
kırı 1933). 8. Dô.stô.n-ı Ahmet Harô.mi. 
XIV. yüzyılda kaleme alındığı sanılan bu 
aşk mesnevisi önce Duygu gazetesinde 
tefrika edilmiş, daha sonra iki defa basıl
mıştır (Çankırı ı 93 3; istanbul ı 946); ancak 
tek nüshaya dayandığı için eserde bazı 
okuma hataları vardır. 9. Bir Bilgicin Ten
kidini Tenkit (Çankırı ı 937) . Hüseyin Na
mık Orkun'un eleştirisine cevap olarak ya
zılmış bir makalenin ayrı basımıdır, 1 o. Es
ki Türk Edebiyatında Mazmunlar ve 
İzahı. Eserde divan şiirinde geçen kav
ram, kıssa, adet, inanış ve kişi adları ör
nek beyitlerle açıklanmaktadır. Alfabetik 
sıralanmış yaklaşık 1 000 maddeden olu
şan kitap 1942 yılında Maarif Vekaleti'ne 
yayımlanmak üzere teslim edildiği halde 
basılmamış, daha sonra yeniden ele alı

narak neşredilmiştir (haz. Cemal Kurnaz, 
Ankara 1992; istanbul 1996) . 11. Kızılbaş 
Şiirinde Sual-Cevap (baskı yeri yok, 
1953). 12. Milli Mücadele Yazıları (haz 
Cemal Kurnaz - Şefika Kurnaz, istanbul 
1995) Milli Mücadele sırasında Açıksöz 
gazetesinde yayımlanan yazılardan mey
dana gelmiştir. 

Ahmet Talat'ın, 1910-1911'de Kasta
monu'da kendi çıkardığı Tiraje dergisiyle 
1930-1938 yılları arasında Çankırı'da ya
yımladığı Duygu gazetesi başta olmak 
üzere çoğu mahalli olan Açıksöz, Köroğ
lu, Dertli, Halk Yolu, Necat, Abant, Eş

ref, Muallim, Sa'y, Hüküm, Yeni Fikir 
gibi gazete ve dergilerde makaleleri çık
mıştır. Bu makalelerin bir kısmında Süha 
Zahir takma adını kullanırken bazıları sa
hibi olduğu yayının adıyla veya imzasız ya
yımlanmıştır. Bunlar halk edebiyatı, halk 
mOsikisi, hatıra notları, Türk dilinin çeşitli 
meseleleri, kitap tanıtımı ve eleştiri gibi 
konulara dairdir. 

Onay'ın çeşitli kitaplarının sonunda ya
yımlanacağını bildirdiği eserleri de şun

lardır : "Çankırı Şairleri III", "FuzQli ve Ne
dim Hakkında Tetkik-i Edebi" (İzmir ve 
Kastamonu li selerinde verdi ği edebiyat 
tarihi derslerinden), "Hoca Mesud'un Sü
heyl ü Nevbahar'ı" (Almanya'da tıpkı ba
sımı yapılan Berlin nü shası ile Çankırı'da 
bulunan yazma nüshanın karşılaştırılma
sı), "Aşık Cöngü" (halk ve saz ş airlerinin 
seçme eserlerinden meydana gelen ş i ir 

mecmuas ı), "Dil Kavgamız" (İshak Refet 
ile aralarında geçen polemikte Duygu ga
zetesinde verdiği cevaplar) , "Çankırı Köy 
Adları". 

BİBLİYOGRAFYA : 

TBMM Arşivi, dosya nr. 478; Ahmet Talat Onay. 
"Nasli Türkçü Oldum?", Duygu, sy. 277-282, 
Çankırı ll Nisan- 16 Mayıs 1936; İbnülemin. 

