se
yahatler dışında on iki yılını Mekke'de 
şeyhin in yanında geçirdi, ardından irşad 
göreviyle Kilis'e gönderildi ve 18S8'de 
Muhammed Bedevi Zaviyesi'ne yerleşti. 

İrşad faaliyetine başladıktan bir süre son
ra kendisi için bir tekke inşa edildi. Vefa
tma kadar yaklaş ı k yirmi yıl bu tekkede 
irşad faaliyetini sürdüren Abdullah Ser
mest ailesinin geçimini ve tekkenin mas
rafların ı hakkakhk yaparak sağladı . Ölü
münden iki yıl önce kendi adına bir vakıf 
tesis ederek zeytinyağı imalathanesini. 
kahvehanesini , fırınını ve on altı dükkan
lı hanını bu vakfa bağışladı . Vakıf bugün 
de faaliyetini sürdürmektedir. 26 Mart 
1882'de vefat eden Abdullah Sermest, 
Kilis'in Bölük mahallesinde Kurtağa cad
desindeki Çekmeceli Camii karşısında bu
lunan tekkesinin bahçesine defnedildi. 
Ölümüne müridierinden Rahmi Efendi, 
"Çıkıp on iki pir an etti ilham Rahmi'ye ta
rih 1 Makam-ı dilgüşaya sür yüzü bab-ı 
velayet bu" beytini tarih düşürmüştür. 
Kabri üzerine türbe inşa edilmiş olup tür
besi bugün bir ziyaretgahtır. 

Abdullah Sermest' in tarikat silsilesi 
Muhammed Can. Abdullah ed-Dihlevl. 
Hablbullah Mazhar. Muhammed Bedra-

ni, Hafız Muhsin, Şeyh Seyfeddin vasıta
sıyla İmam-ı Rabbanl'nin oğlu Muham
med Ma'sum'a ulaşır . Abdullah Sermest 
müridierinden Antepli Akif ve Elbistanlı 
Ahmed Harndi'ye icazet vermiştir. Oğlu 
Mehmed Vakıf (Tazebay) Efendi ( ö. ı 965). 
seyrü sü!Gkünü Ahmed Harndi Efendi'
nin yanında tamamladıktan sonra tek
kenin meşihatini üstlenmiş ve tekkelerin 
kapatıldığı tarihe kadar ( ı 9 2 5) bu görevi 
sürdürmüştür. Mantık ve kelama dair ba
sılı eserleri bulunan Abdullah Enverl, di
van sahibi şair Çermikli Zihni Baba gibi 
çeşitli kesimlerden geniş bir mürid halka
sına sahip olan Abdullah Sermest, Nakşi
bendl müceddidliğinin katı ve sert tutu
mundan uzak. hoşgörü sahibi, Ehl-i beyt 
muhibbi arif ve kamil bir mürşid olarak 
tanınmıştır. 

Tasawuf neşvesi içinde Türkçe, Arap
ça ve Farsça şiirler yazan Abdullah Ser
mest'in divanı 118 parça şiirden meydana 
gelmektedir. Bunların çoğu Türkçe olup 
gazel tarzındadır. Halis veya Sermest 
mahlasını kullanan şairin şiirlerinde çok 
sayıda mahall1 kelime kullandığı görül
mektedir. Dört nüshası bulunan divan, 
Abdullah Şahin tarafından şair hakkında 
geniş bir incelemeyle birlikte yayımlan
mıştır (Ankara ı 999). Eserin baş tarafın
da Abdullah Sermest'in torunlarından Uy
gur Tazebay'ın ailesi hakkında bir tanıt
ma yazısı yer almaktadır. Abdullah Ser
mest'in Sıffin Vak'ası adlı eseriyle tıbba 
dair bir kitabının da bulunduğu . bu ikinci 
eserin Kilis'e gelen bir Fransız araştırmacı 
tarafından ödünç alınıp geri getirilmediği 
kaydedilmektedir. 
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KİLİSLi RİFAT BiLGE 
(1874- ı 953) 

Filolog, 
Türk dili ve edebiyatı araştırmacısı , 

kitabiyat uzmanı, eğitimci. 
_j 

Kilis'te doğdu. Babası, zaptiye görevin
den dolayı Kerim Çavuş diye anılan Ab
dülkerim Efendi' dir. İlk ve rüşdiye tahsi
lini Kilis'te yapan Ahmed Rifat daha sonra 



oranın tanınmış ulemasından ders gör
dü. En çok faydalandığı Ulucami imaını 
Ebübekir Vahid Efendi bunların başında 
gelir. 1892'de Kilis müftüsü Keçikzade 
Abdurrahman Efendi'den icazet aldı. 
Hemşehrilerinin çoğu gibi İstanbul'a git
ti ve Darülmuallimln'e girdi ( 1892) Oku
lun üç yıllık all kısmını da tamamlayarak 
1899'da mezun oldu. Darülmuallimln'in, 
aralarında belagat-i Arabiyye hacası Ab
durrahman Süreyya, elfiyye ve fıkıh ho
cası Müderris Esad Efendi gibi sirnaların 
bulunduğu seçkin öğretmen kadrosu için
de en büyük istifadeyi kendisine hocalıkta 
yön veren Selim Sabit Efendi'den gördü. 
Medrese derslerine ilgisini İstanbul'da da 
devam ettirerek bu yolda bazı dereceler 
kazanan Kilisli 1904 yılında girdiği Mek
teb-i Hukuk'tan 1908'de mezun oldu. 

