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TEKFÝR

ra Gönül Alpay’ýn katkýlarýyla çýkardý. Koç ve
Uludað üniversitelerinin iþ birliðiyle Har-
vard Üniversitesi’nde bir Osmanlýca yaz
okulu açtý. Bu program gereðince 1997’-
den itibaren her yýl Ayvalýk’ýn Cunda ada-
sýnda lisans üstü öðrencilerine Osmanlý-
ca ve Türk kültürü dersleri verdi. 16 Eylül
2004’te ölen Þinasi Tekin, Ýstanbul Edir-
nekapý Mezarlýðý’nda topraða verildi.

Þinasi Tekin, Eski Türkçe ve Uygur dö-
nemiyle ilgili metinler, týpkýbasýmlar ya-
yýmlamýþ, ayrýca makalelerinde bu döne-
min Türk dili ve kültürü üzerinde dur-
muþtur. Türk dilini ve kültürünü bütüncül
anlayýþla ele alan bir yaklaþýma sahipti.
Eski Türkçe dönemi metinleri kadar di-
ðer tarihî dönemlere ait metin ve sorun-
lar da onun ilgi alanýna girmiþ, kuruculu-
ðunu ve editörlüðünü yaptýðý seride Türk
dili ve kültürünün temel metinlerinin bi-
limsel edisyonlarýnýn yayýmlanmasýna im-
kân saðlamýþtýr. Dîvânü lugåti’t-Türk,
Dâniþmendnâme, Battalnâme, Bâbür-
nâme gibi metinler bunlar arasýndadýr. Þi-
nasi Tekin’in, Harvard Üniversitesi’nde yi-
ne kurucusu ve editörü olduðu Doðu Dil-
leri ve Edebiyatlarýnýn Kaynaklarý Serisi’n-
den çýkardýðý týpkýbasýmlar onun Anadolu
ve Osmanlý sahasý metinleri ve kültürüyle
ilgisini göstermektedir. 1989-1994 yýllarý
arasýnda Tarih ve Toplum dergisinde “Ýþ-
tikakçýnýn Köþesi” baþlýðý altýnda yayým-
lanan etimolojik incelemeleri ilgiyle takip
edilmiþtir. Ele aldýðý kelime ve kavramla-
rýn hem dil bilgisi hem de sosyokültürel sü-
reçler içinde geliþmelerini geniþ bilgi biri-
kimiyle ortaya koyan bu denemeler daha
sonra kitap haline getirilmiþtir. Journal
of Turkish Studies dergisi otuz yýla ya-
kýn bir süre Tekin’in editörlüðünde yayým-
lanmýþ, yüzlerce makale, kitap tanýtýmý ve
eleþtiri bu dergide Türkçe olarak yazýlmýþ-
týr. Þinasi Tekin, bu dergi ve yayým serisi
aracýlýðýyla Türkçe’yi Batý dünyasýnda Tür-
koloji’nin yayýn dillerinden biri haline ge-
tirmiþtir. Ayrýca Türk Dili Araþtýrmalarý

Yýllýðý Belleten, Atatürk Üniversitesi Yýl-
lýðý, Türk Kültürü, Türk Yurdu ve Ýstan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Türk
Dili ve Edebiyatý Dergisi’nde makaleleri
çýkmýþtýr.

