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Iii HAYREDDİN KARAMAN 

CAFEROGLU, Ahmet 

(1899-1975) 

Türk dili alimi. 
_j 

17 Nisan 1899'da Azerbaycan'ın Gen
ce şehrinde doğdu . Üç yaşında iken ba
bası İsmail Bey'in ölümü üzerine annesi 
Güher Hanım tarafından büyütüldü. Or
ta öğrenimini özel olarak Semerkant'ta 
( ı 908). lise öğrenimini Gence şehrinde 
tamamladı 1 ı 909- ı 9 ı 61; aynı yıl Ki ev Yük
sek Ticaret Okulu'na kaydoldu. Bu oku
la ancak üç sömestr (Eylül ı 9 ı 6- Ocak 
19 ı 81 devam edebildi. Rus ihtilali'nin pat
lak vermesi üzerine Gence'ye döndü. Bu
rada Azerbaycan ' ın istiklali için çalıştı: 

1918 yılında Azerbaycan· a gelen İslam 
ordusuna gönüllü olarak yazıldı ve mu
harebelere katıldı. 

Caferoğlu 1919 yılında Bakü Üniver
sitesi Şarkiyat Bölümü'ne bir sömestr 
devam etti ; 1920'de Azerbaycan'ın Sov
yet orduları tarafından işgali üzerine Tür
kiye'ye gitti ve Darülfünun Edebiyat Fa
kültesi' ne kaydoldu. 1924 'te buradan 
mezun olan Caferoğlu, ilahiyat Fakülte-
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si Kütüphanesi 'ne memur. daha sonra 
da Türkiyat Enstitüsü'ne asistan oldu. 
1925 yılının sonlarına doğru Almanya 
Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği burs ile Al
manya'ya gitti. Bir sömestr Berlin Üni
versitesi'nde Bang Kaup, von Le Coq, 
Va sm er ve Westermann ·ın öğrencisi, beş 
sömestr de Breslau Üniversitesi· nde 
Giese. Brockelmann, Diels. Koschmieder 
ve Schaeder'in öğrencisi olarak Türko
loji tahsili yaptı. 15 Mayıs 1929 tarihin
de Breslau Üniversitesi'nde Giese'nin yö
netiminde yaptığı 75 Azdrbajğanische 
Lieder "Bajaty" in der Mundart von 
Gdngd nebst einer sprachlichen Erk
ldrung adlı teziyle doktor unvanını aldı. 

1929 yılında Türkiye'ye dönen Caferoğ
lu. aynı yıl Darülfünun Edebiyat Fakül
tesi Türk Dili Tarihi Kürsüsü'ne müder
ris muavini (doçent), 1938'de de profe
sör olarak tayin edildi. M. Fuad Köprü
lü'nün siyasete atılarak 1946 yılında üni
versiteden ayrılması· üzerine kürsünün 
başkanı oldu. Bu kürsü daha sonra Es
ki Türk Dili ve Yeni Türk Dili adıyla iki
ye ayrılınca Caferoğlu Yeni Türk Dili Kür
süsü· n ün başkanlığına getirildi ve bu gö
revi 1973 Temmuzundaki emekliliğine 

kadar devam etti. Yarım asra yaklaşan 
hocalık hayatının kırk dört yılını yoğun 
bir ilmi mesai içerisinde geçiren Ahmet 
Caferoğlu 6 Ocak 1975'te istanbul'da öl
dü ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 

Ahmet Caferoğlu hocalığı sırasında, 

her biri bir sonraki nesle öğretmenlik 
yapan dokuz nesil yetiştirmiştiL Bu ele
manlar Türkiye üniversitelerindeki dil 
ve edebiyat kürsülerinin bir kısmının ku
ruluşunu gerçekleştirdikleri gibi halen 
buralarda çalışmaktadırlar. Verimli bir 
alim olan ve Rusça, Almanca, Fransızca 
bilen Caferoğlu milletlerarası birçok il
ml kuruluşun üyeliğine seçilmiş, ayrıca 
Nisan 1966'dan emekli oluncaya kadar 
istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte
si'ne bağlı Türkiyat Enstitüsü'nün mü
dürlüğünü yapmıştır. 