Kilisli Rifat, daha öğrenciliği sırasında 
önce vekil sıfatıyla, asil olarak da 1 Şubat 
1901 'de Unkapanı Rüşdiyesi Farsça mu
allimi olarak başladığı, kendisine "mual
lim" lakap ve sıfatını kazandıran hocalık 
mesleğinde sırasıyla Fevziye Rüşdiyesi 
( 1903), Darülmuallimln, Üsküdar İdadlsi, 
Vefa İdadlsi ( 1909), istanbul ve Kabataş 
sultanileri ( 1916-1922). Medresetü'l-ku
dat ( ı 91 9). Gazi Osman Paşa Sultanisi ve 
Darülmuallimat'ta ( 1923) Arapça, Farsça, 
tarih, coğrafya, Türkçe, akaid, ceza huku
ku, ulüm-i dlniyye dersleri okuttu. Daha 
sonra getirildiği İstanbul Darülfününu 
ilahiyat ve Edebiyat fakülteleri Arapça 
akutmanlığına emekli oluncaya kadar de
vam etti ( 1946) . Ömrünün son yıllarında 
yerleştiği Ankara'da 22 Şubat 19S3'te 
vefat etti. Kabri Cebeci Asrl Mezarlığı'n
dadır (Ulus, 23 Şubat 1953). 

Uzun meslek hayatında mevki ce kayda 
değer bir yükseliş görmemiş olan Kilisli 
Rifat'ın yalnızca muallimlikle çerçevele
nen çok sade hal tercümesini zenginleş
tiren taraf Türk dili, kültürü ve tarihinin 
nadir eserlerini ilim dünyasına kazandır

ma yolunda gerçekleştirdiği çalışmalar 
ve bu uğurdaki verimli gayretleridir. Bu 
çalışmalarıyla İstanbul'daki vakıf kütüp
hanelerinin asırlardan beri barındırdığı 
kültür mirasını bir bir elden geçirme, ad
ları, varlıkları unutulmuş eser ve müellif
leri yeniden gün ışığına çıkarma yolunda 
hayatının yarım yüzyılını harcamıştır. İlk 
zamanlar rüşdiye, daha sonraları sade bir 
idadl hacası sıfatıyla gerçekleştirdiği bu 
çalışmaları sırasında Ali Emir! Efendi, 
Bağdatlı İsmail Paşa, İsmail Saib (Sencer). 
Faik Reşad, Sursalı Mehmed Tahir. İbnü
lemin Mahmud Kemal gibi döneminin ki
tabiyat ve biyografi üstatlarıyla tanışma 

fırsatını elde etti. Vefa İdadlsi'nde hoca
lığını sürdürmekte iken henüz kurulmuş 
Asar-ı İslamiyye ve Milliyye Tedkik Encü
meni üyeliğine kabulüyle ( 4 Nisan ı 915) 
doğrudan doğruya Türklüğü ilgilendiren 
el değmemiş eserler. müstesna kaynak 
ve metinlerden bir kısmı ilk defa onun 
eliyle ilim dünyasının malı olmaya başla
mıştır. 

Aynı yıllarda, Evkaf Nezareti tarafından 
Sursalı Mehmed Tahir ve Amasya Tarihi 
müellifi Hüseyin Hüsameddin'le (Yasar) 
birlikte İstanbul'un vakıf kütüphanelerin
deki nadir ve yüksek değerde eserleri tes
bitle görevlendirilen Kütüphaneler Tedkik 
Komisyonu'na dahil oldu. Ardından Top
kapı Sarayı kütüphanelerinin üçünün tas
nifi ve katalogtarının tanıimi işi de kendi
lerine havaleedildi (geniş bilgi için bk. Ki
l isli M. Ri fat, "Milli Şiirler-Mora Destanı", 
ikdam, nr. 8660.22 Nisan 1921; a.mlf. , 
Anılar ve insanlar, s. 42-46). 

Kilisli'nin önemli hizmetlerinden biri de 
Halis Efendi. Rıza Paşa. Celal Paşa, Bağ
datlı Vehbi, İsmail Saib gibi kitap merak
lılarının zengin özel kütüphanelerinin ya
bancı ellere gitmesini önleyerek devlet 
müesseselerine kazandırılınasını sağla
maktaki büyük rolüdür. Bağdatlı İsmail 
Paşa'nın Mısır'a kaçırılan kitaplarının 

memlekette kalması için büyük gayret 
göstermiş. Adiiye Nazırı İbrahim Bey'in 
kütüphanesi için de aynı şekilde çalışmış
tır (daha ayrıntılı bilgi için bk. "Satılık Kü
tüphaneler", a.g.e., s. 31-42). 

Cumhuriyet'ten sonra da MaarifVekilli
ği, Türk Tarih Encümeni, Darülfünun Tür
kiyat Enstitüsü. Türk Dili Tedkik Cemiyeti 
(daha sonraki adıyla Türk Dil Kurumu) gi
bi kuruluşlar, basılmasını programladık
ları eski metin ve kaynakların yayımlan
ması işinde onun vukuf ve yardımına mü
racaat etmişler, bunlardan bir kısmını 
ilim aleminin istifadesine hazırlamakla 
kendisini görevlendirmişlerdir. 

1930'lu yılların başlarında Türk Dili Ted
kik Cemiyeti. Türkçe'ye yerleşmiş Arapça 
ve Farsça kelimelerin yerini tutacak kar
şılıklar bulmak üzere Türkçe'nin söz var
lığını deriemek için harekete geçtiğinde 
Kilisli Rifat öteden beri eski metinlerden 

. derlediği 15.000 fişlik hazır bir malzeme
yi sağlamıştır (Tarama Dergisi, istanbul 
1934, ı. 95-96). Daha sonra hazırlığına gi
rişilen Türkiye Türkçesi'nin tarihi lugatı 
Tanıklarıyle Tarama Sözlüğü için taran
ması programa alınan 227 eserden sek
sen ikisinin taranmasını doğrudan doğru
ya kendisi gerçekleştirmek suretiyle bu 
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çalışmaya da büyükyardımda bulunmuş
tur. Bütün bu olağan üstü gayretlerine ve 
pek çok yazma eseri kontrol ve istinsah 
ederek doğru metin ortaya çıkarmadaki 
hizmetlerine mukabil bu gibi eserlerin ya
yımında Kilisli'nin adı, hazırlayıcısı sıfatıy
la baş tarafta belirtitmekyerine çok defa 
küçük bir notta veya bir başkasınca kale
me alınmış bir önsözün satırları arasında 
yer bulabilmiştir. 

