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İlk mek te bi ve rüş di ye yi Vi din’de oku duk-

tan (1932) son ra Bul gar Li se si’ni bi tir-

di (1937). Ün lü Ma car Tür ko lo gu Gyu la 

Németh’in yön len dir me si ve Ma car hü-

kü me ti nin dört yıl lık bur suy la Bu da peş te 

Üni ver si te si Tür ko lo ji Bö lü mü’ne kay dol du 

(1938). Bu ra da çok ta nı nan Eöt vös Ko le-

ji’nde ya tı lı ola rak oku yup Ma car ca’sı nı ge-

liş tir di. Üni ver si te de baş ta Gyu la Németh 

ol mak üze re La jos Fe ke te ve La jos Li ge-

ti’den ders ala rak öğ re ni mi ni ta mam la-

dı. “A tö rök magánhangzóoválta kozások” 

(Türk çe’de ün lü de ğiş me le ri) baş lık lı te ziy le 

dok tor un va nı nı al dı (1943); te zin öze ti 

Ma car Bi lim ler Aka de mi si’nin der gi sin de 

ya yım lan dı (Ny.K, LI [1943], s. 356-373). 
Bu ara da Ma car Tel graf Ajan sı’nda bir 

gö re ve ta yin edil di. Si bir ya Türk leh çe-

le rin de ki Mo ğol ca un sur lar ko nu sun da 

Fran sız ca ka le me al dı ğı do çent lik ça lış ma-

sı nı Gyu la Németh, La jos Li ge ti ve Dez sö 

Pa is’den olu şan jü ri nin önün de ba şa rıy la 

sa vun du. Eti mo lo ji ça lış ma la rın da me to-

do lo jik so run lar la il gi li der siy le de Türk söz 

bi li mi ala nın da do çent ol du (1946). Ha san 

Eren, Tür ki ye’ye gel mek üze re yo la çık tıy-

sa da II. Dün ya Sa va şı’nın sı kın tı la rı yü zün-

den an cak Gü ney Ma ca ris tan’da ki Sze ged 

şeh ri ne ka dar ge le bil di ve bu ra da bir sü re 

ka la rak Sze ged Üni ver si te si’nde ders ver-

di. Da ha son ra de mir yol la rı nın ula şı ma 

açıl ma sı üze ri ne Tür ki ye’ye dön dü; ta yin 

edil di ği An ka ra Üni ver si te si Dil ve Ta rih-

Coğ raf ya Fa kül te si’nde do çent ola rak gö-

re ve baş la dı (1948). Türk Di li ve Ede bi ya tı 

Bö lü mü’nde Türk dili ta ri hi ders le ri ver di. 

Çu vaş ça ve Ya kut ça gi bi Türk leh çe le ri 

üze rin de dur du. Bö lüm baş kan lı ğı yap tı. 

Ay rı ca Rus Di li ve Ede bi ya tı ile Ma car Di li 

ve Ede bi ya tı (Hun ga ro lo ji) kür sü le ri baş-

kan lık la rın da gö rev ala rak bu kür sü ler de 

ba zı ders ler okut tu.

Ha san Eren, Türk Dil Ku ru mu’nda da 

gö rev yap tı. Özel lik le M. Ali Ağa kay’ın 

Söz lük Bi lim ve Uy gu la ma Ko lu baş kan lı ğı 

dö ne min de Türk çe Söz lük ça lış ma la rı na 

ka tıl dı (1955); ese rin çe şit li bas kı la rı nın 

ha zır la yı cı ya da de net le yi ci le ri ara sın da 

yer al dı. 1957-1982 yıl la rın da İçiş le ri Ba-

kan lı ğı’nda ku ru lan Tür ki ye’de ki Yer Ad-

la rı nın Türk çe leş ti ril me si Ko mis yo nu’nda 

An ka ra Üni ver si te si’ni tem sil et ti. 1960 

ih tilâlin de üni ver si te ler den uzak laş tı rı lan 

147 öğ re tim üye sin den bi ri olan Ha san 

Eren on se kiz ay son ra ye ni den gö re vi ne 

dön dü. Türk An sik lo pe di si’nde baş re-

dak tör sı fa tıy la ça lış ma ya baş la dı (1961). 
Bu an sik lo pe di nin ta mam lan ma sı da onun 