Son Asır Türk Şairleri, s. 1898-1900; Sadettin 
Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, İstanbul 1936, 1, 
356-359; Gövsa, Türk Meşhur/arı, s. 292; Aziz 
Demircioğlu. 100 Yıllık Kastamonu Basını 1872-
1972, Kastamonu 1973, s. 7-8, 77, 156; Cemal 
Kurnaz, Ahmet Talat Onay, Ankara 1990; a.mlf .. 
"Ahmet Talat Onay, Hayatı, Eserleri, Şürleri", 

TKA, XXVI/2 ( 1989) . s. 185-213; a.mlf., "Haşim 
Nezihi Okay ile Ahmet Talat Onay'ın Mektup
laşmalan", Müteferrika, sy. 13, İstanbul 1998, s. 
53-73; N urullah Ataç. "Türk Şiirlerinin Vezni", 
Milliyet, istanbul 21 Nisan 1934; Velet Çelebi [İz
budak], "Kıymetli Bir Alim ve Eserleri", Vakit, is
tanbul 15 Mart 1934; "Ahmet Talat Onay", Yeni 
Yayınlar, 11/1, Ankara 1957, s. 11-12; FevziyeAb
dullah Tansel, "Mehmetçik'in Sakarya Destanı 
ve Çankıruı Ahmet Talat Bey", Tarih ve Edebi
yat Mecmuası, lV/9, istanbul 1981, s. 10-15; is
mail Parlatır, "Onay, Ahmet Talat", TA, XXV, 447; 
"Onay, Ahmet Talat", TDEA, VII, 123. 

!il CEMAL KURNAZ 

ONİKİ ADA 

Ege denizinin güneydoğusundaki 
adalardan bir kısmına verilen ad. 

L ~ 

Oniki ada tabiri, irili ufaklı birçok adası 
bulunan Ege denizinin güneydoğu kesi
minde Anadolu kıyılarına yakın konumda 
yer alan ve Menteşe adaları, Güney Spo
rat adaları gibi isimlerle anılan adalar gru
bunun 1912'de İtalyan işgaline uğrayan bir 
bölümüne Yunanlılar'ın verdiği Dodeca
nissas adlandırmasının Türkçe tercüme
sine dayanır. Bu adalar Batnoz (Patmos), 
Lipso, Leryaz (Leros). Kilimli (Kalimnos). is
tanköy (Kos). istanpulya (Astipalaia 1 Astro
palya). incirli (Nisiros), İlyaki (Tilos). Sömbe
ki (Simi), Kerpe (Karpatos). Herki (Halki) ve 
Kaşot'tur (Kasos). Bunların çoğu Anado
lu'nun devamı olan kıta sahanlığı üzerin
dedir ve fiziki bakımdan Anadolu'nun bir 
parçasıdır. Dodeca-nissas (Dodecanese) ta
biri bütün Batı dillerinde kullanıldığı gibi 
Osmanlı Türkçesi'nde "Cezayir-i isna-aşer" 
şeklinde geçer. 

1309 yılından beri Saint -Jean şövalye
lerinin elinde bulunan Rodos ve Oniki Ada 
1 S22'de Kanuni Sultan Süleyman tarafın
dan fethedildi. Anadolu'nun savunması açı
sından stratejik önemi olan bu adalar ön
ce kaptanpaşalığa, ardından Rodos sanca
ğı adıyla yeni oluşturulan Cezayir-i Bahr-i 
Sefid eyaJetine bağlandı. 1867'de kabul 
edilen Vilayetler Nizamnamesi ile yeni bir 
idari düzen kurulurken Biga, Rodos. Midil
li, Sakız, istanköy ve Kıbrıs sancak ve mu
tasarrıflıkları Cezayir-i Bahr-i Sefid vilayeti 
adı altında bir araya getirildi. Bir süre son
ra Biga ile Kıbrıs'ın ayrılması ve istanköy'ün 
yerine Limni'nin sancak merkezi olmasıyla 
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sancak sayısı dörde indirildi (Rodos, Sa
kız. Midilli. Limni). Bu sırada vilayet mer
kezi Rodos'la Sakız arasında birkaç defa de
ğiştirildiyse de nihayet Rodos vilayet mer
kezi oldu. Oniki Ada açısından vilayetin 
son şekli şöyle idi: Rodos sancağı Rodos. 
Sömbeki ve Kerpe kazalarından oluşuyor
du. Herke ve Meis Rodos'a, İlyaki Sömbe
ki'ye ve Kaşot Kerpe'ye bağlı nahiyelerdi. 
Sakız sancağı da istanköy, Kilimli ve Ler
yaz kazalarından meydana geliyordu. in
cirli İstanköy'e, istanpulya Kilimli'ye, Bat
noz ve Lipso Leryoz'a bağlı nahiyelerdi. 

