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yüz yıl da ar ta rak de vam eden bu göç hare ke ti Mo ğol lar dev rin de son bul muş tur. Ö. Ka ra yev, Y. Hud ya kov ve T. Co ro ev, Kır gız lar’ın Ye ni sey’den Tanrı dağ la rı na Kır gız Ka ğan lı ğı dö ne min de IX. yüz yı lın orta la rın da göç et tik le ri fik rin de dir. Bu kavmin Tan rı dağ la rı na ne za man göç et ti ği ko nu sun da ta rihî kay nak lar la ör tü şen en ger çek çi tez ise D. G. Sa vi nov’a ait tir. Ona gö re Kır gız lar XI II. yüz yıl da, do ğu gö çe be boy la rı nın Or ta As ya’ya en yo ğun bi çim de göç et ti ği dö nem ler de bu ra ya gel miş lerdir. On lar la bir lik te di ğer ba zı boy lar da böl ge ye göç et miş tir. Sa vi nov’un bu düşün ce si ni ar ke olo jik bul gu lar da des tekle mek te dir. Kır gız lar’ın Tan rı dağ la rı nın yer li hal kı ol duk la rı fik ri nin sa vu nu cu la rı N. A. Aris tov ve H. Y. Bi çu rin’dir. Aris tov, Kır gız lar ile ba zı di ğer boy la rın Usun lar’ın de va mı ol du ğu nu be lir tir. Bir kı sım ar keolo jik bul gu lar Kır gız lar ile Usun lar arasın da kül tü rel ben zer lik le rin var lı ğı nı göster se de bu du rum tek ba şı na Kır gız lar’ın Usun lar’dan gel di ği ni ka nıt la maz. Bi çu rin ise Tan sülâle si dö ne min de Tan rı dağ ların da ya şa mış olan ve kay nak lar da Bu rut adıy la ge çen hal kın Kal muk ve Cun gar lar ile bir lik te Kır gız lar’ın da ata la rı ol duk la rı dü şün ce sin de dir.
Ta rih. Kır gız lar 560’ta Gök türk Ha kanı Mukan za ma nın da ha kan lı ğa bağ landı lar sa da Gök türk ler’in fet ret dev rin de 

(630680) müs ta kil bir hü vi yet ka zan dı lar. II. Gök türk Ha kan lı ğı dö ne min de tek rar Gök türk ida re si ne alı nan Kır gız lar da ha son ra Uy gur Ka ğa nı Mo yenÇor ta ra fından Uy gur Ha kan lı ğı’na bağ lan dı lar (758). An cak 840’ta şid det li bir hü cum la Uy gur Dev le ti’ni yı ka rak Ötü ken’de ken di hâkimi yet le ri ni kur du lar, fa kat bu ra da faz la ka la ma dı lar. 920’de bü tün Mo ğo lis tan’ı ele ge çi ren K’itan lar, Kır gız lar’ı Ötü ken böl ge sin den çı ka rıp es ki yurt la rı na sür düler. Cen giz Han, Mer kit ve Nay man lar’la olan sa vaş la rı sı ra sın da Kır gız lar’ı da ita at al tı na al dı (1207). Kır gız lar, Cen giz Han’a ita at eden ilk Türk kav mi dir. 1217’de Moğol lar’a kar şı di ren me ye kal kış tı lar sa da er te si yıl Cen giz Han’ın oğ lu Cu ci ta rafın dan ye nil gi ye uğ ra tı lıp tek rar im pa rator lu ğa bağ lan dı lar. Ar dın dan Kal muk ve Ka zak hâki mi ye tin de ya şa yan Kır gız lar’la il gi li ba zı bil gi ler Os man lı dün ya sı na da akset miş tir. XVI. yüz yı lın ikin ci ya rı sı na ait bir eser de Kır gız lar’ın Kâşgar’ın ya kı nın da bu lun duk la rı, Mo ğol lar’a ben ze dik le ri, bağım sız ol ma dık la rı, bey le ri ne Kaş ka de dikle ri, sarp dağ lar da ya şa dık la rı, düş man ları nı as la ken di top rak la rı na sok ma dık la rı be lir ti lir (SeyfiÇelebi,s.8687). Bu ra da ki 

