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Fethi, Mehmed Ali paþalar, Sadrazam Sâ-
rým Paþa, Sâdýk Rifat Paþa, Þekib Paþa,
Kaptanýderyâ Mahmud Paþa ve Sinop vak-
‘asý, Serdârýekrem Abdülkerim Nâdir Pa-
þa, Þeyhülvüzerâ Nâmýk Paþa, Sadrazam
Ahmed Esad Paþa, Ahmed Cevdet Paþa,
Mümtaz Efendi, Mansûrîzâde Mustafa
[Nûri] Paþa ve Netâyicü’l-vuk†ât, Münif
[Mehmed] Paþa, nâzýrlar ve müsteþarlar,
Dahiliye Nâzýrý [Mehmed] Memduh Paþa,
Mýsýr Valisi Mehmed Ali Paþa. Eserin Mý-
sýr Valisi Mehmed Ali Paþa’ya ait olan kýs-
mý Türk Tarih Encümeni Mecmuasý’-
nýn 1 Haziran 1927 tarihli sayýsýnda; Þekib,
Rifat, Münif ve Mansûrîzâde Mustafa pa-
þalara ait kýsýmlarý yine ayný mecmuada
(sy. 2, Eylül 1929, I/1 [1929], s. 40-48; I/3,
Þubat 1930, s. 42-66; I/4, Mart-Mayýs 1930,
s. 1-16; I/2, Eylül 1930, s. 1-11). 5. Edvâr-ý
Islâhât. Kýrým harbinden II. Meþrutiyet’in
ilânýna kadar yabancý devletlerin önerdiði
ýslahatlarý içeren basýlmamýþ önemli bir ki-
taptýr. 1856 Islahat Fermaný’ndan baþla-
yarak Makedonya ýslahatýna kadar (1903)
gelen eserde birçok belge yer almakta-
dýr. Türkgeldi, Bâbýâli’de toplanan Erme-
ni olaylarýyla ilgili çeþitli komisyonlarda ve
Makedonya olaylarý esnasýnda dahiliye
mektupçuluðu görevinde bulunduðundan
geliþmelerin önemli bir bölümüne tanýk-
lýk etmiþtir (BA, HSD. AFT, nr. 9/50). 6. Tâ-
rihî Fýkralar. Mustafa Reþid, Âlî, Fuad,
Mütercim Rüþdü, Ahmed Vefik, Saffet
Mehmed Esad paþalarla Þeyhülislâm Zey-
nî Efendi, Veli Efendizâde Emin Efendi,
Müverrih Âsým Efendi, Süleyman Fâik Efen-
di, Hâlet Efendi, Keçecizâde Ýzzet Molla,
Þair Nihad Bey, Suhte Nâilî, Kâzým Paþa
gibi ünlü bazý simalara ait nüktelerden olu-
þan bir mecmuadýr. 18 Aðustos 1927 – 19
Nisan 1928 tarihlerinde Servet-i Fünûn’-
da yayýmlanmýþtýr. 7. Âfâk¢ Fýkralar. Halk
arasýnda söylenegelen hikâye ve fýkralar-
dan oluþur (BA, HSD. AFT, nr. 9/50).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ali Fuat Türkgeldi Evraký, BA, HSD. AFT, nr.
3/72, 4/33, 6/128, 7/7, 16/17; Ali Fuat Türkgel-
di, Görüp Ýþittiklerim, Ankara 1949, s. 283-287;
Selçuk Erez, “Ali Fuat Bey’in Elyazmalarý”, Cum-
huriyet, Ýstanbul 22 Haziran 1992; “Ali Fuat Bey”,
TA, II, 86.

ÿSeyfi Kenan

– —
TÜRKÎ b. ABDULLAH


	���א��� )�	��� )

(ö. 1249/1834)

Suûdî ailesine mensup emîr
(1824-1834)

(bk. SUÛDÎLER).
˜ ™

– —
TÜRKÎ-i BASÎT

( ����	��� )

Divan edebiyatý içinde
yalýn Türkçe’yi benimsediði

ileri sürülen
edebiyat ve dil akýmý.