Osmanlı yönetimi. 1 S23'te çıkarılan bir 
fermanla Rodos ve istanköy dışındaki ada
lara vergi alınabilecek kapasitede nüfus ve 
ekonomik yeterlilikleri olmadığından bazı 
idari ve mali kolaylıklar tanıdı ve "maktu" 
denilen yıllık bir meblağı toplu şekilde cü
zi ölçüde ödeme kolaylığı getirdi. Adala
rın adli - hukuki denetimi ise merkezden 
gönderilen kadıya havale edildi. Rodos ve 
ona tabi adalar grubu tahrir sistemiyle be
lirlenmiş bir statü içindeydi; padişah has
larına ve timariara bölünmüştü . istanköy, 
Leryaz ve Kilimli'de kale muhafızı timar
ları vardı. Ayrıca yine Rodos dışında Her
ki, incirü. istanköy, Sömbeki, İleki 1 İlyaki, 
Kilimli ve Leryaz adalarının gelirleri KanO
ni Sultan Süleyman'ın vakfına ait bulunu
yordu. Ruslar'ın 1770'te Ege denizindeki 
faaliyetleri adalardaki asayişin sarsılması
na yol açan bir başlangıç oldu. 1821'de Mo
ra isyanı patlak verince Rodos ve Oniki 
Ada halkı da ayaklandı. Osmanlı hüküme
ti Rodos'a asker sevkederek isyanı bastır

dı . ingiltere, Fransa ve Rusya, Mora'yı ve 
diğer adaları geçici olarak himayelerine al
dıklarını açıkladılar. Mora isyanını destek
lemek için Osmanlı Devleti'ne savaş açan 
Rusya ile imzalanan Edirne Antiaşması 
sınırları belirsiz Yunanistan 'ın bağımsızlı

ğını öngörüyordu. "Üç büyükler" 3 Şubat 
1830 tarihli Londra Protokolü ile yeni dev
letin sınırlarını belirlediler. Kuzey Sporat 
ve Kiklat adaları ile Eğriboz adası Yunanis
tan'a verildi. Buna karşılık 39° kuzey en
lemi ile 26° doğu boylamının doğusunda 
kalan bütün adalar Osmanlı egemenliğin
de bırakıldı. Osmanlı hükümeti de 24 Ni
san 1830'da Yunanistan'ın bağımsızlığını 
ve sınırlarını tanıdı. 

Osmanlı hakimiyetindeki adalara ilk sal
dırı, Trablusgarp ve Bingazi'deki çıkarları
nı koruma gerekçesiyle 1911 'de Osmanlı 
Devleti'ne savaş açan İtalya'dan geldi. İtal
ya 28 Nisan- 20 Mayıs 1912 tarihleri ara
sında istanpulya, Rodos. Herke. Kerpe, iı
yaki, Leryoz, Batnoz, Kilimli, Lipso, Söm
beki ve istanköy adalarıyla birlikte toplam 
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on altı adayı işgal etti. 1S-18 Ekim 1912'
de İtalya ile Osmanlı Devleti arasında im
zalanan Uşi Antiaşması ile Osmanlılar'ın 

Trablusgarp'tan çekilmesi halinde İtalya 
işgal ettiği adaları kayıtsız şartsız boşal

tacaktı. Ancak İtalyanlar, Osmanlı askeri
nin Trablusgarp'tan çekilmediğini ileri sü
rerek adaları tahliye etmediler. Yunanis
tan da 20 Ekim- 20 Aralık 1912 tarihleri 
arasında Bozcaada, Limni, Taşoz, İmroz 
(Gökçeada). Bozbaba, Semadirek, İpsara. 
Ahikerya, Sakız ve Midilli adalarını ele ge
çirdi. 23 Aralık 1912'de toplanan Londra 
Barış Konferansı'ndan bir sonuç alınama
dı. İngiltere, Fransa, Rusya, 170cak 1913'
te BabıiUi'ye nota vererek Rumeli toprak
larının Balkan devletlerine terkini ve ada
ların geleceğinin tayininin de kendilerine bı
rakılmasını. aksi halde savaşa devam edi
leceğini bildirdiler. 3 Şubat'ta yeniden baş
layan savaş devam ederken Yunanistan, 
13-14 Mart 1913 gecesi bizzat çıkarttığı is
yanı bahane ederek Meis adasını ve özerk 
statüdeki Sisarn adasını işgal etti. Meis'in 
işgalini kendi çıkarlarına bir saldırı olarak 
değerlendirdiğini açıklayan İtalya bu ada
lardan vazgeçmeyeceğinin işaretini ver
miş oldu. 