ise Kır gız adı nın kırk sa yı sıy la bağ lan tı lı ol du ğu yö nün de dir. Bu na de lil ola rak da Kır gız lar’ın kırk boy dan mey da na gel me sini gös te rir ler. Gü nü müz de Kır gız lar’ın hemen he men ta ma mı han gi bo ya mensup ol du ğu nu bil mek te dir.Ye ni sey böl ge si Kır gız lar’ın ta rih sah nesin de ilk gö rül dü ğü yer ol mak la bir lik te ana yurt la rı ko nu sun da da fark lı gö rüş ler mevcut tur. V. V. Rad lov, Kır gız lar’ın Ye ni sey ve Al tay böl ge sin den Tan rı dağ la rı na göç et tik le ri yö nün de ki fi kir le re me sa fe li yaklaş mak ta dır. Rad lov’a gö re eğer Kır gız lar çok er ken dö nem ler de Tan rı dağ la rı na göç et miş ol sa lar dı ya zı lı ve söz lü kül tür le rin de o böl ge le rin iz le ri ni ta şı ma la rı ge re kir di. Bu se bep le Radlov, Kır gız lar’ın da ha geç dö nem ler de, ya IXX. yüz yıllar da ken di hüküm dar lık la rı za ma nın da ve ya Mo ğol lar’ın Or ta As ya’yı is tilâsı dö ne min de (XIII.yüz-
yıl) böl ge ye gel dik le ri ni dü şün mek te dir. Kır gız lar’ın en er ken dö nemler den XIX. yüz yı lın or ta la rı na ka dar olan ta rih le ri ni bi lim sel ola rak ilk kale me alan Bart hold da Kır gız lar’ın Tan rı dağ la rı na göç et tik le ri ni söy le mek te dir. A. N. Bernştam, E. Ma naev gi bi bi lim adam la rı ise Kır gız lar’ın çok da ha er ken dö nem lerde Ye ni sey’den Tanrı dağ la rı na göç et tik leri ni ile ri sü rer ler. On la ra gö re Kır gız lar, Hun lar dö ne minde ya ni bü yük ka vim ler gö çü es na sın da böl ge ye göç et me ye baş la mış lar dır. IX. 
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Kır gız adı ilk de fa Çin li ta rih çi Si ma Tsıyan’ın (SimaQianyadaSeMaT’sien) milâttan ön ce 203201 yıll la rı na ait olay la rı an lat tı ğı not la rın da Kok’un ola rak ge çer. Da ha son ra ki dö ne me ait Çin kay nak ların da Chi enk’un, Ch’iku, Chieku, Hokessu gi bi fark lı ad lan dır ma la ra da rast la nır. Gök türk çe ve Uy gur ca me tin ler de Kır gız şek lin de kay de di len bu isim Kâş gar lı Mahmud ta ra fın dan Kır kız ola rak ya zıl mış tır. Arap ça (İstahrî,ŞeyhürrabveedDımaşk¢,
İbn Havkal, İbn Hurdâzbih) ve Fars ça 
(Gerdîzî,ZekeriyyâelKazvînî) kay nak larda Hırhız, Hirhiz di ye ad landırılan Kır gızlar, Atâ Me lik Cü veynî ta ra fın dan Kırkız, Kırgız, Kırkkız gi bi de ği şik im lâ lar la ya zılmış tır. Ebül ga zi Ba ha dır Han’ın Şecere-i
Terâkime’sin de ise Kırgız, Kirgiz, Kırkız şe kil le ri gö rül mek te dir. Mo ğol, Kal muk ve Tun guz kay nak la rın da Bu rut, Bu ru gut diye ge çen ke li me nin Kır gız lar’ı işa ret etti ği ile ri sü rü lür. Kır gız adı nın an la mı ve eti mo lo ji si ko nu sun da N. A. Aris tov, A. Vámbéry, V. Mun kac si, V. V. Rad lov, L. Li ge ti, K. İ. Pet rov, N. A. Bas ka kov, A. N. Ko no nov, D. Ban za rov, S. M. Ab ram zon, P. Pel li ot, O. Ka ra