
oldu. Kökböri daha sonra Antakya Prin
kepsliği'ne karşı girişilen harekatta da 
kuwetleriyle birlikte hazır bulundu. An
tartus Kalesi'nin fethini gerçekleştirdi. 
Bunun üzerine lll. Haçlı ordusu Kudüs'ün 
kurtarılması için Akka'yı muhasaraya gi
rişince Kökböri, Selahaddin-i Eyyübl'nin 
yardımına ilk koşanlardan biri oldu. Sela
haddin'in ordusunun sağ koluna Kökböri 
kumanda ediyordu. Bu arada yeni gelen 
takviye kuwetleri arasında bulunan Yu
suf Yi nal Tegin de ağabeyinin maiyetinde 
savaşa katıldı (ı ı Cemaziyel evvel 586/ ı 6 
Haziran ı ı 90). Yına! Tegin, Akka müdafa
asına katıldıktan sonra hastalanarak 28 
Ramazan 586 (29 Ekim 1190) tarih inde 
Nasıra'da vefat etti. Bazı kaynaklarda ölü
münden Kökböri sorumlu tutulmaktadır. 

Kökböri, Selahaddin-i Eyyı1bl'ye müra
caat ederek elinde bulunan iktalar ve 
50.000 dinar karşılığında Erbil'in kendi
sine ver ilmesini istedi. Selahaddin-i Eyyı1-
bl de Haçlılar'a kar şı mücadelede üstün 
hizmetlerini gördüğü Kökböri'ye Erbil'in 
yanı s ıra Şehrizor ve Kara- beli derbendini 
de ikta etti. Akka muhasarası Haçlılar'a 

gelen yeni yardımlar yüzünden giderek 
zorlaşınca Selahaddin-i EyyQbl, ardarda 
mektuplar göndererek kendisini acilen 
yardıma çağırmasına rağmen Kökböri bir 
daha Akka'ya dönmedi. Ancak Akka' nın 

düşmesi ve Haçlılar'ın ilerlemesi üzerine 
askeri yardım gönderdi. 

Selahaddin-i Eyyı1bl'nin ölümünden 
( 589/ ı 193) sonra sikke bastırması Kökbö
r i'nin bu tarihten itibaren bağ ımsızlığını 

ilan ettiğini göstermektedir. Böylece onun 
bu tarihten ölümüne kadar yaklaşık kırk 
yıl Begteginliler'i bağımsız olarak yönet
tiği anlaşılmaktadır. 600 (1204) yılına ka
dar kaynaklarda adından söz edilmeyen 
Kökböri 'nin bu tarihten itibaren Eyyübl 
melikleriyle Musul atabegleri arasında ce
reyan eden nüfuz mücadelesinde etkili rol 
oynadığ ı görülmektedir. Eyyübller'in ya
yılma siyasetine karşı ciddi bir mücadele 
veren Kökböri, 605'te (1208-1209) Mu
sul Atabegi Arslanşah b. Mes'Qd ile an
laşma yaptıktan sonra Selahaddin-i Ey
yübl'nin kız kardeşi Rebla Hatun'dan do
ğan iki kızını onun oğulları ile evlendirdi. 
M usul Atabegliği ile olan bu akrabalık do
l ayısıyla onlar arasındaki hakimiyet mü
cadelelerine de katıldı. 622 (1225) yılın
da Erbil bölgesini yağmalatan Celaleddin 
Harizmşah ile bir anlaşma yaparak bu 
tehlikeyi geçiştirdi. Ayrıca Harizmşah kuv
vetlerini takip ederek bölgeyi istilaya gi
rişen Moğollar'a karşı tedbir aldı. Ancak 

Moğollar çekilip gittikleri için herhangi bir 
çatışma o lmadı. Kökböri 'nin son yılların
da Erbil bölgesi, Moğol ordusunun önü
ne katıp sürüklediği kalabalık Türkmen 
kütlelerinin göçlerine sahne oldu. 