Adaların geleceğinin tayini konusunun 
Londra Anlaşması ile havale edildiği "Sü
fera Konferansı"nda mesele uzun tartış
malara sebep oldu. Üç büyük devletin bir 
fikir birliği içinde olmadığını gören İtalya, 
Rodos ve Oniki Ada'nın iadesini geciktir
meye çalıştı. Büyük devletlerin 14 Şubat 
1914'te Osmanlı Devleti'ne tebliğ ettikle
ri adalarla ilgili Süfera Konferansı karar
larında İtalyan işgalindeki Rodos ve Oniki 
Ada söz konusu dahi edilmiyordu. Karara 
göre İmroz. Bozcaada ve Meis Türkiye'ye 
iade ediliyordu. Bu karara tepki gösteren 
Babıali , adaların Anadolu'nun tabii ve ta
mamlayıcı parçaları olduğunu ileri süre
rek üç adanın kendisine iade edilmesini 
senet kabul ettiğini. diğer adalar üzerin
deki egemenlik haklarından ve haklı ta
leplerinden vazgeçmediğini bir nota ile 
devletlere bildirdi. 

Osmanlı hükümeti, Oniki Ada'dan bazı 
adaların kendisine verilmesi karşılığında 
işgal ettiği adaları iade edebileceğini söy
leyen Yunanistan'la ikili görüşmeleri sür
dürürken 1. Dünya Savaşı başladı. İtilaf 
devletleri İtalya ile, savaşa katılması karşı
lığında kendisine Rodos, Oniki Ada ve An
talya'nın verilmesini öngören 26 Nisan 
191 S tarihli Londra Antiaşması'nı imzala
dı . İtalya 22 Ağustos 191 S'te Osmanlı Dev
leti'ne savaş ilan ederken Uşi Antlaşma-
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sı'nın kendisine yüklediği yükümlülükleri 
feshettiğini. Rodos ve Oniki Ada'dan çe
kilmeyeceğini açıkladı. Fransa, Yunan ida
resine karşı ayaklanan halkın daveti üzeri
ne 30 Aralık 191 S'te Meis adasını ele ge
çirdi. 

Paris Barış Konferansı, Batı Anadolu'
nun Yunanistan'a verilmesini kararlaştırın

ca Yunanistan Başbakanı Venizelos, Rodos 
ve Oniki Ada'nın da kendilerine verilmesi
ni istedi. Gerekçe olarak da Osmanlı Dev
leti'nin daima savunduğu, adaların Ana
dolu'nun ayrılmaz parçaları olduğu tezi
ni ileri sürüyordu. Konferansta 14 Mayıs 
1919'da Rodos ve Oniki Ada Yunanistan'a 
verildiyse de İtalya bunu kabul etmedi. 1 O 
Ağustos 1920'de Osmanlı Murahhas He
yeti'ne imzalatılan Sevr Antiaşması ile Ro
dos, Oniki Ada, bunlara bağlı adacıklar ve 
Meis adası İtalya'ya bırakıldı (md . 122). 