Ya zı Ku ru lu baş kan lı ğı dö ne min de ger-

çek leş ti (1985). 18 Ekim 1983’te Ata türk 

de vam et miş, ara la rın da cum hur baş ka-

nı, baş ba kan ve ba kan la rın da bu lun du-

ğu bir çok si ya set çi nin ho ca sı ola rak ta-

nı tıl mış tır. 2010 yılında kurulan Konya 

Üniversitesi’nin adı, 2012’de Necmettin 

Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilmiş-

tir. Er ba kan’ın Üç Kon fe rans: İslâm ve 

İlim, Do ğu’da, Ba tı’da ve İslâm’da Ka-

dın, Sa na yi Da va mız (İs tan bul 1974); 
Mil li Gö rüş (İs tan bul 1975); Kör fez 

Kri zi, Em per ya lizm ve Pet rol (An ka ra 
1991) adıy la üç ese ri ya yım lan mış tır.
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ÿNa zım Ma viş

– —EREN, Hasan
(1919-2007)

Türk dili uzmaný
ve bilim adamý.˜ ™

15 Mart 1919’da gü nü müz de Bul ga ris-

tan sı nır la rı için de ka lan Vi din’de doğ du. 

Ba ba sı Cemâat-i İslâmiy ye Re isi Mus ta-

fa Nûri Bey, an ne si Mahmûre Ha nım’dır. 