i 8 Ramazan 630'da (28 Haziran 1233) 
Beled'de vefat eden Kökböri'nin naaşı da
ha sonra Erbil'e nakledildL Buradan vasi
yeti uyarınca Mekke'ye götürülmek üzere 
hac kafilesiyle birlikte yola çıkarıldı. An
cak o yıl (63 ı/1234) Mekke'ye u laşama

dan geri dönüldü ve Küfe'de toprağa ve
rildi ( a.g.e., IV, 120) Yerine geçecek erkek 
eviadı olmadığından topraklarını Abbas! 
halifesine vasiyet etmişti. Erbil, Müstan
sır- Billah tarafından gönderilen kuwet
lerce istila edildi. böylece Begteginliler ta
rihe karışmış oldu. Çağdaşı olan Yaküt el
Hamevl, Erbil'in, tarihi boyunca erişeme
diği refahın zirvesine Kökböri'nin hakimi
yeti devrinde ulaştığını kaydetmektedir 
(Mu'cemü'l·büldan, ı. ı86-ı87) . Erbil bu 
dönemde Bağdat. Musul ve Ahlat gibi bü
yük medeniyet merkezlerinden biri hali
ne geldi. 

Hayır sever bir devlet adamı olan Kök
böri'nin Hz. Peygamber'in doğum yıl dö
nümlerinde mevlid merasimleri düzenle
mesi ona İslam dı.inyasında ün kazandır
mıştır. Mevlid merasimleri ilk defa Fatı
mller zamanında Kahire 'de yapılmaya 
başlanmış olmakla beraber Kökböri'nin 
tertipiediği muhteşem mevlid törenleri 
Fatımiler devrindeki merasimleri gölge
de bırakmıştır. İlk defa onun başlattığı 
eğlenceli merasim ve anma törenleri son
raları diğer islam ülkelerinde de bir adet 
haline gelmiştir. 604'te (1207-1208) Er
bil'deki mevlid töreninde bulunan İbn Dih
ye ei-Kelbl, et-Tenvir ii mevlidi's-sirô.
ci'l-münir adlı eserini yazarak Kökböri'
ye sunmuştur. imar faaliyetlerine önem 
verem Kökböri daha Harran emlri iken 
orada bir hastahane ve medrese yaptır
m ıştı (İbn Cübeyr, s. 447-448). Erbil'e ha
kim olduktan sonra şehrin kale ve surla
rını tamir ettirmiş, sokaklarını düzeltip 
yeni çarşılar yaptırmıştı (Yaküt, I. 186 vd.). 
Erbil'de büyük bir hastahane, kimsesiz
ler. yetim çocuklar. sakatlar ve dul kadın
lar için bakımevleri, kendi adına nisbetle 
Muzafferiyye olarak anılan medrese, ulu
cami, Halep ve Erbil 'de hankahlar onun 
tarafından inşa ettirilen önemli eserler
dir. Kökböri, Haçlılar'ın elindeki müslü
man esirlerin kurtarılması için de büyük 
harcamalar yapmıştır. Kaynaklarda onun 
60.000 esiri kurtardığı kaydedilmektedir. 
Ayrıca her yıl hac seferleri düzenleyen 
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Kökböri fakir hacıların ihtiyaçlarını karşı

lardı. Mekke'de de çok hayratı vardı. Ara
fat'a ilk olarak suyu o getirtmiştir. Hare
meyn'deki hasta ve muhtaç kimselere 
para yardımında bulunurdu. Erbil Beyli
ği'nin bu parlak durumu küçük bir biri
mini teşkil ettiği Selçuklu medeniyetinin 
ölçüsü olması bakımından da çok önem
lidir. 
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KÖKSAL, Mustafa Asım 
(1913- 1998) 

S iyer çalışmalarıyla tanınan ta rihçi. 
L ~ 

Kayseri Develi'de doğdu. Babası Hafız 
Mehmed Edip Efendi, annesi Döne Ha
nım'dır. Büyük dedelerine nisbetle Pir 
Veli oğulları diye bilinen bir aileye men
suptur. İlk öğrenimini Develi Merkez Nu
mune Mektebi'nde tamamladı ( 1927). 
Kayseri Lisesi ve Erzurum Askeri Lisesi'
nin giriş imtihanlarında başarılı olduy
sa da çeşitli imkansızlıklar sebebiyle bu 
okullara devam edemedi. Bunun üzerine 
Develi Müftüsü izzet Efendi'nin "mukad
dimat- ı ulüm" derslerini takip etti. 1928'-
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den Haziran 1930'a kadar Develi 11caret 
ve Sanayi Odası'nda başkatip olarak ça
lıştı. 