Türk kültürüne ve ilme kazandırılmış 
yığınla eser ve çalışma bırakarak farkına 
vanlmaksızın sessizce göçen, sadece Di
vfınü lugiiti't-Türkgibi bir abideyi ortaya 
koyabiimiş olması bile tek başına adını ya
şatmaya yetecek olan Kilisli Rifat'a karşı 
vefa borcunun gereği, günümüzde Gazi
antep Üniversitesi'nin Kilis'teki Eğitim 
Fakültesi'ne Kilisli Muallim Rifat Bilge 
Eğitim Fakültesi adı verilmek suretiyle 
yerine getirilmiştir. 

Eserleri. Arapça Öğretimi Kitapları. 1. 

Otuz Ders -yfıhud- Yeni Sarf-ı Arabi 
(istanbul 1912). Genç yaşta başladığı 
Arapça hocalığından kazanılmış tecrübe 
ile Arap dili gramerini o zamana kadar 
olandan farklı ve öğrenilmesini kolay
laştıran bir metotla ele alan bir eserdir. 
Arapça eğitimi sahasındaki kitaplarıyla 
devrin büyük otoritesi sayılan ve Maarif 
Nezareti'nin bununla ilgili dairesinin de 
başkanı bulunan Hacı Zihni Efendi, bu sı
fatla tedkikine havale edilen eseri büyük 
bir takdir! e karşılayarak rüşdiyelerde yıl
lardan beri okutulmakta olan kendi kitabı 
el-Müşezzeb yerine ders programiarına 
onu koydurmuştur ( Anılar ve insanlar, s. 
4 7-5 O) . Aynı yıl içinde ardarda yeni baskı
ları gerçekleştirilen eserin ertesi yıl de
ğişik yeni bir baskısı daha yapılmıştır. z. 
Otuz Ders -yahud- Yeni Nahv-i Ara bi. 
Öncekinin gördüğü rağbet üzerine kale
me alınan bu ikinci eserin Matbaa-i Ebüz
ziya'ca yapılmakta olan baskısı Ebüzziya 
Tevfik'in ölümünün ardından matbaaya 
konan haciz dolayısıyla yarıda kalmıştır 
(a.g.e., s. 50-51) 

Kilisli 
Rifat 

Bilge 
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Türk Dilinin Tarihi Kaynakları. 1. Diva
nü lugiiti 't-Türk(l -111 , istanbul 1333-1 335/ 
191 6- 1917) . Kilisli Rif at' ın, Ali Em iri Efen
di'nin ele geçirdiği. dünyada tek nüshası 
olan bu eserin onun rızasını sağlayarak 
istinsah ve basımıyla ilgili bütün iş ve so
rumlulukları da üstlenmek suretiyle ge
cikmeden ilim alemine kazandırılmasın
da birinci derecede rolü bulunmaktadır. 
Eldeki nüshada mevcut müstensih hata
larından arındırmak, dağılmış yaprakla
rının gerçek sıralarını bulup yerli yerine 
koymak, filolojik yönden düzene sokmak 
suretiyle gerçekleştirdiği bu yayın Türko
loji dünyasında yıllar boyunca tek refe
rans teşkil etmiş. Türk Dil Kurumu'nca 
tercümesinin ( 194 ı). arkasından tıpkı ba
sım ının, ayrıca daha mükemmel bir yeni 
tıpkı basımının ortaya konulmasından 
sonra da yazma nüsha ile devamlı kont
rol sağlama hizmetini görmüştür. z. Hil
yetü'l -insan ve halbetü'l-lisan (i stan
bul ı 340/ 1 922) Cemaleddin İbn Mühen
na'nın Farsça. Türkçe ve Moğolca'ya ait 
olarak üç kısım üzerine Arap diliyle tertip 
ettiği lugatın Türkçe ve Moğolca ile ilgili 
kısmının. mevcutlar içinde en iyisi olan 
Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi'ndeki yaz· 
masının (nr 1202) filolojik düzeltmeler 
ve notlar ilavesiyle neşridir. Kilisli Rifat'ın 
Maarif Nezareti'nin teklifi üzerine meyda
na getirdiği bu çalışma. daha önce Me
liorankskiy tarafından yayımlanan Türk
çe ve Moğolca kısımlarının eksik ve yan
lışlarını istanbul nüshasına göre giderip 
metni de harekelendirerek tesis etmesi 
yönünden İbn Mühenna lugatının mute
ber ve güvenilir bir yayımı olmuştur (bk. 
İBN MÜHENNA). 3. el-Kavaninü'l-külliy
ye li-zabti'l-lugati't-Türkiyye (İstanbul 
ı 928) . Müellifi bilinmeyen eserin Süley
maniye Kütüphanesi'nde mevcut tek nüs
hasının ( Şehid Ali Paşa , nr. 2659) kendisi 
tarafından istinsahı yapılarak düzeltme
ler ve notlar ilavesiyle neşridir. Türkiyat 
Enstitüsü'nce bastırılan kitapta M. Fuad 
Köprülü'nün eseri değerlendiren bir ön
sözü de yer almaktadır. 4. el-İdrak Ha
şiyesi (istanbul 1936). Ebu Hayyan'a ait 
Kitabü'l-İdrak li-lisani'l-Etrak adlı ese
rin telifinden yirmi iki sene sonra istinsah 
edilmiş nüshasının (Beyazıt Devlet Ktp., 
Veliyyüddin Efendi, nr. 2896) çeşitli yerle
rine derkenar olarak ilave edilmiş. eserin 
aslı dışında 1 359 Türkçe kelimenin ken
disi tarafından derlenip alfabetik ola
rak düzenlenen indeksinin Veled Çele
bi tarafından manaca gözden geçirilen 
şeklidir. 
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İslami Kaynak. Kitôbü A hkô.mi 'l -Kur
'an (1 -111 , istanbul 191 7- 19 19) Cessas ' ın 

Hanefi fıkhının temel kitaplarından olan 
bu ünlü eserinin istanbul kütüphanele
rindeki çeşitli yazmaları göz önünde bu
lundurulmak suretiyle yapılmış neşridir. 
İçinde kendisinin de bulunduğu bir heyet 
olarak işe başlanmışken üyelerin zamanla 
ayrılması üzerine yayımı tek başına yürü
tüp sonuçlandırmıştır ( Anılar ve insanlar; 
s. 6 ı -64). Evkaf-ı islamiyye Matbaası n eş
ri diye tanınan bu yayım eserin en mute
ber baskısı sayılmaktadır. 