Nec met tin Er ba kan’ın dış po li ti ka söy-

le mi nin mer ke zin de Ba tı kar şıt lı ğı ve 

müs lü man ül ke ler le da ya nış ma fik ri var-

dır. Ona gö re Ba tı XX. yüz yıl bo yun ca 

oluş tur du ğu Bir leş miş Mil let ler, NA TO, 

Av ru pa Bir li ği, Ulus la ra ra sı Pa ra Fo nu, 

Dün ya Ban ka sı gi bi ku ru luş lar ara cı lı ğıy-

la İslâm dün ya sı na kar şı zu lüm ve bas kı 

uy gu la mış, müs lü man la rın kay nak la rı nı 

sö mür müş tür. Bu du rum dan kur tul ma-

nın yo lu ise müs lü man ül ke ler ara sın da 

Tür ki ye’nin ön cü lü ğün de ku rum sal bir iş 

bir li ği nin oluş tu rul ma sı dır. Dış po li ti ka ya 

da ir bü tün eleş ti ri le ri ni, tez le ri ni ve tek-

lif le ri ni bu te mel öner me le re da yan dı ran 

Er ba kan, Av ru pa Bir li ği’ne üye lik sü reç-

le ri ni de me de ni yet pers pek ti fin den ha-

re ket le de ğer len dir miş, Av ru pa Bir li ği’ni 

te me li Hı ris ti yan lı ğa da ya nan bir top lu-

luk ola rak ta nım la mış, bu se bep le Tür-

ki ye’nin bu olu şum için de yer al ma sı na 

ba şın dan be ri kar şı çık mış tır. Zu lüm ve 

sö mü rü den kur tul mak için bir an ev vel 

Tür ki ye’nin ön cü lü ğün de bir İslâm bir li ği 

ku rul ma sı ge rek ti ği fik rin den hiç bir za-

man vaz geç me miş, ik ti dar da bu lun du-

ğu dö nem ler de İslâm ül ke le ri ara sın da 

iliş ki le rin ge liş ti ril me si ne özel bir önem 

ver miş se de Millî Selâmet Par ti si ik ti da rı 

dö ne min de Tür ki ye’nin İslâm Kon fe ran-

sı Ör gü tü’ne üye li ği nin ger çek leş me si ve 

di ğer ba zı önem siz ge liş me ler dı şın da bu 

ko nu da ki ça ba la rı so nuç suz kal mış tır. Er-

ba kan’ın 54. hü kü me tin (Re fah-Yol) baş-

ba ka nı iken nü fu su nun ço ğun lu ğu müs-

lü man olan se kiz ül ke nin ka tı lı mıy la D-8 

an laş ma sı nı im za la ma sı ve İslâm di na rı 

adıy la İslâm ül ke le ri or tak pa ra bi ri mi ni 

oluş tur ma yö nün de ki ça lış ma la rı, si yasî 

ha ya tı bo yun ca bık ma dan dil len dir di ği 

İslâm bir li ği ni ger çek leş tir me nin ba şa rı sız 

kal mış adım la rı ola rak de ğer len di ri lir. Er-

ba kan’ın İslâm bir li ği tut ku su nun il ha mı nı 

XIX. yüz yıl İslâmcı la rı nın it tihâd-ı İslâm 

fik rin den, özel lik le Er ba kan’ın ve Millî Gö-

rüş ha re ke ti nin baş lı ca re fe rans la rın dan 

olan II. Ab dül ha mid’in pa nislâmizm po li-

ti ka sın dan al dı ğı dü şü nü le bi lir.

Er ba kan renk li ki şi li ği, Türk çe’ye hâki-

mi ye ti, güç lü hi ta bet ye te ne ği, ba zan 

mi zahî üslûbu, ça lış kan lı ğı, ço ğun luk la 

yu mu şak ama ıs rar cı tav rı, ik ti dar or ta ğı 

ol du ğu dö nem ler de ki uz laş ma cı lı ğı gi bi 

özel lik le riy le son de vir Türk si yasî ha-

yatının en et ki li ve üze rin de en çok tar-

tı şı lan isim le rin den bi ri ol muş tur. Kırk 

iki yıl lık si yasî ha ya tı bo yun ca dört par ti si 

la ik li ğe ay kı rı lık ge rek çe siy le ka pa tıl mış, 

iki de fa si yasî ya sak lı ha le gel miş ve ha pis 

yat mış sa da ölün ce ye ka dar ak tif si ya se te 

EREN, Hasan
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za tür re ye ya ka lan dı ve 6 Ocak 1995 Cu ma 

gü nü öl dü. 9 Ocak Pa zar te si gü nü Be ya-

zıt Ca mii’nde kı lı nan ce na ze na ma zın dan 

son ra Has dal Me zar lı ğı’nda def ne dil di.

İs tan bul Üni ver si te si Tür ki yat Ens ti tü-

sü ta ra fın dan dü zen le nen Millî ve Mil let-

lerara sı Tür ko lo ji kon gre le ri nin uzun yıl lar 

ge nel ko or di na tör lü ğü nü yü rü ten Er gin 

bu et kin lik te dev let ku rum la rı ile or tak ça-

lış mış, kon gre le rin dün ya ça pın da tanın-

ma sı nı sağ la mış tır. 1000 Te mel Eser se-

ri si nin baş la tı lıp sür dü rül me sin de de hü-

kü met nez din de et ki li ol muş tur. Ay rı ca 

Türk Kül tü rü nü Araş tır ma Ens ti tü sü’nün 

ku ru cu üye le rin den dir. Türk Mûsi ki si 

Dev let Kon ser va tu va rı’nın ku ru lu şun da 

da (1975) rol al mış, Kon ser va tu var Yöne-

tim Ku ru lu’nda bu lun muş tur. Ses to nu, 

vurgu la ma sı ve ken di ne öz gü üslûbuy la iyi 

bir ha tip ve iyi bir ho cay dı. Öğ ren ci le ri ne 

ve din le yi ci le re Türk çe’nin giz li kal mış gü-

zel lik le ri ni his set ti rir ve ya şa tır dı.