Yunanistan'ın Rodos ve Oniki Ada üzerin
deki iddialarından vazgeçmemesi yüzün
den İtalya ile Yunanistan arasında ek bir 
antlaşma daha imzalandı. İtalya'nın Paris 
büyükelçisi Bonin ile Yenizelos arasında 
yapıldığı için Bonin-Venizelos Mutabakatı 
adı verilen bu antlaşma , Rodos ve Meis 
hariç Oniki Ada ile onlara bağlı adacıkları 
Yunanistan'a devrediyordu. İtalya, iki ay 
içinde Rodos'a geniş bir muhtariyet vere
cek ve İngiltere Kıbrıs'ı Yunanistan'a ter
ke karar verdiği takdirde on beş yıl sonra 
yapılmak şartıyla Rodos'ta halk oylaması
nı kabul edecekti. Yunanistan da İtalya' 
nın adalarda yaptığı masrafları ödeyecek
ti. Yunanistan'a bırakılan adalar halkı Yu
nan vatandaşı sayılacaktı. Ancak on sekiz 
yaşın üstündekiler bir yıl içerisinde Türk 
veya İtalyan tabiiyetine geçebilecekti. Bo
nin-Venizelos Mutabakatı, Sevr Antlaşma
sı'nın onaylanıp yürürlüğe girmesiyle bir
likte geçerli olacaktı. 

İtalya, bu mutabakata dayanarak Ro
dos'ta bir İtalyan belediye reisinin başkan
lığında Türk. Grek, Latin ve yahudi cema
atlerinden birer danışmanın bulunduğu 
yerel bir yönetim kurdu. Adalardaki ida
renin adını Rodos ve Meis İdaresi olarak 
değiştirdi. Fakat Sevr Antiaşması onayla
nıp yürürlüğe girmediği için Yunanistan'a 
devretmesi gereken adalardaki işgalini sür
dürdü. 1 Mart 1921'de Meis'i de Fransa'
dan devralan İtalya 20 Kasım 1921 ·de ada
lardaki idaresine "Rodos, Meis ve İşgal Al
tında Bulunan Diğer Oniki Adalar İdaresi" 
adını verdi. Yunanistan'ın Türkiye tarafın
dan yenilgiye uğratılması üzerine de 8 
Ekim 1922'de Bonin-Venizelos Mutabaka
tı'nı feshettiğini ve adaların İtalya hima
yesinde olduğunu açıkladı. Böylece Londra 

Antiaşması ile Yunanistan'a devredilen Gi
rit hariç Osmanlı Devleti'nin adalar üze
rindeki egemenlik hakları kaldırılmamış 
oldu. 

Lozan Konferansı 20 Kasım 1922'de ça
lışmalarına başladıktan iki gün sonra Ro
dos ve Oniki Ada dışındaki adaların gele
ceği tartışılmaya başlandı. Türk heyeti, gö
rüşlerini Misak- ı Milli'ye ve 14 Şubat 1914 
tarihli Süfera Konferansı kararına dayan
dırıyordu . İsmet Paşa , büyük devletlerin 
1914'te Yunanistan'a verdiği altı adayı ge
ri almak için çalışan Babıali'nin tezlerini 
aynen savunduğu halde bu adaların Tür
kiye'ye iade edilmesi yerine askerden arın
mış özerk ve tarafsız bir yönetime kavuş
turulmasını istiyordu. İmroz ile Bozcaada'
nın 1914'te Türkiye'ye bırakıldığını hatır
latarak Anadolu sahillerine yakın adacık
larla Semadirek'in de Türkiye'ye verilmesi 
gerektiğini savunuyordu. Müttefikler (İn
giltere. Fransa, İtalya). diğer pek çok ko
nuda olduğu gibi adalar konusunda da 
uzlaşma sağlanmadan hazırladıkları 160 
madde ve dokuz ek sözleşmeden oluşan 
antlaşma metnini 29 Ocak 1923'te Türk 
heyetine verdiler. Tasarı Sevr Antlaşma
sı'ndan pek farklı değildi. Rodos ve Oniki 
Ada ile ilgili 1 S. madde Sevr'in 122. mad
desinin bir adaptasyonundan ibaretti. Kon
feransta hiç tartışılmayan bu maddeye 
göre Rodos, Oniki Ada ve onlara bağlı 
adacıklarla Meis adası İtalya'ya veriliyor
du. 