Eserleri. Ahmet Caferoğlu'nun yirmi 
beşi aşkın kitabı. her biri sahasında ori
jinal değer taşıyan 380'i aşkın araştır
ması vardır. Türkoloji'nin çok çeşitli alan
larında daima öncü çalışmalar yapmış, 
Türkiye' de yeni ilim dallarını tanıtmış 

ve yayılmalarını sağlamıştır. Caferoğlu'
nun çalıştığı alanlar ve bu alanlardaki 
başlıca eserleri şöyle sıralanabilir : 

A) Türk Dili Tarihi. Başlangıcından Ça
ğatay Türkçesi'nin ortalarına kadar (XVI. 
yüzyıl) Anadolu dışında gelişen Türkçe'
yi inceleyen eseri önce Türk Dili Tarihi 
Notlan II (1 Bölüm, istanbul 1943) ve 

Ahmet 
Caferoğlu 

Türk Dili Tarihi Notlan I 1 ı. Bölüm. is
tanbul ı 94 7) başlığı ile yayımlanmıştır. 
Eserin genişletilmiş ikinci baskısı Türk 
Dili Tarihi I (İstanbul 1958) ve Türk Di
li Tarihi II ( 1964) adıyla, daha da geniş
letilmiş ve indeks ilave edilmiş üçüncü 
baskısı aynı adla ve yine iki cilt halinde 
neşredilmiştir (istanbul 1970, 1974) Dör
düncü baskısı ölümünden sonra tek cilt 
olarak yayımlanmıştır (istanbul 1984) 

B) Azeri Türkçesi Sahası. Azeri Türkçe
si'nin Caferoğlu için ayrı bir yeri olmuş
tur. Doktorasını Gence ağzı üzerine yap
tığı gibi daha sonra da bu alanla ilgili bir
çok kitap ve makale neşretmiştir. Azeri 
Türkçesi Sözlüğü adlı henüz yayımlan
mamış bir eseri de vardır. 

C) Sözlükçülüğü. Türk sözlükçülüğünü 
Kaşgarlı Mahmud 'dan başlayarak Ana
dolu Türkçesi'nin son devrelerine kadar 
geniş bir şekilde inceleyen Caferoğlu. 

özellikle Kıpçak ve Çağatay lugatçılık 

mektebi hakkındaki araştırmalarını Türk 
Dili Tarihi adlı eseri içinde yayımlamış
tır. Ayrıca 1934-1938 yılları arasında üç 
fasikül halinde neşrettiği Uygur Sözlü
ğü adlı eserini daha sonra genişleterek 
Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü adıyla ye
niden yayımiarnıştır !istanbul 1968) Ca
feroğlu'nun sözlük çalışmalarından bir 
diğeri de Ebu Hayyan'ın Kitdbü'l-İddik 
li - lisdni'l - etrdk adlı Kıpçak sahasına 

ait eserinin iki nüshaya dayanan edis
yon kritiğidir (İstanbul 193 1 1 

. D) Diyalektoloji Çalışmaları . Caferoğlu 

yirmi beş yılı aşkın bir süre hemen he
men bütün Anadolu 'yu dolaşarak der
lediği metinleri Anadolu Ağızlanndan 
Derlemeler genel başlığı altında dokuz 
kitap halinde yayımlamıştır: Anadolu 
Dialektolojisi Üzerine Malzeme I (İstan
bul ı 940); Anadolu Dialektolojisi Üze
rine Malzeme II (i stanbul ı 941); Doğu 

İllerimiz Ağızlanndan Toplamalar I 
(istanbul ı 942); Anadolu Ağızlanndan 
Toplamalar (İstanbul ı 943). Si vas ve 
Tokat İlleri Ağızlarından Toplamalar 