Mu har rem Er gin’in Tür ki ye’nin Bu-

gün kü Me se le le ri (1973), “Ta rih Işı ğın-

da Türk Rus Mü na se bet le ri” (Sovyet Em-
perya liz mi Bal kan lar ve Tür ki ye, İstan-
bul 1974, s. 18-36), Tür ki ye’yi Bu Gü ne 

Ge ti ren Ta ri hi Se yir (1986) gi bi eserle ri 

onun Tür ki ye ve Tür ki ye dı şın da ki Türk-

ler’ le ya kın dan il gi len di ği ni göstermek-

te dir. Bu eser ler de Türk ta ri hi nin Or ta, 

Ku zey ve Gü ney As ya’da ge liş ti ği ni söy le-

ye rek Türk lü ğe yö nel ti len teh dit ve teh li-

ke le re işa ret et miş, var lık ve be ka da va sı-

nın Tür ki ye’nin bi rin ci me se le si ol du ğu nu 

vur gu la mış, siyasî hu zur, ik ti sadî kal kın-

ma ve millî eği tim gi bi ko nu la ra dik kat 

çek miş tir. Millî Eği tim’de is te ni len dü zey-

de bir öğ re nim ve ri le me di ğin den ak lın ve 

il min hâki mi ye ti nin ku ru la ma dı ğı nı, eği-

tim de yal nız ca bil gi yi ön pla na al ma nın 

doğ ru ol ma dı ğı nı, şah si yet li bi rey le rin ye-

tiş me si için ça re ler aran ma sı ge rek ti ği ni 

be lirt miş tir. Eser le rin de millî şu ur ve millî 

kül tür üze rin de önem le du ran Er gin millî 

kül tü rün top lu ma ve bi re ye aslî de ğer ler 

ka zan dı ra ca ğı nı söy le miş tir.

Muharrem

Ergin

İn hi ta tı (A. Y. Ya ku bovs kiy’den, İs tan bul 
1955, Al tın Or du ve Çö kü şü adıy la An ka ra 
1976); Türk-Mo ğol Ulus la rı nın Ta ri hi 

(V. V. Bart hold’dan, An ka ra 1999).
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ÿİs ma il Par la tır

– —ERGÝN, Muharrem
(1923-1995)

Türk dili bilgini,
fikir adamý ve yazar.˜ ™

Bu gün Gür cis tan sı nır la rı için de kal mış 

olan Ahıs ka vilâye ti nin Ahıl ke lek ka za sı na 

bağ lı Gög ye kö yün de doğ du. Ba ba sı Hay-

dar Bey, an ne si Na me Ha nım’dır. Ke ma lo-

ğul la rı di ye bi li nen ai le Azer bay can coğ raf-

ya sın da yer le şik bu lu nan ve Te re ke me di-

ye de anı lan Ka ra pa pak Türk le ri’nden dir. 

Ai le si 1925’te Tür ki ye’ye göç mek zo run da 

kal dı. Ço cuk lu ğu yer leş ti ril dik le ri Muş’un 

Bu la nık il çe sin de geç ti. İl ko ku lu bu ra da, 

or ta oku lu Muş’ta oku du. Li se öğ re ni mi-

ni Ba lı ke sir Li se si’nde pa ra sız ya tı lı ola-

rak ta mam la dı. Bu yıl lar da Hü se yin Ni hal 

At sız’ın kar de şi Nej det San çar ede bi yat 

ho ca sı ol du. Bu ta nış ma Er gin’in fikrî ve 

mes lekî ha ya tı nın şe kil len me sin de önem li 

rol oy na dı. 1942’de İs tan bul Üni ver si te si 

Ede bi yat Fa kül te si Türk Di li ve Ede bi ya-

tı Bö lü mü’ne kay dol du. Re şit Rah me ti 

Arat, Ah met Ca fe roğ lu, İs ma il Hik met 

Er tay lan, Ali Ni had Tar lan, Ah met Ham di 

Tan pı nar gi bi ho ca lar dan oku du. 1947’de 

yük sek tah si li ni bi tir dik ten son ra bir sü-

re Bo ğa zi çi Li se si’nde öğ ret men lik yap tı. 

1950’de me zun ol du ğu bö lü me asis tan 

alın dı. R. Rah me ti Arat’ın da nış man lı ğın-

da ha zır la dı ğı De de Kor kut Ki ta bı’nın 

kar şı laş tır ma lı met niy le 1954’te dok tor, 

yi ne De de Kor kut Ki ta bı’nın gra mer ve 

söz lü ğüy le 1962’de do çent ol du. 1964’te 

ho ca sı Arat’ın ölü mü üze ri ne ta yin edil di ği 

Es ki Türk Di li Kür sü sü’nün baş kan lı ğı nı 

1990 yı lın da emek li ye ay rı lın ca ya ka dar 

sür dür dü. 1971’de pro fe sör lü ğe yük se-

len Er gin 1986-1990 yıl la rı ara sın da Türk 

Di li ve Ede bi ya tı Bö lüm baş kan lı ğı yap tı. 