Eserleri. 1. Uygurca Metinler I: Ku-
anþi Ým Pusar (Ses Ýþiten Ýlah) Vap Hua
Ki Atlýg Nom Çeçeki Sudur (Saddhar-
mapuñdarîka) (Erzurum 1960). 2. The Vi-
gur Translation of Sthiramati’s Com-
mentary on the Vasubandhu’s Abhid-
harmarkos’as’åtra (New York 1970). V. yüz-
yýlda yaþayan Hintli filozof Vasubandhu’-
nun Abhidharmakoþo adlý eseri içinde
bulunan, Hintli Budist keþiþi Sthiramati’-
nin yazdýðý tefsirin Uygurca çevirisidir. 3.
Menâhicü’l-inþâ. Tekin’in, Yahyâ b. Meh-
med el-Kâtib’in XV. yüzyýlda kaleme aldý-
ðý, en eski Osmanlýca inþâ kitabý kabul edi-
len eser üzerine yaptýðý doktora çalýþmasý
olup metin, sözlük ve eserin týpkýbasýmýn-
dan meydana gelmiþtir (Cambridge 1971).
4. Willi Bang Kaup: Berlindeki Macar
Enstitüsünden Türkoloji Mektuplarý (Er-
zurum 1980). Bu tercüme Türkiye’de Tür-
koloji çalýþmalarýna önemli katký saðlamýþ-
týr. 5. Uygurca Metinler II: Maytrisimit:
Burkancýlarýn Mehdîsi Maitreya ile
Buluþma. Uygurca Ýptidaî Bir Dram:
Burkancýlýðýn Vaibhâþika Tarikatine Ait
Bir Eserin Uygurcasý (Ankara 1976). Tür-
kiye’de yayýmlanmýþ Eski Uygurca metin-
leri kapsayan kitap filolojik yöntemi ve açýk-
lamalarý ile örnek eser niteliði taþýr. 1980’-
de Almanca olarak Berlin’de de basýlmýþ-
týr. 6. Die Kapitel über die Bewusstse-
inslehre im uigurischen Goldglanzsüt-
ra (IX und X.) (Wiesbaden 1971). Doktora
tezinin kýsaltýlmýþ edisyonudur. 7. Bud-
histische Uigurica aus der Yüan-Zeit
(Wiesbaden 1980). 8. Evliya Çelebi Se-
yahatnamesi. Eserin Topkapý Sarayý Mü-
zesi Kütüphanesi’ndeki (Baðdat Köþkü, nr.
304) nüshasýnýn týpkýbasýmý olup seyahat-
nâmenin birinci cildidir (Gönül Alpay ile
birlikte, Cambridge 1989). 9. Eski Türk-
lerde Yazý, Kitap ve Kaðýt Damgalarý
(Ýstanbul 1993). 1992’de Ýstanbul Üniver-
sitesi’nde verdiði üç konferansýn geniþle-
tilmiþ þeklidir. 10. Ýþtikakçýnýn Köþesi:
Türk Dilinde Kelimelerin ve Eklerin
Hayatý Üzerine Denemeler (Ýstanbul
2001). Bu yazýlarda kelimeler Türk kültür
hayatýnýn seyri içinde yaþayan, deðiþen ve
ölen birimler þeklinde ele alýnmýþ, kültür-
ler ve diller arasýndaki alýþveriþler göz önü-
ne serilmiþtir. 11. Osmanlýca El Kitabý
(I-II, Cambridge 2002). Osmanlýca yaz oku-
lu için kaleme alýnmýþtýr. Eserde farklý ko-
nularda, farklý dönemlere ait deðiþik yazý