(İstanbul 1944) ; Güney Doğu İllerimiz 
Ağızlanndan Toplamalar (İ stanbul 1945); 
Kuzey Doğu İllerimiz Ağızlanndan 
Toplamalar (İstanbul 1946); Orta-Ana
dolu Ağızlarından Derlemeler (İstan

bul 1948); Anadolu İlleri Ağızlarından 
Derlemeler (İ stanbul 1951 ). Bu konuda 
makale halindeki yayınları da X. cildi dol
duracak hacimdedir. Bütün bu çalışma
larıyla kırk bir il ve beş ilçenin ağız mal
zemeleri toplanmış olmaktadır. Ayrıca 
öğrencileriyle yapmış olduğu lisans tez
lerinde geri kalan illerin ağız özellikleri
ni de değerlendirmiştir. 

Caferoğlu'nun diğer çalışma alanları 

arasında şunlar zikredilebilir: Türk te
amül hukuku, Göktürk ve Uygur devri 
araştırmaları. Moğolca araştırmaları, gra
mer araştırmaları, gizli dil, ad bilimi (ono
mastik), insan adları bilimi (antroponomi), 
tür adı bilimi (eponomi), yer adları bilimi 
(toponimi), kavim adları bilimi (etnonim), 
üslüp araştırmaları vb. 

Ahmet Caferoğlu'nun eserlerinin 1959 
yılına kadarki listesi, doğumunun 60. yıl 
dönümü dolayısıyla Janos Eckmann ta
rafından, 1969 yılına kadarki listesi de 
doğumunun 70. yıl dönümü dolayısıyla 
Osman Fikri Sertkaya tarafından hazır

lanmıştır (bk. bibl) 
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CA GIR 
(.;$b:-) 

Hindistan'da hüküm süren 
Türk devletlerinde geliri maaş yerine 

veya belli bir hizmet karşılığında 
memur ve kumandanlara tahsis edilen 

topraklara verilen ad. 
_j 

Farsça ca (yer) ve gir (tutan) kelimele
rinin birleşmesiyle meydana gelen di
gir, sözlükte "tutulan, sahip olunan yer" 
anlamına gelir. Cagir usulünün Orta As
ya'da Türkler ve Moğollar arasında kul
lanıldığı ve Cengiz Han ile Timur'un ku
mandanlarına cagir dağıttıkları bilinmek
tedir. Delhi sultanlarından itibaren Hin
distan'da da uygulanan cagir usulü Ba
bürlüler döneminde sistemleştirilmiştir. 

Buna göre imparatorluğun sahip oldu
ğu topraklar genel olarak halisa. ve ca
gir olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Ba
bürlü hanedanına ait olanlara halisa, bu
nun dışındakilere de cagir deniliyordu. 
Yeni fethedilen topraklar da sultanın iz
niyle cagir şeklinde dağıtılabilirdi. Ancak 
prensip olarak bütün topraklar sultana 
ait olduğu için cagirler siyasi veya eko
nomik ihtiyaçlar sebebiyle halisaya çev
rilebilirdi. Nitekim Ekber Şah (1556-1605) 
bir ara bütün cagirleri halisa ilan edip 
bunun yerine maaş vermeyi denemiş, 
fakat bir müddet sonra bundan vazgeç
miştir. Aynı gerekçelerle halisa toprak
ları da cagir haline getirilebilirdi. 

Cagire dahil olan şehirler, kasabalar 
ve köyler devlet adamları, memurlar ve 
kumandanlara hizmetlerine karşılık ol
mak üzere rütbe ve makamiarına göre 
veriliyordu. Ancak istisnai olan ve hiçbir 
karşılık gözetUmeden verilen bir çeşit 

cagir daha vardı ki buna in'am* adı ve
rilirdi. Tahsis edilen toprağın büyüklü
ğü hizmet karşılığı olarak takdir edilen 
maaş oranında hesaplanıyordu. Kendi
sine bu şekilde toprak verilen kimse (di
girdar), belli sayıda asker barındırmak 
ve gerektiğinde bunlarla birlikte savaşa 
katılmak zorundaydı. Cagirdar maaşını 
ve diğer masraflarını karşılayabilmek 

için kendisine ayrılan toprakları işletir 

ve artan gelirinin bir kısmını da vergi 
olarak devlete öderdi. Babürlüler'de ge
nel olarak iki türlü cagir uygulaması var
dı. Bir kimse yalnız başına cagir alabil
diği gibi birkaç kişi ile birlikte ortak ca
gir alması da mümkündü. 