Par kin son has ta lı ğı na ya ka la nın ca Ha se-

ki Has ta ha ne si’nde bir müd det te da vi 

gör dü. Ölü mün den bir haf ta ka dar ön ce 

Kül tür Dil ve Ta rih Yük sek Ku ru mu bün-

ye si için de yer alan Türk Dil Ku ru mu baş-

kan lı ğı na ge ti ril di ve on yıl sü rey le ku rum 

baş kan lı ğı nı yü rüt tü. 1984-1990 yıl la rın-

da Tür ki ye Rad yo ve Te le viz yon Ku ru mu 

Yük sek Ku ru lu’nda gö rev yap tı. 20 Ey lül 

1993’te yaş had din den emek li ye ay rıl dı. 

26 Ma yıs 2007 ta ri hin de öl dü ve Ce be-

ci Asrî Me zar lı ğı’na def ne dil di. Ulu sal ve 

ulus lar ara sı çev re ler ce ta nın mış bir bi lim 

ada mı olan Ha san Eren 1966’da Ma car 

Dil Bi li mi Der ne ği ve 1972’de Ma car Do ğu 

Bi lim le ri Der ne ği şe ref üye li ği ne, 1988’de 

Ma car Bi lim ler Aka de mi si, 1996’da Ulus la-

ra ra sı Hun ga ro lo ji Der ne ği şe ref üye li ği ne, 

ay nı ta rih te Türk Dil Ku ru mu şük ran be-

ra tı ve pla ke ti ne, 2000 yı lın da Ma ca ris tan 

Cum hur baş ka nı ta ra fın dan Ma car Li ya kat 

ni şa nı na lâyık gö rül dü.

Eser le ri. Ha san Eren’in 1940 yı lın dan 

ölü mü ne ka dar yurt için de ve yurt dı şın da 

ya yım lan mış bi lim sel der gi ler de 1000’den 

faz la ya zı sı çık mış tır (Ha san Eren Ar ma ğa-
nı, s. 3-31). Or tak ha zır la nan Türk çe Söz-

lük’te ki kat kı la rı dı şın da baş lı ca eser le ri 

şun lar dır: 1. Türk Saz Şa ir le ri Hak kın da 

Araş tır ma lar I (An ka ra 1952). 2. Türk çe-

de Ya kın An lam lı Ke li me ler Söz lü ğü 

(An ka ra 1956, M. Ali Ağa kay v.dğr. ile bir-
lik te). 3. Ana ya sa Söz lü ğü (An ka ra 1985, 
H. Zül fi kar ile bir lik te). 4. İmlâ Kı la vu zu 

(An ka ra 1985). 5. Türk lük Bi li mi Söz lü ğü 

I: Ya ban cı Tür ko log lar (An ka ra 1998). 
Ha san Eren bu ese rin de Türk An sik lo-

pe di si’nde çı kan ya ban cı Tür ko log lar’ın 

bi yog ra fi le riy le il gi li mad de le ri ni göz den 

ge çi re rek gün cel leş tir miş tir. 6. Türk Di-

li nin Eti mo lo jik Söz lü ğü (An ka ra 1999). 
Eren’in mes lekî ha ya tı nın ba şın dan be ri 

üze rin de ça lış tı ğı, bir kı sım mad de le ri der-

gi ler de da ha ön ce ya yım la nan, ba zı Türk-

çe söz le rin açık la ma lı eti mo lo ji si ni içe ren, 

eti mo lo ji ça lış ma la rı nın il ke le ri nin de an la-

tıl dı ğı ki ta bı dır. Ay rı ca Ha san Eren’in Tür-

ko lo ji dün ya sın da önem li kay nak ola rak 

kul la nı lan iki çe vi ri si var dır: Al tın Or du ve 

Hasan Eren

EREN, Hasan




