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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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mâil Cevad Bey’dir. Annesi þair ve münþî-
lerden Maraþlý Kenan Bey’in kýzý Emine
Yegâne Haným’dýr. Süleymaniye’de baþla-
dýðý tahsiline Beyazýt Kaptan Ýbrâhim Pa-
þa Rüþdiyesi’nde ve Mekteb-i Mülkiyye’nin
idâdî kýsmýnda devam etti. 1893’te Mülki-
ye Mektebi’nden mezun oldu. Ayný yýl Da-
hiliye Nezâreti Mektûbî Kalemi halifeliðiy-
le devlet hizmetine girdi, ertesi yýl Dîvân-ý
Hümâyun Âmedî Kalemi’ne geçti. Bu ara-
da Mülkiye Mektebi’nin idâdî kýsmýnda
muallim yardýmcýsý olarak çalýþtý. 1896’dan
itibaren sýrasýyla Aþiret Mekteb-i Hümâ-
yunu’nda, Mekteb-i Sultânî’de, Mekteb-i
Mülkiyye’nin idâdî kýsmýnda, Mercan Ýdâ-
dîsi’nde, Dârülfünun’da, Mekteb-i Mülkiy-
ye’de ve Mekteb-i Hukuk’ta muallimlik yap-
tý. Bu öðretim kurumlarýnda çeþitli ders-
ler verdi. 1910’da Âmedî Kalemi halife-
liðinden Dahiliye Nezâreti Muhâberât-ý
Umûmiyye Ýdaresi üçüncü þube müdür-
lüðüne getirildi. Ayný zamanda Donanma
Muâvenet-i Milliyye Cemiyeti komiserliðin-
de, Târîh-i Osmânî Encümeni ve Dârülfü-
nun üyesi sýfatýyla Meclis-i Kebîr-i Maârif
üyeliklerinde bulundu. Bir Osmanlý tarihi
yazmak için oluþturulan heyete dahil edil-
di. Ayrýca Kadastro Mektebi ile Evkaf Mek-
tebi ve Ýnâs Dârülfünunu gibi yerlerde mu-
allimliðini sürdürdü. Eylül-Kasým 1912 ara-
sýnda Bursa vali vekilliði yaptý, ertesi yýlýn
ekiminde mebânî-i emîriyye ve hapisha-
neler umum müdürü oldu. Bu görevi es-
nasýnda Ýstanbul Tevkifhânesi ile Üskü-
dar ve Bursa hapishanelerini inþa ettir-
di. 1916’da Ali Emîrî Efendi baþkanlýðýn-
da teþkil edilen Tasnîf-i Vesâik-i Târîhiyye
Encümeni, ertesi yýl Ýstanbul Muhâfaza-i
Âsâr-ý Atîka Encümeni üyeliklerine getiril-
di; 1918’de Dârülfünun’daki görevine dön-
dü. 20 Mart 1922’de Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi hükümetince eski Ýstanbul hü-
kümetinin muamelâtýný tasfiye komisyonu
üyeliðine, ertesi yýl Dahiliye Nezâreti bün-
yesindeki görevine tayin edildi. 1925’te

mübadeleye tâbi tutulmamasý karþýlýðýn-
da bir Ermeni’den 4500 lira aldýðý suçla-
masýyla açýða alýndýysa da bu ispatlana-
mayýnca 1928 Haziranýnda görevine iade
edildi ve 14 Ekim 1928 tarihinde emekliye
ayrýldý. Daha sonra Dârüþþafaka tarih mu-
allimliði yaptý; Ýstanbul Zahire Borsasý,
Türk Tarih Kurumu, Türkiye Ýlmî Eserleri
Koruma Derneði gibi müesseselerde üye-
liklerde bulundu. Bu görevde iken Ýstan-
bul’un eski eserlerini yýkýmdan kurtarmak
için büyük mücadele verdi. 13 Aðustos
1957’de öldü. Fransýzca ve Arapça bilen
Efdaleddin Tekiner’in gençliðinde birkaç
tiyatro eseri kaleme aldýðý ve þiirle de meþ-
gul olduðu anlaþýlmaktadýr.

Ýyi bir devlet memuru, iyi bir muallim ve
titiz bir tarih araþtýrmacýsý olan Efdaled-
din Tekiner yakýnlarýnca yazmaktan çok
anlatmayý tercih eden biri diye nitelenir.
Tarih araþtýrmalarýnýn sadece sefer ve sa-
vaþlarý deðil kültür ve medeniyeti de konu
edinmesi hususuna dikkat çekmiþ, mima-
ri, tabâbet ve sanat gibi alanlarýn tarihi-
nin yazýlmasý gerektiðini vurgulamýþtýr. Bu-
nun için baþta arþiv belgeleri olmak üze-
re vakfiyelerin, mahkeme sicillerinin, me-
zar taþlarýnýn, kitâbelerin, para ve mühür
koleksiyonlarýnýn bir an önce istifadeye açýl-
masýný önermiþtir. Harf inkýlâbýndan son-
ra eski belge ve kaynaklarý okuyup anlaya-
bilecek kiþilerin azalmasýndan endiþe duy-
muþ, çeþitli türleri olan arþiv yazýsýnýn mut-
laka yeni nesle öðretilmesine, hatta daha
o yýllarda arþivist-paleograf yetiþtiren bir
okula ihtiyaç bulunduðuna temas etmiþ-
tir.