˜ ™

Ýlk defa 1921’de Mehmed Fuad Köprülü
tarafýndan Tevhîd-i Efkâr gazetesindeki
makalesinde, daha sonra 1928’de kitabýn-
da (bk. bibl.) bahsedilerek tanýmlanan
Türkî-i basît tabiri, divan edebiyatýnda
Arapça ve Farsça kelime ve terkiplere faz-
la yer vermeyerek sade bir Türkçe ile þiir
yazma akýmý için kullanýlmýþtýr. Köprülü’-
ye göre XVI. yüzyýlda Ýran þiirinin gittikçe
artan etkisiyle Arapça ve Farsça kelime ve
terkiplerin çoðalmasýna bir tepki þeklin-
de önce Tatavlalý Mahremî, ardýndan Edir-
neli Nazmî aruz vezniyle sade, terkipsiz bir
Türkçe ile yazmaya baþlamýþ ve bu tarzýn
adýný Türkî-i basît koymuþtur. Âþýk Çelebi’-
nin, Mahremî’nin Basîtnâme’sinden bah-
sederken (Meþâirü’þ-þuarâ, vr. 117b) “el-
fâz u teþbîhâtý kâmilen Türkî olan, içinde
lafz-ý Arabî ve Fârisî bulunmayan” deme-
sine bakýlarak Türkî-i basît’in Türkçe kay-
gýsýyla ortaya çýktýðýna ve ilk temsilcisinin
Mahremî olduðuna þu tek beyitle hükme-
dilmiþtir: “Gördüm seðirdir ol ala gözlü ge-
yik gibi / Düþtüm saçý tuzaðýna bön üve-
yik gibi.” Edirneli Nazmî’nin divanýnda yer
alan ve “Türkî-i Basît” baþlýðýný taþýyan bu
tarz manzumelerden, çoðu gazel olmak
üzere 283 þiirle 100’den fazla beyit ve
müfredi Dîvân-ý Türkî-i Basît adý altýn-
da yayýmlayan Köprülü bu örnekleri dik-
kate alýp bunlarý millî edebiyat akýmýnýn bi-
linçli ilk müjdecileri arasýnda saymýþtýr.

Köprülü’nün yer yer ihtiyatlý bir yakla-
þýmla bir dil ve edebiyat akýmý / hareketi
þeklinde tanýttýðý Türkî-i basît’i onu takip
eden edebiyat tarihi araþtýrmacýlarýnýn bir-
çoðu (Nihal Atsýz, Agâh Sýrrý Levend, Ni-
had Sâmi Banarlý, Ahmet Kabaklý vb.) var-
lýðý mutlak bir akým olarak benimsemiþ-
tir. Hatta Köprülü’nün Edirneli Nazmî’nin
divanýndaki sade þiirleri seçerek Dîvân-ý
Türkî-i Basît þeklindeki adlandýrmasýný bu
isimde bir divaný varmýþ gibi telakki edil-
miþlerdir. Bazýlarý ise XV. yüzyýl þairlerin-
den Aydýnlý Visâlî’yi akýmýn ilk þairi diye
bunlara katmýþtýr. Ancak Vasfi Mahir Ko-
catürk, Nazmî’nin þiirinden bahsederken
bunlarýn sanat deðeri bulunmadýðýný, sa-
de Türkçe ile þiir yazmanýn bir yenilik sa-
yýlmadýðýný, daha önce de buna benzer ör-
neklere rastlandýðýný ileri sürmüþtür. Ali
Karamanlýoðlu da bilinçli bir milliyetçilik ve

Yýldýz’dan Bâbýâli’ye devredilen siyasî evra-
ký incelemesi, kiþiliklerini tahlil ettiði önem-
li isimlerin aileleriyle tanýþma fýrsatý bul-
masý ve özel arþivlerini gözden geçirme-
sidir.