Müttefikler müzakerelerin yeniden baş
laması için 29 Şubat'ta Türk itirazlarına 
cevap verdiler. Türkiye de 8 Mart'ta mu
kabil tekliflerini sunarken adalarla ilgili 12 
ve 1 S. maddelerde bazı değişiklikler yapıl
masını istedi. Lozan Konferansı'nın ikinci 
safhası 23 Nisan 1923'te başladıktan son
ra 12. maddede yapılması istenilen deği
şiklik hemen kabul edilerek Bozcaada'ya 
bağlı Merkep adaları da Türkiye'ye iade 
edildi. Fakat 1 S. maddede değişiklik yapı
larak Meis adasının da Türkiye'ye iade 
edilmesi talebi uzun tartışmalara sebep 
oldu. İsmet Paşa baskılar karşısında, Me
is adası Anadolu'nun karasuları dahilinde 
olduğu halde Türk heyetinin dünya barı
şına yardım etmek amacıyla ada için yaz
dığı kayıtlardan vazgeçtiğini bildirmek zo
runda kaldı. 

Lozan Barış Antiaşması 1 S. maddede 
hiçbir değişiklik yapılmadan 24 Temmuz 
1923'te imzalandı ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından 23 Ağustos 1923'te 
onaylandı. Antlaşmayı 11 Ocak 1924'te tas
dik eden İtalya resmen egemenliğine aldı-



ğı Rodos, Oniki Ada ve Meis'i "İtalyan Ege 
adaları" ismiyle idari bir birlik haline geti
rerek topraklarına kattı. 192S'te çıkarılan 
bir kanunla adalar halkı İtalyan tebaası sa
yıldı. Rodos ve İstanköy'deki Türkler' e ce
maat halinde teşkilatianma ve yönetim 
kurullarını seçme hakları tanındı. 1 S. mad
dede Rodos ve Oniki Ada'ya bağlı adacık
ların İtalya'ya verildiği belirtildiği halde 
Meis'e bağlı adacıklardan söz edilmemiş

ti. Bu adacıkların aidiyeti konusu iki dev
let arasında devamlı sorun oluyordu. Uzun 
müzakerelerden sonra iki devlet arasında 
4 Ocak 1932'de Anadolu sahilleriyle Meis 
adası arasındaki ada ve adacıkların ve Bad
rum körfezi karşısındaki adanın "cihet-i 
aidiyeti hakkında itilaf-name" adıyla yedi 
maddelik bir antlaşma daha imzalandı. Bu
nunla Badrum körfezindeki Karaada Türk 
hakimiyetinde bırakılırken Meis adasına 
bağlı otuz adacıktan on dokuzu Türkiye'
ye, on biri İtalya 'ya verildi. 

İtalya'nın ll. Dünya Savaşı'nda Almanya 
tarafında yer almasıyla birlikte Ege ada
ları meselesi tekrar tartışılmaya başlandı. 
İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri, 8 
Eylül 1943'te Yunanistan'a savaş açan İtal
ya'nın kayıtsız şartsız teslim olması gerek
tiğini ilan edince New York'ta toplanan 
Oniki Ada temsilcileri Yunanistan'la birleş
rnek istediklerini ilan ettiler. İtalyan ege
menliğindeki adalar savaş sırasında önce 
Almanlar' ın, ardından İngilizler'in eline geç
ti. Almanlar'ın adaları boşaltırken Türkiye'
ye yaptıkları adaları işgal etme teklifini 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün reddet
tiği ileri sürülür. Adalarda 8 Mayıs 1945'
te kurulan İngiliz askeri idaresi Rodos ve 
Oniki Ada'ya hakim görünmekle birlikte 
yönetimin her kademesinde Yunanlılar bu
lunuyordu. 1 O Şubat 194Tde imzalanan ve 
Türkiye'nin temsil edilmediği Paris İtal
yan Barış Antiaşması ile Rodos, Oniki Ada 
ve Meis Yunanistan'a devredildi. Lozan 
Antiaşması 'nın Anadolu kıyılarına yakın 
adaların askerden arındmiması hakkında

ki hükmüne göre Yunanistan 'ın bu ada
larda askeri üsler ve yığmak yapamaya
cağı hükmü kabul edildi. Yunanistan bu 
adaları Dodecanese adıyla bir idari bölüm 
halinde topraklarına kattı. Otuz beş yıl 
İtalyan tabiiyetinde yaşayan Oniki Ada 
Türkleri yeniden tabiiyet değiştirmek ve
ya topraklarını terketmek durumunda kal
dılar. Yunanistan'da 1953'te çıkarılan Tu
rizm Kanunu ile Türkler'in arazileri üzerine 
turistik tesisler kuruldu. Topraklarını kay
beden ve her türlü siyasal baskıya maruz 
kalan Türk nüfusunun bir bölümü adaları 
terketmek zorunda kaldı . Bugün Rodos ve 