Dini ilimler sahasında yüksek tahsil yap
mak için Mısır'a gitmek istediyse de mu
vaffak olamadı . 1933'te Ankara'ya gitti. 
Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı 
katiplik imtihanını kazandı. Emekli oldu
ğu 1964 yılına kadar Diyanet İşleri Baş
kanlığı 'nda Evrak Kitabeti memurluğu. 
Tahsis memurluğu, Sicil şefliği, Yazı İşle
ri müdürlüğü , Yayın müdürlüğü, Hayrat 
Hacternesi İşleri müdürlüğü, Zat İşleri 
müdür vekilliği , Müşavere ve Dini Eser
leri İnceleme Kurulu üye başmuavinliği 
görevlerinde bulundu. Hamzavi Melaml 
kutbu Seyyid Abdülkadir-i Belhi'nin 
mensuplarından Fazlullah Rahimi Efen
di'den ders ve feyiz alan son dönem Ka
diri şeyhlerinden İskilipli İbrahim Ethem 
Gerçekoğlu'nun talebesi oldu. Uzun yıllar 
bu hocasının derslerine devam etti ve 
kendisinden icazet aldı. 28 Kasım 1998'
de Ankara'da vefat etti ve Bağlum Kab
ristanı'na defnedildi. 

Safahat'tan etkilenerek 1927'den iti
baren dini manzumeler yazmaya başla

yan M. Asım Köksal daha sonra ilmi ça
lışmalara yönelmiştir. Çalışmalarının bü
yük bölümünü Hz. Peygamber dönemine 
ayırmış. anlatırnda kısaltma yoluna git
meyi uygun görmemiş. kaynaklarda kısa 
geçitmiş konuları ayrıntılı biçimde ince
lerneyi tercih etmiştir. Bu anlayışına uy
gun olarak yaptığı araştırmalar sonucun
da ilk müslümanların Darülerkam'a giriş 
tarihi. Hz. Ömer'in ve Amr b. Abese'nin 
müslüman oluş sırası gibi bazı konular 
hakkında birçok kaynakta aktarılan bil
gilerin doğru olmadığını ortaya koymuş
tur. 

Eserleri. 1. İsldm Tarihi-Hz. Muham
med (a.s.) ve İslamiyet. En önemli ve en 
hacimli eseridir. 1964 yılından itibaren 
üzerinde çalışmaya başladığı eseri bir 
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cildi Mekke, bir cildi Medine devri olmak 
üzere iki cilt halinde yazıp ardından bu
nu genişletmeyi tasarlamış. ancak Mek
ke devrini yayımladıktan (Ankara 1966) 
sonra bu düşüncesinden vazgeçerek Me
din e dönemini Hz. Peygamber'in Medi
ne'de kaldığı her bir yıl için bir cilt olmak 
üzere on bir cilt halinde kaleme almıştır 
(istanbul 1980, 198 1) İsldm Tarihi'nin 
1983'te Pakistan'da açılan milletlerarası 
slretü'n-nebi yarışmasında dünya birin
ciliğini kazanması eserin tanınması ve 
yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. 

Köksal daha sonra Mekke devrini de altı 
cilthalinde neşretmiştir (istanbul 1987). 

Hayatının son yıllarında bütün ciltleri göz
den geçirerek sekiz ci lt olarak yeniden ka
leme almıştır. Bu eser. İsldm Tarihi Pey
gamberler Peygamberi Hz. Muham
med Aleyhisselam ve İslamiyet adıyla 
vefatından sonra yayımlanmıştır (İstan
bul 1999). Hz. Peygamber dönemini ana 
kaynaklara dayanarak bütün ayrıntılarıy
la ele alan ve Asr-ı saadet'te İslam'ın ya
yılış ve hukuk tarihini akıcı bir üslupla an
latan bu eser Türkçe'deki en geniş siyer 
kitabıdır. Z.Müsteşrik Caetani'nin Yaz
dığı İsldm Tarihi'ndeki İsnad ve İftira
lara Reddiye (Ankara 196 ! , !986; istan
bul !987) . İtalyan şarkiyatçısı Leone Cae
tani'nin kaleme aldığı Annali deli' Islam 
adlı eserin Hüseyin Cahit Yalçın tarafın
dan yapılan tercümesine (İ stanbul !924-