Türk Tarihine Ait Kaynak ve Metinler. 

1. 'Arzname (MTM, nr. 5 ı ı 9 151. s. 273 -
304 , 38 5-386) Devvani'nin , Uzun Hasan 
devri Akkoyunlu Devleti idari ve askeri 
teşkilatı hakkında doğrudan doğruya mü
şahedelere dayanması bakımından başta 

gelen bir kaynak sayılan Farsça eserinin 
Külliyyat-ı Celdl'deki (Süleymaniye Ktp., 
Hamidiye, nr. ı 438) nüshası esas alınarak 
çeşitli düzeltmelerle yapılmış neşridir. 
Baskısını ilk defa kendisinin gerçekleştir
diği eser, daha sonra Irec Efşar tarafın
dan başka bir nüshası üzerinden basıl
mış, Minorsky de ingilizce tercümesini 
ortaya koymuştur (eserin kaynak olarak 
mahiyet ve değeri hakkınd a bk. lohn E. 
Woods, TheAqqoyun lu: Clan, Confeder
ation, Empire, Minneapoli s- Chicago 1976, 
s. 22) Z. Bezm ü Rezm (i stanbul 1928 ). 
Aziz b. Erdeşir Esterabadi'nin, Kadı Bur
haneddin ve XIV. yüzyıl Türk beylikleri 
hakkında birinci elden kaynak olan Farsça 
tarihinin müellif nüshasından Kadı Bur
haneddin adına istinsah edilmiş yazması 
(Süleymaniye Ktp ., Ayasofya , nr 3465) 
esas alınarak istanbul kütüphanelerinde
ki diğer üç yazmasından istifade edilmek 
suretiyle kurulmuş metnidir. Hacimli eser, 
Kilisli Rifat'ın ayrıca düzenlediği çok zen
gin fihrist ve çeşitli indeksler le kolay kul
lanılabilir hale getirilmiştir. Türkiyat Ens
titüsü'nün "Anadolu Türkleri'ne Ait Tarihi 
Membalar" dizisinin ilk kitabı olup başın
da eser ve müellifi hakkında M. Fuad Köp
rülü'nün bir önsözü bulunmaktadır (ay
rı ca bk. ESTERABADi, Aziz b. Erdeşir) . 3. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi (VII-VIII , 
istanbul 1928). Başlangıçta elde mevcut 
tek takım sanıldığından Seyah atname'
nin sadece Selimiye Dergahı-Pertev Paşa 
Kütüphanesi nüshası üzerinden yapılmış 
ilk altı ciltlik baskısının devamını getirmek 
için neşri Türk Tar ih Encümeni'nce ken
disine havaleedilen VII ve VIII. ciltlerinin 
Beşir Ağa nüshası esas olmak üzere Top
kapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki üç 

ayrı takımı ve Pertev Paşa nüshası ile kar
şılaştırmalı yayımıdır. Kilisli Rifat'ın, bu 
hacimli iki cildin her sayfasında nüsha 
farklarını gösteren. esas metne dokun
madan çeşitli düzeltmeler ve aydınlatıcı 
açıklamalar getiren dipnotlarıyla zengin
leştirdiği eser, ilk altı ciltteki keyfi tasar
ruflar ve sansür müdahalesi gibi husus
lar bahis konusu olmadığından onun bü
yük bir sabır mahsulü olan bu çalışmasıy
la güvenilir baskısına kavuşmuştur. Ger
çekleştirilen baskı bu kısmı ile seyahat
namenin ilk tenkitli neşri olma özelliğini 
taşır ( ayrıca bk. Anılar ve insanlar, s. 59-
61 ; bu yay ının tahlil ve değerlendirilmes i 

için bk. Fr. Taeschner, "Die neue Stam
buler Ausgabe v on Evlija Tsehelehis 
Reisewerk", Der Islam, XVIlll 19291. s. 299-
3 ı O) Kilisli Rifatayrıca Lutfi Paşa tarihi
nin. onu yayıma hazırlamış olan Ali Bey'in 
sonraları aradan çekilmesi üzerine 434. 
sayfasından itibaren olan kısmının işie
niş ve yayımını üstfenerek tamamlanma
sını sağlamıştır ( "Müellif ve Kitaba Dair 
Birkaç Söz" , Lutfi Paşa Tarihi, istanbul 
1 3 4ı , S . 3-6). 