Cagir. cagirdar devlete hizmet ettiği 
sürece devam ederdi. Bu açıdan cagir
dar resmi bir devlet görevlisi durumun-

CAGTR 

daydı ve cagirin büyümesi veya küçül
mesi tamamen devlete bağlı idi. Her
hangi bir bölgede cagirdarların iyice yer
leşip etrafiarı ile birlikte kuwetlenme
lerine karşı tedbir olmak üzere bazan 
bunların görev yerleri değiştirilir ve git
tikleri yerde kendilerine aynı oranda yeni 
cagir verilirdi. Başlangıçta cagir için bel
li bir süre tayin edilmernekle birlikte Ba
bürlüler· de bu süre 10-1 S yıl kadardı. 
Cagirdarlar hiçbir şekilde kendilerine ve
rilen toprağı sahiplenemezlerdi. Cagir
lerin miras yoluyla intikali de söz konu
su değildi. Bununla birlikte bir cagirda
rın oğlu şartları uygunsa cagir isteyebi
lir ve bu isteği kabul edildiği takdirde 
ona da ca gir verilebilirdi. 

Cagirdarlar aynı zamanda kendi böl
gelerinde asayişi ve toplum düzenini sağ
lamakla yükümlü idiler ve zaman zaman 
bölgeleriyle ilgili rapor hazırlayıp devle
te istatistiki bilgiler verirlerdi. Ancak ca
girdarlar kendilerine verilen toprağın 

tek hakimi değillerdi, yani cagir ve o ca
girde çalışan insanlar üzerinde sınırsız 

yetkileri yoktu. Özellikle halkı kötü mu
ameleden korumak için düzenlenen bir 
uygulamaya göre cagirdarlar diğer mül
ki idarecilerle beraber çalışmak zorun
da idiler ve onlar tarafından da denet
lenirlerdi. Mülki amirler her yıl bölgele
rindeki cagirdarların durumunu devlete 
bildirirlerdi. Bunun yanı sıra yine cagir
darların durumunu rapor etmekle gö
revli halktan da bir kişi bulunurdu. Bü
tün bunlara rağmen bir cagirdar yine 
de kanunlara riayet etmez ve görevini 
hakkıyla yerine getirmezse mülki ami
rin teklifiyle cagiri elinden alınır veya 
başka yere nakledilirdi. 

Cagirdarlar kendilerine verilen top
rakları işietirken aynı zamanda devletin 
genel ekonomik şartlarına uymak ve ça
lışanların durumunu göz önünde bulun
durmak mecburiyetindeydiler. Mesela ta
bii afetler veya kuraklık zamanlarında 
vergilerini azaltırlardı. öte yandan cagir
darlık bir bakıma ekonomik rahatlık sağ
ladığı ve idari-siyasi bir ağırlık taşıdığı 
için şartları uygun olanlar nakit maaş 
yerine bunu tercih ederlerdi. Cagir sis
temi, uygulamada bazı farklılıklar olmak
la birlikte, Büyük Selçuklular'daki ikta* 
ve Osmanlı İmparatorluğu'ndaki timar* 
sistemine esasta çok benzemektedir. 

Babürlü Devleti'nin kuwetli olduğu 

zamanlarda cagir sistemi çok iyi işle

miş, siyasi ve ekonomik açılardan ida
reye büyük destek sağlamıştır. Özellikle 
Ekber Şah'ın ortaya koyduğu esaslarla 
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