Eserleri. 1. Mesâil-i Mühimme-i Siyâ-
siyye. XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itiba-
ren Osmanlý Devleti ile Avrupa ve Rusya
arasýnda geçen olaylarý konu edinen kay-
nak niteliðinde bir eserdir. I. cilt Kýrým har-
binin ortaya çýkýþý ile baþlar, Karadeniz’in
tarafsýzlýðýnýn ihlâli ve Londra Konferansý
ile sona erer. Cildin sonuna Mustafa Re-
þid, Âlî ve Fuad paþalarýn bu dönemdeki
geliþmelerle ilgili yazýlarý eklenmiþtir. II.
cilt 1293 (1876) Osmanlý-Rus Harbi’nin çý-
kýþ sebeplerinden Rumeli-i Þarkî’nin Bul-
garistan’a iltihakýna kadar (1885) gelir. Sad-
razam ve hariciye nâzýrlarýnýn kaleme al-
dýklarý bu dönemle ilgili belgeler cildin so-
nuna eklenmiþtir. III. cilt Girit meselesi ve
Osmanlý-Yunanistan siyasî iliþkilerine da-
irdir (nþr. Bekir Sýtký Baykal, Ankara 1960-
1966). 2. Görüp Ýþittiklerim. II. Meþruti-
yet’in ilânýndan Mâbeyin baþkâtipliði gö-
revinden ayrýlýncaya kadar yaþadýðý olay-
lardan bahseden bir hâtýrattýr. Mütâreke
dönemine ait bölümü günü gününe tu-
tulmuþ notlardan oluþmaktadýr. Yazar, ki-
tabýn sonunda yer alan “Ýstitrad” baþlýklý
bölümde Sultan Reþad ile Vahdeddin’in
önemli saydýðý söz ve kendi gözlemlerine
yer vermektedir (Ankara 1951, 2. bs.). 3.
Ricâl-i Mühimme-i Siyâsiyye. Müellifin
kendi döneminde en tanýnmýþ kitabýdýr.
Mustafa Reþid Paþa’dan itibaren II. Abdül-
hamid döneminin son sadrazamý Avlon-
yalý Ferid Paþa’ya kadar gelen devlet adam-
larýnýn görevleri esnasýnda iç ve dýþ iliþki-
lerde meydana gelen önemli geliþmeler ve
bu geliþmelerde rol oynayan þahsiyetlere
dairdir; bunlara ait bazý belgeleri de ih-
tiva eder. Eser 4 Haziran 1925 – 4 Aðustos
1927 tarihleri arasýnda Servet-i Fünûn’-
da tefrika edilmiþ (nr. 29-142), Mustafa
Reþid, Âlî ve Fuad paþalarla ilgili kýsmý ay-
rýca kitap halinde yayýmlanmýþtýr (Ýstan-
bul 1928, 1935). 4. Mâruf Sîmâlar. Ri-
câl-i Mühimme-i Siyâsiyye’de tercü-
me-i halleri yer alanlarýn dýþýnda dönem-
lerinde iz býrakan kiþilerin biyografileriyle
bazý hikâyelerini içerir. Eserde eski teþki-
lât düzenine ve siyasal olaylara dair bilgi
ve belgeler de bulunur. Kitap yirmi iki bö-
lümden oluþmaktadýr: Sadrazam Mehmed
Emin Paþa, Rauf Paþa, Sadrazam Ýzzet
Mehmed Paþa, Mehmed Said Pertev ve
Âkif paþalar, Abdurrahman Nâfiz Paþa,
Teþkîlât-ý Mâliyye’nin kurucularýndan Mû-
sâ Saffetî Paþa, damatlardan Halil, Said,
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leri (haz. Ziya Avþar, 1998), Gazi Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsü; Edirneli Naz-
mî, Mecmaü’n-Nezâir: Ýnceleme-Ten-
kitli Metin (haz. M. Fatih Köksal, 2001),
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü.
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Orta Asya’nýn
büyük kýsmý için kullanýlan

tarihî bir terim.
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Ýran’ýn Horasan bölgesinden baþlayarak
Kuzey Afganistan dahil Pamir ve Hindu-
kuþ-Kunlun (Karanlýk) daðlarýnýn kuzey
eteklerinden Çin’in Tun-huang bölgesine
kadar uzanan, oradan Mançurya’nýn batý-
sýna ulaþan, Moðolistan’la birlikte Güney
Sibirya’nýn tamamýný içine alan, batýda Ural
daðlarý ile Volga ýrmaðýnýn Hazar denizine
ulaþtýðý noktaya kadar devam eden geniþ
bir alaný kaplar. Bu alanýn tarihî kaynaklar-
daki adý XIX. yüzyýl ortalarýna kadar Tür-