T ürk Sanat Tarih i Kaynakları. 1. Gül
zor-ı Savab (i stanbul1 938-1939) IV. Mu
rad devri müelliflerinden Nefeszade İb
rahim'in hat sanatı ve yazma eserlerde 
kullanılan çeşitli malzemelerin hazırlanı
şı hakkında toplu teknik bilgiler vermesi 
bakımından önemli bir kaynak olan ese
rinin (TSMK, Emanet Hazinesi, nr. ı 232 ) 
M üstakimzade Süleyman Sadeddin hattı 
ile istinsah edilmiş nüshası esas alınarak 
yapılmış neşridir. Kilisli Rifat, mevcut di
ğer yazmalarına da müracaatla eksiksiz 
ve hatasız bir metin kurduktan başka 
eserin asıl mühim tarafını teşkil eden 
"Risale-i Midadiyye ve Kırtasiyye" adlı ikin
ci kısmındaki bilgilere. istanbul kütüpha
nelerindeki muhtelif yazmalar arasında 
aharlama. kağıda renk verme. kalem çe
şitlerinin hazırlanması. mürekkep yapma 
teknik ve usullerine dair rastladığı kayıt 
ve bilgiler ilave eden zengin haşiye ve 
notlar. metnin anıaşılmasını kolaylaştıran 

açıklamalarla eserin kaynak olma değe
r ini daha da arttırmıştır (bk. GÜLZAR-ı 

SAV AB). z. Devhatü'l-Küttab (istanbul 
1942) Suyolcuzacte Mehmed Necib'in, is
lam dünyasının İbn Mukle. Yaküt el-Müs
ta'sımi gibi meşhur hattatlarına kısaca 
temas ettikten sonra Şeyh Hamdullah ve 
Ahmed Şemseddin Karahisari'den 11 SO 
(1737-38) yılına kadar yetişmiş 410 hat
tatın hal tercümesini veren eserinin Top
kapı Sarayı Müzesi (Enderun Hazinesi, nr. 



1232) ve Fatih kütüphanesinde mevcut 
diye gösterilen bir nüshası üzerine hazır
lanmış neşridir. Muğlak ve külfetli ifade
sini Kilisli Rifat'ın, anlaşılabilir hale getir
diği eser, öbür kaynak gibi Güzel Sanatlar 
Akademisi tarafından Türk sanat tarihi
ne kazandırılmıştır. 

Kitabiyat ve Hal Tercümesi Kaynakları . 

1. Das biographische Lexicon (al-Wafi 
bil-wa{ayat) des Şalii]J.addin Jjalil İbn 
Aibakaş-Şafadi(l . istanbul1931 JBibli
otheca lslamica Bd .. 621) Kendisinden 
alınan bilgiye göre eserin bu ilk kısmını 
Hellmut Ritter, Kilisli Rifatile birlikte ya
yıma hazırlamıştır. Onun ölümünden son
ra yapılan ikinci baskıda (Wiesbaden 1962) 
Kilisli Rifat'ın adı görülmemektedir. 2. 
Keşf-ei-Zunun (l-ll, istanbul 1941-1946, 
M. Şerefettin Yaltkaya ile birlikte) Müellif 
hattı ile (Beyazıt Devlet Ktp ., Veliyyüddin 
Efendi, nr. 1619) çok karışık, içinden güç 
çıkılır haldeki müsveddesinin Kilisli Rifat 
tarafından istinsahı ve tashihiyle hazır
lanmış. ayrıca eserin Topkapı Sarayı Mü
zesi Kütüphanesi 'nde (Revan Köşkü, nr 
2059) yine Katib Çelebi'nin hattı ile "Du
rus" maddesine kadar temize çekilmiş 
kısmıyla karşılaştırılmış neşridir. Bununla 
eserin en güvenilir baskısı ortaya k~nul
muştur. 3. Keşf-ei-Zunun Zeyli. İzii]J. 
al-Maknun Fi ai-Z ayli 'Ala Kaşf al-:.ç;u
nun 'An Asiimi al-Kutubi va'l-Funun 
(1-11, istanbull945-1947, M. Şerefettin Ya lt
kaya ile birlikte). Bağdatlı İsmail Paşa'nın 
Kati b Çelebi'nin eserinde bulunmayan 
19.000 kitap ismi daha katan zeylinin yi
ne istinsah ve tashihten geçirilmek sure
tiyle yapılmış neşridir. 4. Hadiyyat al
'Aritln, Asma' al-Mu'allitin va Aşar al

Muşannitln (1. istanbul ı 951. ibnülemin 
Mahmud Kemal ile birlikte) Bağdatlı İs
mail Paşa'nın 10.000 civarında müellife 
yer veren biyografi kamusunun müellif 
nüshası üzerinden yap ı lm ış istinsah ve 
bazı tashihlerle yayımıdır. Kilisli Rifat ay
rıca hazı rladığı geniş bir isimler indeksiy
le, tertip ve tasnifi karışıkça olan eserden 
istifadeyi kolaylaştırmaya çalışmıştır. He
diyyetü'I-'ô.rifin'in ll. cildinin neşri onun 
ölümünden dolayı Avni Aktuç'un iştirakiy
le yapılmıştır (istanbul 1955) . 

Eski Türk Edebiyatı Metin le r i. 1. Ki

tab-ı Dede Korkud alô. Lisô.n-ı Tô.ife-i 
Oğuzô.n (istanbu l 1916) Asar-ı İslamiyye 
ve Milliyye Encümeni'nce hazırlanması 
kendisine havaleedilen eserin tek nüs
hası olarak bilinen Dresden nüshasından 
yapılmış kötü ve kusurlu bir istinsah üze-