!927) reddiyedir. 1955-1960 yılları arasın
da kaleme alınan eser Caetani'nin özel
likle İslam 'da hadis ve isnad müessesesi, 
E bO Hüreyre ve İbn Abbas gibi bazı saha
b1lerin şahsiyeti , Kur'an'ın menşei, Hz. 
Peygamber'in şahsı ve İslamiyet'in teşek
külündeki rolü gibi konularda iddia ve if
tiralarına cevap vermektedir. 3. Peygam
berler Tarihi (Ankara !990) . Hz. Actem'
den Hz. Peygamber' e kadar otuz beş pey
gamberin hayat ve mücadelesini anlatan 
bir kitaptır. 4. Hz. Hüseyin ve Kerbeld 
Faciası (Ankara !979). S. Peygamberi
miz (Ankara !944, 1978; istanbul !999) . 

Manzum bir eserdir. 

Mustafa Asım Köksal'ın diğer bazı ça
lışmaları da şunlardır; Armağan(Ankara 
!939), Peygamberler (Ankara 1941 ; istan
bul !999), Ezanlar(Ankara !946) , Genç
lere Din Kılavuzu (Ankara 1946, 1950, 
!952 ; istanbul !999), Din Bilgisi I-II (il 
kokul dördüncü s ınıflar için ; Ankara 1949). 
İslam İlmihali (Ankara 1954, !957, !977; 
istanbul !993), Bir Amerikalının 23 So
rusuna Cevaplar (Ankara !956), Tevbe 
(Ankara !958, !966) , Hıristiyanlık Pro
pagandası Münasebetiyle Açıklama 

(Ankara !963, ! 982), Dini ve Ahldki Soh
betler (istanbul 198!; 1-lll , Ankara !994), 
Hak Aşıkı, Büyük Mürşid Ahmed Kud
dusi (k. s) (Bor- Niğde !983), İsldm'da İki 
Ana Kaynak Kitab ve Sünnet (Ankara 
!994 ; istanbul !999), Pakistan Konfe
ranslan (İstanbul ! 999) , Ahiret Yolculu
ğu ve Diğer Şiirler(haz. A Cüneyd Kök
sa l, istanbul 1999) . Bunların dışında çe
şitli dergilerde makaleleri ve henüz ya
yımlanmamış bazı çalışmaları bulunan M. 
Asım Köksal , İsmail Ezherli ile beraber 
Muhammed Kamil Hatte'nln er-Risale
tü'l-MuJ:ıammediyye adlı eserini Mu
hammed Aleyhisselam'm Peygamber
liği ismiyle Türkçe'ye çevirmiştir (Anka
ra ! 967). 
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li] A. CüNEYT KöKSAL 

KÖKTEN, Mehmet Münir 
(1882 -1969) 

Türk mfisikisi bestekan ve hocası. 
L ~ 

İstanbul Eyüp'te Cami-i Keblr mahalle
sinde mOsikişinas Zekai Dede'nin evinde 
doğdu. Babası . Maltepe Hastahanesi da
hi liye doktorlarından piyade mülazımı 
Fahreddin Efendi, annesi Zekai Dede'nin 
kızı Ayşe Sıdıka Hanlm ' dır. Küçükyaşta 

babasını kaybeden Mehmet Münir, Ba
hariye Mevlevlhanesi postnişini Hüseyin 
Fahreddin Dede tarafından sikkesi tek
birtenerek Mevleviyye tarikatına intisap 
etti. Eyüp'te Kalenderhane İbtidal Mek
tebi'nde başladığı ilk öğreniminin ardın
dan Eyüp Askeri Rüşdiyesi ve Darüşşafa

ka Mektebi'ni bitirdi. Gümrük ve İnhisar
lar Vekaleti'nin çeşitli kademelerinde ça
lıştıktan sonra bu kurumun tedkik amirli
ğinden emekliye ayrıldı ve hayatının bun
dan sonraki döneminde imam- hatiplik 
yaptı. 1 O Ağustos 1 951 tarihinde Beya
zıt'taki Dibekli (Emin Bey) Camii'nde veka
leten başladığı imam- hatiplik görevine 
195Z yılı başında asaleten tayin edildi. 12 
Nisan 1956'da Kumkapı Saraç İshak Ca
mii imam-hatipliğine nakledildi, vefatma 
kadar bu vazifesini sürdürdü. Uzun süre 
Sar aç İshak mahallesi muhtarlığı görevini 