râhim el-Ensârî), Beyrut 1412/1992, III, 283-284;
Reþîd Rýzâ, Tefsîrü’l-menâr, tür.yer.; Ahmet Saim
Kýlavuz, Ýman-Küfür Sýnýrý, Ýstanbul 1982, s. 75-
90, 187-214; Sâlim Ali el-Behnesâvî, el-¥ükm ve
ša²ýyyetü tekfîri’l-müslimîn, Küveyt 1985, tür.yer.;
Nu‘mân Abdürrezzâk es-Sâmerrâî, et-Tekfîr, Bey-
rut 1986, tür.yer.; Keþmîrî, Ýkfârü’l-mül¼idîn fî
²arûriyyâti’d-dîn, Gucerât 1988, s. 15-23, 56-57,
64, 67-69, 72, 82-84, 112-113; Abdülfettâh Þâhin,
æâhiretü’t-tekfîr, Kahire 1991, s. 4-5; Mahmûd Sâ-
lim Ubeydât, Æa²ýyyetü’l-îmân ve’t-tekfîr fî ârâßi’l-
fýrašý’l-müslimîn, Amman 1417/1996, tür.yer.;
Nasr Hâmid Ebû Zeyd, et-Tefkîr fî zemeni’t-tekfîr,
Kahire 1995, s. 81-82; Ýmâm Abdullah, el-ƒavâric,
Kahire 2002, s. 11-34; Nâcih Ýbrâhim Abdullah –
Ali Muhammed eþ-Þerîf, ¥ürmetü’l-³ulüv fi’d-
dîn ve tekfîri’l-müslimîn, Kahire 2002, tür.yer.;
Bekir Topaloðlu, Emâlî Þerhi, Ýstanbul 2008, s.
78-84; Hüseyin Atvân, “el-Mürci,e fî Porâsân”,
MMLAÜr., sy. 28-29 (1985), s. 55-66.
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28 Eylül 1933 tarihinde Balýkesir’in Dur-
sunbey ilçesine baðlý Karagözköyü’nde doð-
du. 1950’de Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü’n-
de baþladýðý öðrenimini beþinci dönemden
itibaren Almanya’da sürdürdü. Burada ön-
ce Münster, ardýndan Hamburg üniversi-
telerinde eðitim gördü; Franz Taeschner
ve Annemarie von Gabain gibi türkologla-
rýn öðrencisi oldu. 1955 yýlýndan baþlaya-
rak Mainz Ýlimler Akademisi’ndeki Uygur-
ca yazmalarýn kataloglanmasý çalýþmala-
rýna katýldý. Doktorasýný Gabain’in yanýnda
Eski Uygur Türkçesi üzerine yaptý (1958).
Daha sonra Türkiye’ye döndü. Bir süre Ede-
biyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bö-
lümü’nde çalýþtý; ardýndan Mehmet Kap-
lan’la birlikte gittiði, yeni açýlan Erzurum
Atatürk Üniversitesi’nde asistan olarak gö-
revlendirildi (1959). 1961’de doçent, 1964’-
te profesör oldu. Bu yýllarda araþtýrmala-
rýný Eski Uygur Türkçesi metinlerine ve bu
metinlerdeki Budist kültürüne yöneltti. Al-
dýðý davet üzerine 1965 yýlýndan itibaren
Harvard Üniversitesi Yakýndoðu Dilleri ve
Medeniyetleri Bölümü’nde görev aldý. Bu-
rada ders verme ve bilimsel araþtýrma fa-
aliyetlerinin yaný sýra Sources of Oriental
Languages and Literatures serisini yayým-
lamaya baþladý. Bu seride birçoðu Türkçe
olan pek çok kaynak metin ve araþtýrma
yayýmlandý. 1976’da uzun süre mesai ar-
kadaþlýðý yaptýðý Gönül Alpay ile evlendi.
1977’de Journal of Turkish Studies /
Türklük Bilgisi Araþtýrmalarý [TUBA]
dergisini önce Fahir Ýz’le birlikte, daha son-
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bî Anadolu Tarihine Ait Bir Tedkik: Ka-
raman Beyliði baþlýklý doktora tezini ta-
mamladý. Ardýndan çalýþmalarýný Memlük
tarihine yöneltti, Memlük Sultaný Berkuk’a
dair incelemelerde bulundu, bu amaçla
bir buçuk yýl Fransa’da Paris kütüphane-
lerinde çalýþtý (Ocak 1950 – Aðustos 1951).
1952’de Sultan Berkuk ve Zamaný adlý
tezini bitirdi ve 1954 Kasýmýnda doçent
unvanýný aldý. Akademik kariyeri dýþýnda-
ki ilmî faaliyetlerini daha çok Fâtih Sultan
Mehmed dönemi üzerinde yoðunlaþtýrma-
ya baþladý. Bu durum onun Yeniçað Tarihi
Kürsüsü’ne geçmesinde önemli rol oyna-
dý. Nitekim Yeniçað tarihi eylemli doçent-
liðine nakliyle ilgili gerekçede araþtýrma-
larýný daha ziyade Osmanlý Devleti’nin do-
ðu ülkeleriyle olan iliþkilerine yönlendirmiþ
olduðu da belirtilmiþti.