Eserleri. 1. Coðrafya-i Umrânî (Ýstan-
bul 1316). Beþerî coðrafyaya dair bir ders
kitabýdýr. Osmanlý maarif sisteminde yeni
konulmuþ bir ders olmasý hasebiyle müel-
lifin eserin baþýnda coðrafya ile ilgili verdi-
ði bilgilerin özel bir önemi vardýr. 2. Muh-
tasar Ýslâm Târihi I (Ýstanbul 1326). Te-
kiner’in daha kapsamlý biçimde tasarladý-
ðý eserinin bir parçasý olup Ýslâmiyet’in zu-
hurundan Emevîler’in sonuna kadar ge-
len bir ders kitabýdýr. 3. Küçük Osmanlý
Târihi (Ýstanbul 1328). Rüþdiye ve idâdî-
lerde okutulmak üzere hazýrladýðý bu kitap-
ta müellifin Osmanlý tarihini on dönem ha-
linde ele aldýðý ve her dönemin sonunda
“fezleke” baþlýðý altýnda bazý sosyolojik de-
ðerlendirmeler yaptýðý görülmektedir. 4.
Târîh-i Osmânî Haritalarý (Ýstanbul
1329). Osmanlý Devleti’nin çeþitli dönem-
lerdeki sýnýrlarýný gösteren haritalardan iba-
ret bir eserdir. 5. Abdurrahman Þeref
Efendi, Tercüme-i Hâli, Hayât-ý Res-

(XIV. Yüzyýl Mýsýr Tarihine Dair Bir Araþtýr-
ma) (Ýstanbul 1961); Anadolu Türk Ta-
rihi ve Kültürü (Trabzon 1967; Trabzon
Teknik Üniversitesi’nde verilen konferans-
larýn teksir basýmý); “Alaeddin Keykubad
ve Halefleri Zamanýnda Selçuklu-Küçük
Ermenistan Hudutlarý” (TD, I/1 [1949], s. 29-
34); “Karamanlýlarýn Gorigos Seferi (1367)”
(TD, VI/9 [1954], s. 161-174); “Dürzî Ta-
rihine Dair Notlar” (TD, VII/10 [1954], s.
143-156); “Ýbn Kemal’e Göre Fâtih’in Ýstan-
bul’u Muhasara ve Zabtý” (Ýstanbul Ensti-
tüsü Dergisi, sy. 1 [1955], s. 1-27); “XVIII.
ve XIX. Asýrlarda Cebel Lübnan: Þihab-oðul-
larý” (TD, IX/13 [1958], s. 31-44); “Son Os-
manlý-Karamanlý Münasebetleri Hakkýnda
Araþtýrmalar” (TD, XIII/17-18 [1963], s. 43-
76); “XIII. Yüzyýl Anadolu Tarihine Aid Araþ-
týrmalar: Þemseddin Mehmed Bey Devrin-
de Karamanlýlar” (a.g.e., XIV/19 [1964], s.
81-98); “Fatih’in Ölümü Meselesi” (TD, XVI/
21 [1966], s. 95-108); “Büyük Türk Muta-
savvýfý Yunus Emre Hakkýnda Araþtýr-
malar” (TTK Belleten, XXX/117 [1966], s.
59-90); “II. Bayezid Devrinde Çukurova’da
Nüfûz Mücadelesi: Ýlk Osmanlý-Memlûklu
Savaþlarý (1485-1491)” (TTK Belleten, XXXI/
123 [1967], s. 345-373); “Yeni Kaynak ve
Vesikalarýn Iþýðý Altýnda Yavuz Sultan Se-
lim’in Ýran Seferi” (TD, XVII/22 [1967], s. 49-
78); “Bayezid’in Ölümü Meselesi” (TD, sy.
24 [1970], s. 1-16); “Selim-nâmeler” (TED,
I [1970], s. 197-230); “Osmanlý Tarih Ya-
zýcýlýðý” (TTK Belleten, XXXV/140 [1971],
s. 655-663); “Ýzzet Koyunoðlu Kütüpha-
nesinde Bulunan Türkçe Yazmalar Üze-
rinde Çalýþmalar” (TM, XVI [1971], s. 133-
162).
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Ýstanbul Cerrahpaþa’da doðdu. Dedesi
Zaptiye Nâzýrý Hacý Hâfýz Paþa, babasý Sa-
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