rinden, Türkoloji ve Türk filolojisinin o za
manki seviyesinin müsaade ettiği nisbet
te gerekli tas hi h ve düzenlemelerle yapıl
mış metin tesisidir. Türk okuyucusunun 
eline eseri ilk defa bütün olarak veren ne
şir, hemen çıktığı tarihten itibaren bera
berinde Türk kültür ve edebiyatında ade
ta ç ı ğır açıcı bir tesir getirmiştir. Kilisli'
nin bu çalışması , eserin Orhan Şaik Gök
yay ve özellikle Muharrem Ergin tarafın
dan yapılan Latin harfli n eşi rlerin e ve tıp
kı basımları ortaya konulana kadar eller
den düşmemiş . literatürde yı llarca tek ba
şına bir referans olmuştur. Kitab-ı De
de Korkud'u bir bütün olarak ortaya ko
yup tanıtması, metni çözmedeki gayreti 
yönünden ilim alemi Kilisli Rifat'a çok 
şey borçludur (E . Rossi . l l "Kitab- ı Dede 
Qorqut". Racconli epico-cauallereschi det 
Turci, Vatican 1952, s. 3) . 2. Ferhengnô.
me-i Sa'di Tercümesi (istanbul 1924, 
Veled Çelebi'yle 1 izbudakJ birlikte) . Hoca 
Mesud'un, Şeyh Sa'dl-i Şlrazl'nin Bus
tô.n'ından seçmeler yoluyla düzenlenen 
eserinin o vakit bilinen tek. aynı zamanda 
bozuk ve kusurlu nüshası (Millet Ktp ., Ali 
Emir! Efendi, Manzum, nr. 300) üzerinden 
geniş ölçüde metin tamiri ve düzeltme
lerle yapılmış neşridir. Eserin sonradan 
ortaya çıkan daha iyi nüshaları Kilisli Ri
fat'ın yaptığı d üzeitme ve filolojik tasar
rufların ne derece isabetli ve doğru oldu
ğunu meydana koymuştur. O zamanlar 
henüz şahsiyeti bilinmeyen Hoca Me
sud'un hüviyetini ortaya çıkarabilmek için 
yığınla kaynak arasında giriştiği geniş 
tahkik. tercümedeki beyit ve mısraların 
Farsça metindeki asıllarını ve yerlerini bu
labilmek yolunda gösterdiği büyük gay
ret ve istanbul kütüphanelerirrdeki alt
mışayakın Bustô.n yazma ve basma nüs
hasını tek tek elden geçirerek ondan ya
pılıp Hoca Mesud'un tercümesine esas 
olmuş Farsça müntehabatın asıl nüsha
sını bulabilmek için sürdürdüğü yorucu 
çalışma. Kilisli Rifat'ın titiz ve büyük sabır 
sahibi araştırmacılığını yansıtan çarpıcı ve 
belirgin bir örnektir (yayının tahlil ve de
ğerlendirilmesi için bk. Fuad Köprülü. TM, 
l l Ji928J, s. 481-489; ayrıca bk. HOCA ME
SUD). 3 . Divô.n-ı Türki-i Sultan Veled 
(istanbul 1925) Sultan Veled'in Farsça di
vanı ile diğer eserlerinde yer alan Türkçe 
manzumelerin Veled Çelebi'nin şerh ve 
tefsiri ve Kilisli Rifat'ın filolojik d üzeitme 
ve açıklamalarıyla birlikte yayımıdır (tah 
lil ve ten ki di için bk. Fuad Köprülü, TM, ll 
11928 ı. s. 4 75-481) 4. Mô.niler (istanbul 
1928) Türkiyat Enstitüsü'nün "Anadolu 
Türklerinin Halk Edebiyatı" dizisinin ilk ki-
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tabı olarak yayımlanan eser Kilisli Rifat'ın 
daha çocukluk yıllarında kültürünü aldı
ğı , 1892'de İstanbul'a gelişinden sonra 
ise artan bir ilgi ve merakla cönklerden, 
çeşitli yazma mecmualardan derlediği 
1 760 man i metnini bir araya getirmekte
dir. Kendisinden önce yapılmış olanlara 
nisbetle en zengin maniderlernesi olan 
kitap, bu alanda daha sonraki çalışmalar 
için yol açıcı bir örnek vazifesi görmüştür. 
Milnilerin birinci mısralarının ilk harfine 
göre bir sıralama getiren indeksi, aranılan 
veya yen i rastlanan bir maninin eserde 
olup olmadığının kontrolüne. varsa ora
daki yerini bulmaya yardımcı olmaktadır. 
Kilisli Rifat elindeki derlenmiş man i sayı
sının 13.000'i geçtiğini haber verir (Anı
lar ue insanlar, s. 12). Halkşiirine ayrıca il
gi göstermiş olan Kilisli Rifat'ın bazı yazı
larında bildirdiğine göre elinde cönkler 
ve çeşitli yazmalardan derlenmiş. sayısı 
10.000 civarında olup basıldıklarında 
SOO'er sayfalık dört cilt tutacak halk şiiri 
metinlerinden başka yeni edindiği cönk 
ve mecmualardan derlediği ve Cumhu
riyet öncesi yıllarda basılması için Maarif 
Nezareti'ne sunmayı düşündüğü iki cilt
lik bir halk şiiri malzemesi vardır. 