kistan’dýr (Türk yurdu). Çoðunluðunu gü-
nümüzde Uygur ve Kazak Türkleri ile di-
ðer Türk gruplarýnýn oluþturduðu Çin Halk
Cumhuriyeti hâkimiyetindeki bölgeye Do-
ðu (Þarkî) Türkistan, 1924’ten sonra Sov-
yet hâkimiyetine giren alana Batý (Garbî)
Türkistan adý verilmektedir. Doðu Türkis-
tan’ýn yüzölçümü 1.828.418 km², Batý Tür-
kistan’ýn 3.836.503 km²’dir.

Türkistan adýný ilk defa eski Ýranlýlar’ýn,
daha sonra Araplar’ýn Orta Asya’da Türk-
ler’in yaþadýðý bölgeleri tanýmlamak için
kullandýklarý bilinmektedir. Ermeni tarih-
çisi Sebeos’un eserinde de (m.s. VII. yüz-
yýl) Türkistan’ýn Amuderya’dan (Vehrot)
baþladýðý vurgulanýr. Arap coðrafyacýsý Ya‘-
kubî, Pamir yaylasýnýn Türkistan denilen yer
olduðuna iþaret eder. Sâsânîler dönemin-
de ve Ýslâm fetihleri devrinde Türkistan
adý Mâverâünnehir’in doðusundaki dað-
lara ve kuzeyindeki ülkelere verilmiþtir.
Ýslâm öncesinde Sâsânîler dönemini ince-
leyen Musa Horenaki eserinde Turkasta-
nak kelimesinin eski Yunanlýlar’ýn Skythia
(Ýskit ülkesi) karþýlýðý kullanýldýðýný belirt-
miþtir. XV. yüzyýlda kaleme alýnan Timur
seferleriyle ilgili eserlerde Türkistan, Mâ-
verâünnehir dýþýnda yaþayan Türkler’in ül-
kelerini gösteriyordu. Bununla beraber
Hazar denizinin kuzeyindeki alanlara Ýbn
Fadlân’ýn Seyahatnâme’sinde Bilâdü’t-
Türk, Ahmed Tûsî ve diðer Farsça eser ya-
zanlar ise Türkistan demiþlerdir. Bazý Ba-
tý kaynaklarýnda 580’lere doðru Orta Asya
için Turkhia (Türkiye) adý yer almaktadýr.

Müslüman Araplar’ýn bölgeye gelmesin-
den önce Amuderya (Ceyhun) nehrinin ku-
zeyinde kalan kýsýmlar Türkistan diye anýl-
maktaydý. Ýslâm fetihleriyle birlikte daha
ziyade Mâverâünnehir’in kuzey ve doðu-
sundaki bölgeye Türkistan denilmeye baþ-
landý. Ruslar, Türkistan ile Mâverâünnehir’i
kastederken Ýranlýlar bölgeyi Ýran ve Afga-
nistan’ýn kuzeyi olarak tanýmlýyordu. Tür-
kistan hakkýnda çeþitli bilgiler veren Ýslâm
coðrafyacýlarý bu isim altýnda daha çok
müslüman olmamýþ Türkler’in yaþadýk-
larý bölgeleri ele almaktadýr. Ýstahrî, Tür-
kistan’ý Oðuz ülkesi (Guziyye), Hazarlar, Ki-
mekler, Karluklar, Bulgarlar ile Cürcân-
Fârâb-Ýsfîcâb arasýnda kalan yerler olarak
nitelemektedir. Yâkut el-Hamevî’ye göre
Türkistan, Fârâb þehrinden baþlamakta,
kuzeye ve doðuya doðru devam etmekte-
dir. Cend, Hoten ve Þehrikent, Türkistan
sýnýrlarý içerisinde yer almaktadýr. Yâkut
el-Hamevî Türkistan’da Karluklar, Dokuz
Oðuzlar, Türgiþler, Kimekler ve Oðuzlar’ýn
ikamet ettiðini kaydetmektedir. Zekeriy-

Türkçülük düþüncesinin ürünü olmayan bu
örneklerin münferit davranýþlar sayýlmasý
gerektiðini belirtmiþtir.