1956 Temmuzunda Yeniçað Tarihi Kür-
süsü’ne geçince kürsü baþkaný M. Cavit
Baysun’un yanýnda sýký bir çalýþma döne-
mine girdi. Özellikle Baysun’un o sýralar-
da yayýmý hýz kazanan Ýslâm Ansiklope-
disi’nin Tahrir Heyeti baþkaný olmasý Te-
kindað’ýn ilmî yönelimini etkiledi. Ansiklo-
pedinin baþkalarýnýn yazmaya tâlip olma-
dýðý veya redaksiyonu gereken zor mad-
deleri ona havale edildi. Çok sýký bir mesai
ile talepleri karþýlamaya çalýþtý ve ilk ra-
hatsýzlýðý bu yoðun günlerde kendini gös-
terdi. Haziran 1957’de kalbindeki prob-
lemler sebebiyle tedavi altýna alýndý. Bu-
nunla birlikte yoðun çalýþmalarýna devam
etti. Aðustos 1963’te kadrolu profesörlü-
ðe yükseltildi. Cavit Baysun’un ölümü üze-
rine (Kasým 1968) Yeniçað Tarihi Kürsü-
sü’nün baþýna getirildi (16 Ocak 1969).
1970 Mayýsýnda Türk Tarih Kurumu üyeli-
ðine seçildi. Özellikle doktora çalýþma ala-
ný olan Konya-Silifke bölgesine yaptýðý ilmî
gezilerle bazý yeni tesbitlerde bulundu; Ýz-
zet Koyunoðlu yazmalarý üzerinde çalýþtý.
Bu çalýþmalarý yanýnda kürsü baþkanlýðý
görevini ölümüne kadar sürdürdü. 1976’-
dan itibaren birbirini takip eden hastalýk-

lar yüzünden çalýþmalarý aksadý. 1978’de
bir süre hastahanede tedavi gördü; 1982’-
de kalp yetersizliði ve kronik bronþit ken-
disini iyice yýprattý ve 12 Aðustos 1983’te
vefat etti.

Þehabeddin Tekindað saðlam kaynak bil-
gisi ve titiz incelemeleriyle temayüz etmiþ-
tir. Özellikle Karamanoðullarý’na dair ça-
lýþmasý sahasýnda ilk ciddi inceleme niteli-
ði taþýr. Berkuk devriyle ilgili araþtýrmasý
da Türkiye’de Memlük tarihçiliði alanýnda
derinlemesine ilk çalýþmalardan biridir.
Memlük Sultanlýðý’nýn bölgede önem ka-
zandýðý bir dönemi kapsayan incelemede
bilhassa iktisadî hayat, askerî ve idarî teþ-
kilât pek çok tarih eseri ve çeþitli belge-
ler kullanýlarak ele alýnmýþtýr. Osmanlý ta-
rihiyle ilgili araþtýrmalarýnda ise Fâtih Sul-
tan Mehmed’le Ýstanbul’un fethi ve þeh-
rin iskâný konularýna aðýrlýk vermiþ, bun-
lar genellikle popüler dergilerde ve gaze-
telerde yayýmlanmýþtýr. Tekindað’ýn bibli-
yografya ve kaynak araþtýrmalarý da önem-
lidir. Yavuz Sultan Selim adýna yazýlmýþ se-
limnâmeleri ilk defa bir araya getirerek
tanýtmýþ, bazý arþiv belgelerini deðerlen-
dirmelerle birlikte Belgelerle Türk Tari-
hi Dergisi’nde neþretmiþtir. Bunlar ara-
sýnda Þahkulu Baba Tekeli isyaný, Haliç Ter-
sanesi, Selman Reis’in arîzasý, Rodos’un
fethi ve patrikhâneyle ilgili belgeler zikre-
dilebilir. Ýslâm Ansiklopedisi’ne yazdýðý
maddeler geniþ kaynak bilgisiyle meydana
getirilmiþ, saðlam bilgiler içeren çalýþma-
lardýr. Bu ansiklopedi tecrübesini, 1970’-
ten itibaren Meydan Larousse’un Türkçe
versiyonu için kaleme aldýðý doksana ya-
kýn maddede de göstermiþtir. Onun en bi-
linen özelliklerinden biri çeþitli ilmî kongre
ve seminerlere katýlmasý, konuþmalarý dik-
katle dinlemesi ve ardýndan kendine has
üslûbuyla söz alma alýþkanlýðýdýr. Son za-
manlarýnda XVI. yüzyýlýn sonuna kadar ge-
len bir Osmanlý tarihi üzerinde çalýþmak-
taydý. Fakat hastalýklar bunu tamamlama-
sýný engellemiþtir. Bu çalýþmanýn ilk tasla-
ðýný ders notlarý þeklinde Fatih’ten III.
Murad’a Kadar Osmanlý Tarihi (1451-
1574) baþlýðýyla teksir ettirmiþtir (Ýstan-
bul 1977). Fâtih devri öncesini de kaleme
almýþ, bunlarýn bir bölümü asistanlarý ta-
rafýndan temize çekilmiþ, ardýndan Ýsmet
Miroðlu bu yazýlanlarý ve ders notlarýný dü-
zenleyip kendi adýna neþretmiþtir (“Fetret
Devrinden II. Bayezid’e Kadar Osmanlý Si-
yasî Tarihi”, Doðuþtan Günümüze Büyük
Ýslâm Tarihi, X, Ýstanbul 1989, s. 167-279;
“Yavuz Selim Devri”, a.g.e., s. 281- 312).