İstanköy'de Türk nüfusunun varlığı devam 
etmektedir (bk İSTANKÖY; RODOS). 
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Varlığı varolması bakımından 
konu edinen, 

temel varlık kategorilerini 
ve ilkelerini araştıran, duyu ötesi 

varlıkların kanıtianmasını amaç edinen 
felsefe dalı, varlık bilimi 
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Müzeci ve Türk kültür tarihçisi. 
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Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Nefsicu
ma köyünde doğdu. Babası Hafız Yusuf 
Efendi köyün ileri gelenlerindendi. Dede
si Ali Efendi'nin fakih namıyla meşhur ol
duğu bilinir (Aksoy. sy 6 119651. s. 11 5). Aile 
İmamoğulları diye anılırdı. Mehmet Zeki 
1914 yılında Boyabat Rüşdiyesi'ne girdi, 
ancak ikinci sınıfta iken tasdikname aldı. 
1916'da Kastamonu Muallim Mektebi'ne 
kaydoldu. Okulda çalışkanlığı ile kendini 

Mehmet 
Zeki oral 

ORAL, Mehmet Zeki 

gösterdi ve hacası ona "zeki" lakabını ver
di. Bundan sonra da Mehmet Zeki olarak 
anıldı. Kastamonu Muallim Mektebi'nden 
1920'de mezun olunca Boyabat'ın Cuma
köyü İlkokulu'na tayin edildi. 1923'te Bo
yabat Merkez Mektebi, 192S'te Ayancık 
Merkez Mektebi başmuallimliğine, 1928'
de Boyabat Merkez başöğretmenliğine ve 
aynı zamanda Maarif memurluğuna geti
rildi. 1931 yılında Tokat, 1933'te Niğde il
köğretim müfettişliğine, 1941 'de Konya 
Müzesi müdürlüğüne tayin edildi. Müze 
müdürlüğü yıllarında Beyşehir gölü üze
rindeki adacıkta Selçuklu dönemine ait 
Kubadabad Sarayı'nın kalıntılarını buldu ve 
bu çok önemli keşfi makaleleriyle tanıttı. 
Buluntutar daha sonra yerli ve yabancı baş

ka araştırmacılar tarafından değerlendiri
lerek burada kazı yapılmak suretiyle Sel
çuklu sanatı hakkında pek çok yeni bilgiler 
elde edildi. 1954 yılında Eski Eserler ve 
M üzeler Genel Müdürlüğü arşiv şefliğine, 
31 Ekim 195Tde Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Arşiv ve Neşriyat müdürlüğüne tayin edi
len Mehmet Zeki 1957 yılı sonunda emek
liye ayrıldı. 3 Ekim 1962'de vefat etti. 

Mehmet Zeki Oral görevleri sırasında bir
çok yer gezmiş ve bu ralarta ilgili çok sayıda 
makale kaleme almıştır. Özellikle ilköğre
t im müfettişi iken gittiği köy ve kasaba
larda halk bilgisi, halk edebiyatı ve Türk 
kültürüyle ilgili çeşitli bilgileri derlemiştir. 

Bilhassa tarihi eserlerin, kitabelerin , me
zar taşlarının , halkın elindeki vakfiye, be
rat, ferman gibi belgelerin değer bilmez 
ellerde kaldığını , dış tesirlerle, bazan da 
çıkar uğruna ortadan kaybolduğunu göre
rek bunları kurtarıp yayımlamak suretiy
le büyük hizmetlerde bulunmuş , bu ara
da Niğde Müzesi'ni kurmuştur. Akpınar 
mecmuasında yayımlanan "Niğde Tarihi" 
başlıklı makaleleri önemli çalışmalarından
dır. Bir kısmı basılı on dört eseri, 1 OO'den 
fazla makalesi olan Mehmet Zeki Oral'ın 
Akpınar Mecmuası, Anıt, Ankara Üni
v ersitesi İlô.hiyat Fakültesi , Türk Et-
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