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TEKÝNDAÐ, Þehabeddin

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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Osmanlý tarih araþtýrmacýsý
ve muallim.
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Ýstanbul Cerrahpaþa’da doðdu. Dedesi
Zaptiye Nâzýrý Hacý Hâfýz Paþa, babasý Sa-
dâret Mektûbî Kalemi halifelerinden Ha-
zîne-i Hâssa Dairesi umumi müfettiþi Ýs-
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gusal bir de yorum yapmýþtýr (TOEM, I/4
[1326], s. 201-210). Mülkiye Mecmuasý’n-
daki seri yazýsýnda ise “Osmanlý Ýhtilâlle-
ri” baþlýðý altýnda isyan ve ayaklanmala-
rý ele almýþ, ayný mecmuada “Târih” baþ-
lýðýyla kaleme aldýðý yazýlarda tarih, özel-
likle Osmanlý tarihçiliði ve tarih yazýmý üze-
rinde durmuþtur. Son yýllarýnda Silâhdar
Târihi’nin basýlmamýþ kýsýmlarýný yayýma
hazýrlamakla meþgul olmuþ, ancak bunu
tamamlayamamýþtýr.
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Marmara bölgesinin
Trakya kesiminde þehir

ve bu þehrin merkez olduðu il.
˜ ™

Marmara denizinin kuzey sahilinde kýyý
çizgisinin yön deðiþtirdiði (doðu-batý doð-
rultusunu terkederek kuzey-güney doðrultusu-
nu aldýðý) yerde, kýyýya yüksekten bakan bir
plato kenarýnýn üstünde bu kenarý geniþçe
yaran vadi (Ördeklidere) yamaçlarýnda ku-
rulmuþtur. Tarihi Antikçað’lara inen þeh-
rin bilinen ilk ismi Bisanthe’dir (Visanthe).
Roma ve Bizans döneminde Rhaidestos,
Resisthon, daha sonralarý Resisto diye bi-
linirken Venedik idaresinde Rodosto, Os-
manlý fethinin ardýndan Rodosçuk adýyla
anýlmaya baþlanmýþtýr. Osmanlý resmî ka-
yýtlarýnda mevcut ilk ismi Tekfurdaðý’dýr
(BA, MAD, nr. 35, vr. 1a). Evliya Çelebi, vak-
tiyle Bizans tekfurlarýnýn baðlarýnýn bura-
da bulunmasý ve þehrin kuzeyini çevrele-
yen daðlardan dolayý þehre Tekfurdaðý adý-
nýn verildiðini bildirmektedir. Bu ad hem
þehir hem bölge için kullanýlmýþ olup Te-
kirdað ismi de buna dayanýr.

Tekirdað ve çevresinde yapýlan araþtýr-
malarda antik yerleþmelere rastlanmýþ, þe-
hir merkezinde ve civarýnda milâttan önce
IV. yüzyýla ait Trak mezar taþlarý ortaya çýka-
rýlmýþtýr. Buna dayanýlarak bölgenin en eski
sakinlerinin Trak kabileleri olduðu belirtil-
miþtir. Bölgede Bistoni, Paiti, Kikon, Der-
sai, Edon ve Satrai adlý Trak kabilelerinin
bulunduðu tesbit edilmiþtir. Bazý antik ha-
rita ve atlaslarda burasý için yapýlan Bisal-
tia tanýmlamasý bölgenin güneyinde Mar-
mara denizi kýyýlarýnýn kuzeybatý bölümün-
de (bugünkü Tekirdað ve çevresi) oturan
Biston Traklarý dolayýsýyladýr. Tekirdað’ýn
bilinen ilk ismi Bisanthe bölgede yaþayan
Biston Traklarý’na istinaden verilmiþtir. Bi-
santhe ve çevresi milâttan önce IV. yüz-
yýlda bir süre Odrys Krallýðý’nýn hâkimiye-
tinde kalmýþtýr. Odrys Prensi Seuthes, Bi-
santhe’yi elindeki kýyý þehirlerinin en gü-
zeli diye tanýmlamaktadýr. Herodot’a gö-
re ise þehir Samos göçmenleri tarafýndan
kurulmuþtur. Antik dönemde Bisanthe’-
nin hemen batýsýnda Panion adlý bir yer-
leþim yeri bulunmaktadýr. Burasý Bizans-
lýlar zamanýnda Panion adýyla anýlan bu-
günkü Barbaros’tur (Banados). Þehri Sa-
moslu göçmenlerin kurduðu varsayýlýrsa
Bisanthe’nin batý kýsmýndaki Panion’un
Samos adasýnýn karþýsýna düþen Panioni-
on bölgesinden gelenler tarafýndan oluþ-
turulduðu söylenebilir. Plinius da þehrin

miyye ve Husûsiyyesi (Ýstanbul 1345).
“Ýrþadkârým” diye nitelediði son Osmanlý
vak‘anüvisi Abdurrahman Þeref’in hayatý
ve eserleriyle ilgili bir çalýþmadýr. Tekiner
ilk üç eserini Ýbnü’l-Cevâd Efdaleddin im-
zasýyla kaleme almýþtýr.

Bunlarýn dýþýnda baþta Târîh-i Osmâ-
nî Encümeni Mecmuasý’nda olmak üze-
re Mülkiye Mecmuasý, Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Belleteni gibi der-
gilerde makaleleri çýkan Tekiner, III ve IV.
Türk Tarih Kurumu kongrelerinde teblið-
ler sunmuþ, Ýslâm-Türk Ansiklopedisi’n-
de çoðu Osmanlý teþkilât ve kültürüyle il-
gili on dört madde yazmýþtýr. Târîh-i Os-
mânî Encümeni Mecmuasý’nda on iki
sayý devam eden “Alemdar Mustafa Pa-
þa” baþlýklý yazýsý ile 4 Cemâziyelevvel 699
(27 Ocak 1300) olarak belirlediði Osman-
lý Devleti’yle ilgili “Ýstiklâl-i Osmânî Tarih
ve Günü Hakkýnda Tedkikat” adlý makale-
si (TOEM, V/25, s. 36-48) dikkat çekicidir.
Müslümanlarýn Ýspanya’dan çýkarýlmasý es-
nasýnda Endülüs ulemâsýnýn Osmanlý pa-
diþahýndan yardým talebi için gönderdi-
ði Arapça kasideyi “Bir Vesîka-i Müellim”
adýyla Türkçe’ye çevirmiþ ve oldukça duy-
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