Bütün bu yargýlar adý geçen þairlerin
eserleri üzerinde henüz ciddi araþtýrma-
larýn yapýlmadýðý yýllara aittir. 1990’lardan
sonra bu üç þair hakkýnda yapýlan doktora
çalýþmalarý, yayýmlanan makale ve kitap-
lar konuya açýklýk getirmiþtir. Bunlardan
Aydýnlý Visâlî’nin, “Gözlerimdir güzelim gö-
zünü can ile seven / Göze göster gözünü
gözden ýrað olma igen” beytiyle baþlayan
gazelinin Sabayî adlý bir þaire nazîre oldu-
ðu, esasen Visâlî’nin Türkî-i basît çerçeve-
sine girecek baþka þiiri de bulunmadýðý
anlaþýlmýþtýr (Mermer, s. 23). Mahremî’-
nin de zikredilen beyit dýþýnda sade Türk-
çe ile yazmadýðý görülmekte, Basîtnâme
adlý eseri bulunamadýðýndan konuyla il-
gisi hakkýnda bir fikir edinilememektedir
(Aynur, IV/5 [2009], s. 43). En çok örneðin
görüldüðü Edirneli Nazmî’nin divaný ise
643 varakta 8976 manzumeyle Türk ede-
biyatýnýn en hacimli divanýdýr. Eserde di-
van þiirinin hemen bütün konularýnda (ba-
hirler, nazým þekilleri, edebî sanatlar vb.)
çok miktarda örnek yer aldýðýndan bunlar
arasýnda sayýca fazla gibi görünen Türkî-i
basît manzumelerinin bütün içindeki nis-
beti dikkate alýndýðýnda bir çýðýr açma di-
ye adlandýrýlmasýnýn doðru olmadýðý anla-
þýlmaktadýr (Avþar, Bilig, sy. 18 [2001], s.
132; Köksal, Bilig, sy. 20 [2002], s. 115).

Bu akýmýn varlýðýný öne sürenler Türkî-i
basît ürünlerinin sanat deðerinden ziya-
de dili üzerinde durmuþ, bunu þiirde bir
sade dil akýmý gibi görerek nesirle iliþkilen-
dirmemiþ, adý geçen üç þair çok zayýf alâ-
kalarla bir arada düþünülmüþtür. Mahre-
mî’nin ele geçmeyen Basîtnâme’sine kar-
þýlýk sadece bir beytiyle akýmý baþlatmýþ
olmasý mâkul görünmemektedir. Aydýnlý
Visâlî’den ise hiç örnek yoktur. Diðer ta-
raftan bu üç þair eðer bilinçli bir akým baþ-
latmýþ olsaydý onlarýn bu tavýrlarýný de-
vam ettirmeleri beklenirdi. Halbuki her
üçü de divan edebiyatýna baðlý þiirler yaz-
mýþtýr. Türkî-i basît, Arapça ve Farsça’ya
karþý bir Türkçecilik akýmýndan ziyade di-
van þiirinde mahallîleþme eðiliminin bir
yansýmasý özelliðini taþýmaktadýr (Mermer,
s. 25). Konu etrafýnda bazý doktora tezle-
ri hazýrlanmýþ, bazýlarýnda ise bu konuya
da temas edilmiþtir: Mahremî ve Þehnâ-
me’si: I. Kýsým Yavuz Sultan Selim Dö-
nemi, Ýnceleme-Metin Sözlük-Dizin
(haz. Hatice Aynur, 1993), ÝÜ Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü; Edirneli Nazmî: Hayatý,
Edebî Kiþiliði, Eserleri, Türkî-i Basit ve
Gazeller Dýþýndaki Nazým Þekil ve Tür-