Tercüme! e r. 1. Divô.nü lugiiti't-Türk 
Tercümesi . Kilis li Rifat, I. Dünya Savaşı 
esnasında kendi nezaret ve kontrolü al
tında aslının yapılmakta olan baskısının 
sona ermesiyle eserin hemen tercümesi
ne başlayarak kısa bir zaman içinde bunu 
ortaya koymuşsa da yeni hükümetin ge
reken ilgiyi gösterınemesi ve Cumhuri
yet'in ilk yıllarındaki iktisadi sıkıntı ve 
darlıklar yüzünden basılması mümkün ol
mamıştır. Varlığından haberdar olduğun
da Atatürk'ün özel bir ilgi göstererek 
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne koy
durduğu yirmi iki defter tutmakta olan 
bu tercüme görmezlikten gelinip Türk 
Dil Kurumu için bunlar arasından yanlış 
istinsah edilmiş birkaç deftere göre hü
küm yürütülerek Kilisli'nin yaptığı iş kü
çümsenmeye çalışılmıştır (Besi m Atalay, 
Diuanü LCıgat-it-Türk Tercümesi, Ankara 
1940, Önsöz, 1, s. XXIV-XXV. XXVIII-XXX). 
Sesim Atalay'ın bu tutumu tarizlere he
def olmuş, Kilisli Rifat'a haksızlık edildiği 
belirtilmiştir ( Kilisli Ri fat'ın bu husustaki 
açıklamaları için b k. Anılar ue insanlar, s. 
127 -134; ay n ı m eti n için ayrıca b k. Bir Ki
tabınHikayesi,Ankara 2000, s. 28-34). 2. 
Edviye-i Kalbiye (Büyük Türk Filozof ve 
Tıb Üstadı ibni Sina, istanbul 1937) İbn 
Sina'nın ölümünün 900. yıl dönümünü 
anma programı dahilinde Türk Tarih Ku-
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rumu'nun Kilisli Rifat'tan hazırlamasını 
istediği bu tıbbi risalenin Süleymaniye 
Kütüphanesi'ndeki nüshası (Fatih, nr. 
362 5) esas alınarak diğer on sekiz nüsha 
üzerinden tenkitli neşri ve zengin notlar
la Türkçe'ye tercümesidir. Kilisli Rifat, 
metnin hatasız olması için İbn Sinifnın 
eş-Şiffı' ve el-Kanun'u ile Fahreddin er
Razi'nin eserlerine de müracaat etmiştir. 
3. Hindiba Risalesi (istanbul 193 7) . Bu 
tıbbi bitki hakkında İbn Sina'nın kaleme 
aldığı Arapça risalenin metni ve Kilisli Ri
fat'ın tercümesidir. istanbul Üniversitesi 
Tıp Tarihi Enstitüsü'nce gerçekleştirilen 
yayıının başında Ahmet Süheyl Ünver'in 
eseri değerlendiren önsözü vardır. 4. Gü
listan (İstanbull941 ). Şeyh Sa'di'nin ese
rinin Türkçe'de yapılmış tercümelerinin 
en çok tutulan ıdır. Baş tarafında Ali Nihad 
Tarlan'ın Şeyh -5a'di hakkındaki yazısı ile 
Kilisli Rifat'ın Türk edebiyatındaki Gülis
tan tercümelerine dair açıklamaları yer 
almaktadır. S. Bostan (İstanbul 1942) . 
Türkçe'de çeşitli şerhleri meydana geti
rilmiş olmasına mukabil tam birtercü
mesi bulunmayan Şeyh Sa'di'nin Bos
tan'ının bütünüyle ilk tercümesidir. Kilisli 
Rifat bunların dışında Baharistôn, Nigô.
ristôn, Vamık u Azra ile Muhammed b. 
Abdülcebbar ei-Utbi'nin Gazneli Mahmud 
ve Karahanlılar'ın siyasi tarihi için birinci 
elden kaynak olan Tarih-i Yemini'sini ve 
Kutbüddin ei-Mekki'nin, Kanuni Sultan 
Süleyman devrinde istanbul'a yaptığı zi
yareti anlatan el-Fevô.,idü's-seniyye fi'r
riJ:ıleti'l-Medine ve'r-Rumiyye adlı se
yahatnamesinin Türkiye ile ilgili kısmını 
tercüme etmiştir. Bu sonuncusundan ba
zı parçalar Anılar ve İnsanlar'da yer alır 
(s. 18-25). 

Makaleler. Kilisli Rifat ayrıca ilim ve 
meslek dergileriyle bazı günlük gazete
lere makaleler yazmış. bir kısım hatırala
rını ise "Bildiklerim" başlığı altında gaze
tede yayımlamıştır. Bunlardan, Divanü 
lugiiti't-Türk'ün Ali Emiri Efendi tarafın

dan nasıl elde edildiğini ve adeta devlet 
çapında bir benimsenişle basılış macera
sını anlatan tefrika yazısı (Yeni Sabah, 30 
Eylül 1945;4, 7, ll, 14, IBEkim 1945)ge
niş ilgi görmüş, çeşitli eseriere hemen he
men bütünüyle aktarılmış ve Kilis Kültür 
Derneği tarafından kitap halinde bastırıl
mıştır (Bir Kitabın Hikayesi-Divanü Lü

gat-it-Türk, Ankara 2000). Kilisli Rifat'ın 
Yeni Sabah gazetesinde çıkan hatıraları, 
Divanü lugati't-Türk'e dair olanla bir
likte yine aynı dernek tarafından kitap
laştırılmıştır (Anı/ar ve İnsanlar, Ankara 
1997). Yaşının ilerlemiş olduğu bir çağda 
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kaleme alınan bu yazılardaki tarih ve yıl 
kayıtları yanlış hatırlamalara dayandığın

dan ihtiyatla kullanılmalıdır. Divanü 
lugati't-Türk konusunda söylediklerinin 
Kaşgarlı Mahmud ve eseriyle ilgili litera
türdemutlak bir senet gibi tek taraflı bir 
kabulle benimsenmiş olmasına mukabil 
esas aynı olmakla beraber bu konuda biz
zat Ali Emiri Efendi'nin beyanları muhte
lif noktalarda ondan ayrılmaktadır. Kilisli 
Rifat'ın , eserin basılmasına Ali Em iri Efen
di'nin nasıl razı edUdiğine dair söyledikle
rinin olduğu gibi kabul edilmesi kronolo
jik yönden çok yaygın bir anakronizme yol 
açmaktadır. Araştırma yazıları Türk Yur
du ve Türkiyat Mecmuası'nda çıkan Ki
lisli Rifat dil, halk edebiyatı ve kültür ko
nularındaki makalelerini de İk dam gaze
tesine yazmıştır. Bunlardan bazıları şun
lardır: "Sultan Veled ile Muasır iki Türk 
Şairi" ( TY, V/25 [ 1927J, s. 64-68}; "Süheyl ü 
Nevbahilr" (TM, 11 ı 19281. s. 40 1-409); "Di
vanü Lugati't-Türk'ün Başındaki Maka
le" (a.g.e., VI ı 1939[, s. 355-358); "Divanü 
Lugati't-Türk'ün Telif Tarihi " (a.g.e., VI 
ı 19391. s. 358-360); "İstanbul Kütüphane
lerindeki Baznameler" (a.g.e., VII-VIII/2 
ı 1945 ı. s. 169-182) İkdam'daki makalele
rinden bazılarının başlıkları da şöyledir: 
"Türkçe'nin Nahvi". "Milli Şiirler- Mora 
Destanı", "Darülmuallimat-ı Aliye'de Ara
bi, Farisi Lazım mı?", "Sultan Mahmud-ı 
Gaznevi Şair midir?", "İbn Mühenna Lu
gati", "Acaba Değişmedik Yer mi Kaldı?", 
"Lutfı Paşa ve Tarihi", "Sivas Hakimi Kadı 
Burhaneddin'in Asan" . "Türkler' de Yurd 
Sevgisi", "Emir Nevruz Bey", "Yurd Türkü
leri", "Budin Türküsü", "İki Eser (Tuhfe-i 
Alaiyye ve Ahmed! Divanı) ". Bu makalele
rin bazılarında yeri geldikçe hatıralarını 
da nakleden Kilisli Rifat'ın, hacası Selim 
Sabit hakkında yazdığı uzun bir yazısı, 
Türkiye Maarif tarihindeki müstesna 
mevkiine mukabil fikir ve hizmetleri az 
bilinen bu şahsiyete dair önemli bilgiler 
vermektedir ("Mekteb Hatıraları: Eski 
Darülmuallimin'de Hacarn Selim Sabit 
Efendi Merhum", Muallimler Mecmuası, 