Baþlýca eserleri ve makaleleri þunlardýr:
Berkuk Devrinde Memlûk Sultanlýðý

biçimleriyle yazýlmýþ metinlerin transkrip-
siyonu ve filolojik açýklamalar yer almak-
tadýr. Bunlarýn dýþýnda Þinasi Tekin’in der-
gilerdeki makaleleri yanýnda kitap taný-
týmlarý ve bazý kitaplarda yazdýðý bölümler
vardýr. 1980’li yýllara kadar daha çok Eski
Uygur dili ve kültürüyle ilgili makaleler ya-
zan Tekin’in bu tarihten sonra gittikçe ar-
tan sayýda Anadolu sahasý metinlerine ve
Osmanlý kültür tarihine eðildiði görülür.
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Mehmed Cenab Þehabeddin 20 Ocak
1918’de Ýstanbul Beþiktaþ’ta doðdu. Ba-
basý bahriye zâbitliði ve PTT memurluðun-
da bulunan Usturumçalý Rüstem Nûri Bey’-
dir. Ýlk ve orta öðreniminden sonra girdi-
ði Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü’nden 1942’de mezun oldu.
Ardýndan ayný bölümde asistan yardýmcý-
sý ve lektör sýfatýyla fahrî olarak çalýþtý. Öð-
rencilik yýllarýnda kuvvetli hâfýzasý, dersle-
re karþý ilgisi ve çalýþkanlýðý ile hocalarýnýn
dikkatini çekti. 1944 Temmuzunda Orta-
çað Þark tarihi hocasý Mükrimin Halil Yi-
nanç’ýn yanýnda Ortaçað Kürsüsü asistan-
lýðýna tayin edildi. Karamanoðullarý üzerin-
de doktora çalýþmasýna baþladý. Tarihten
Sesler adlý popüler bir dergide bazý yazý-
larý yayýmlandý. Tahrir heyetinde bulunan
hocalarýnýn yönlendirmesiyle Ýslâm An-
siklopedisi’ne maddeler yazdý ve iyi bir
tarih araþtýrmacýsý olacaðýný kanýtladý. Ka-
leme aldýðý ilk maddeler “Canbulat”, “Cez-
zâr Ahmed Paþa”, “Çanakkale” (tarih kýs-
mý) ve “Çeþme”dir (1945). Doktora çalýþ-
malarýný sürdürürken 1945’te askere alýn-
dý; 1947 Nisanýnda terhis edildikten yedi
ay kadar sonra 13-15 inci Asýrlarda Cenû-
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