nr .. 30, Nisan I 925, s. 1338-1 358) . 

"Kilisli M. Rifat" imzasıyla basında sık 
sıkyazıları çıktıktan başka Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi'nin ilk altı ciltlik yayımı
na katılmış. ayrıca eserin bazı yönlerden 
değerlendirmesini yapan makaleler de 
kaleme almış olan hemşehrisi ve adaşı 
Kilisli Rifat'la karıştırılmamak için kendisi 
isminin başında daima "muallim" unva
nını kullanmıştır. Doktor olan daha sonra 
Kardam, kendisi ise Bilge soyadını almış
tır. 

BiBLİYOGRAFYA: 

(Şahsiyeti, ilmi ve fikri faaliyeti üzerinde ye
terli ve deri i toplu bir a ra şt ırma ortaya konulma
mış, hakkında yazı l a nlar birkaç makale ile çerçe
vesi dar baz ı ansiklopedi maddelerinden öteye 
gitmemiş bulunan Kil isli Rifara dair burada ve
rilen bilgiler. doğrudan do!;ruya kendisinin eser 
ve yazıları ile zamanının basını ve ilim çevresin
den elde edilmiştir. Yeni hiçbir bilgi getirmeyen. 
eksik ve yanlış mevcudu tekrarlayan birtakım an
siklopedi maddelerinin zikrine ise gerek görül
memiştir.) Gövsa. "Ri fat ( Kilisli Muallim)", Meş
hur Adamlar, istanbul1936 , IV, 1359-1360; 
a.mlf., Türk Meşhurları ( ı948). s. 73; Osman Nu
ri Ergin, Muallim M, Cevdet'in Hayatı, Eserleri 
ve Kütüphanesi, istanbul 1937, s. 567, 569-
575; Murat Uraz, Türk Edip ve Şairleri, istanbul 
1940, lll, 44-45; [Reşat Ekrem Koçu]. "Bilge, Ri
fat", ist.A, 1961, V, 2774; İrfan Tazebay, Kilisli 
Muallim Rıfat Bilge(mezuniyet tezi, ı 964). Tür
kiyat Enstitüsü Ktp., nr. T. 612 (bu çalışma, Ki
lisli Rifat'ın kendi el yazısı ile tanzim ettiği ı339 
1 ı 9231 tarihli hal tercümesiyle ailesinden öğre
nilmiş bilgilere yer vermesi bakımından öbür ya
zılara nisbetle daha önemlidir) ; A[gop] D[ilaçar], 
"Ölümü Dolayısiyle: Rifat Bilge ( 1876- ı 953)", 
TDI., 11/ 19 ( ı95 3 ), s. 442-443 (aynı yazı için bk. 
a.mlf .. Dilcilere Saygı, Ankara ı 966, s. 99-ı O ı) ; 

"Eilge, Rifat(Kilisli Muallim)", TA, 1968, VI , 
385; Fevziye Abdullah Tanseı. "Kilisli Ahmed 
Rif' at Bilge'nin Folklor Çalışmaları ve Mora 
Destanı", HK, I (ı984). s. 119-128; Kilisli Mu-
allim Rifat Bilge, Anılar ve insanlar, Ankara 
1997, tür.yer. Iii ÖMER FARUK AKÜN 

KİLİTBAHİR KALESi 

Çanakkale Boğazı'nın Rumeli yakasında 
İstanbul'un fethinden sonra 

L 
yapılmış kale. 

_j 

Bugün K.ilitbahir adıyla anılan kale Ça
nakkale Bağazı'nın Rumeli yakasında de
niz geçişini kontrol altında tutmak üzere 
Kal'a-i Sultaniyye'nin karşısında Fatih 
Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. 
Evliya Çelebi, İstanbul'un fethinden he
men ~onra yapıldığı tahmin edilen kale
nin fetihten önce 856'da (1452) inşa edil
diğini belirtir. Dönemin tarihçilerinden 
Tursun Bey, istanbul'un fethinin ardın
dan bağazın en dar yerinde Eceovası de
nilen mevkide karşılıklı iki kale yapıldığı
nı. birine Kilidü'l-bahr, diğerine Sultani
ye adının verildiğini ve bu kalelere toplar 
konulduğunu yazar. Kritovulos ise (Kiri
toboulos) 867 (1463) yılı olaylarından bah
sederken Gelibolu ve Bolayır valisi ve do
nanma kumandanı Yakub aey'in bu ka
lelerin inşasıyla görevlendirildiğini, 869 
(1464-65) yılı olaylarını anlatırken de in
şaatın tamamlanmış olduğunu belirtir. 

XVI. yüzyıl başlarında Piri Reis eserin
de, Marmara'dan çıkan gemilerin boğaz-