ta yev, Ö. Ka ra yev gi bi çok sa yı da bi lim ada mı nın gö rüş bil dir me sine rağ men bu adın an la mı gü nü müz de de bi lin me mek te dir. Rad lov, Or hon ve Ye ni sey’de ki Gök türk ya zıt la rına da yana rak Kır gız adı nın “kırk” ve “yüz” sayıla rın dan (kırk+yüz) oluş tuğu nu ve “kırk grup” mâna sı na gel di ği ni ileri sü rer ken D. Ban za rov, L. Li ge ti, S. M. Abram zon, kırk sa yı sı na es ki Türk çe’de ki ız çok luk ekinin ek len me siy le or ta ya çı kan Kırkız’ın “kırk boy, kırk oy mak” de mek ol du ğu nu söyler. Z. V. To gan ise “Kırker” fik ri ni ileri sür mek te dir. Kır gız adı hak kın da gö rüş be lir ten bi lim adam la rı nın or tak ka na ati 

Millî kıyafetleriyle bir Kırgız ailesinin tasvir edildiği resim  (Klav-

dia – Ayderberk, KırgızlarınMillîGiysileri, s. 204)
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ol ma yan Say ma lı Taş da ğı nın zir ve sin de ki on bin ler ce ka ya res mi, dün ya nın en uzun des tan la rın dan olan Ma nas ve Er Tüş tük des tan la rı, dün ya ca ta nı nan ya zar Cen giz Ayt ma tov, Kır gız lar’ın dün ya me de ni ye tine en bü yük kat kı la rın dan dır. Kır gız lar, müs lü man Türk top lu luk la rı ara sın da İslâ mi yet’i en geç ka bul eden top lu luk lardan bi ri dir. Kır gız lar’ın İslâmi yet’e ge çi şi XVIXVII. yüz yıl lar da ta mam lan dı. Sov yet dö ne min de Kır gız lar’ı İslâmi yet’ten soğut mak için bü yük ça ba sar fe dil di. Kır gızis tan’da 19481975 yıl la rı ara sın da İslâm kar şı tı alt mış do kuz ki tap ya zıl dı ve yüz bi nin üze rin de kon fe rans ve ril di. Kır gızis tan’ın ba ğım sız lı ğı nı ka zan ma sın dan son ra he men he men her kö ye bir ca mi in şa edil me ye baş lan dı. Kır gız lar’ın tama mı na ya kı nı Sünnî müs lü man ol sa da inanç sız ya da hı ris ti yan la ra da rast lanmak ta dır. Kır gı zis tan, Türk dün ya sın da en çok mis yo ne rin bu lun du ğu ül ke ler den bi ri dir. Ül ke de ki yok sul luk Ba tı lı mis yoner le rin ra hat ça ha re ket et me si ne imkân ver mek te dir.Gö çe be ha yat sü ren Kır gız lar ara sın da maa rif geç ya yıl mış tır. Kır gız ca ilk ki taplar 1911’de Ka zan’da ba sı lan M. Şa mır kanov’un KıssaZilzalisına(Zelzelehikâyesi) ve K. Sar se ke ev’in ay nı yıl Ufa’da ba sı lan 
Alippe(Elifbâ) ad lı eser le ri dir. Da ha son ra I. Ara ba ev’in 1912’de Oren burg’da ba sılan CazuuÖrnöktörü(Yazıörnekleri) ve ay nı yıl ba sı lan bir ta rih ki ta bın dan baş ka eser yok gi bi dir. İlk Kır gız ca ga ze te an cak 
1924’te çık ma ya baş la yan ErkinToo’dur 
(Özgürdağ). Kır gız lar 1929’a ka dar Arap, 19291940 ara sın da La tin, 1940’tan günü mü ze ka dar Ki ril al fa be si ni kul lan dı lar. An tro po lo jik yön den Ka zak lar’la ara la rın da çok az fark var dır, dil le ri de çok ya kın dır; sa de ce ba zı ses de ğiş me le ri ne rast la nır. Sov yet dö ne min de Kır gız ca ve Ka zak ça ay rı bi rer dil ola rak ge liş ti ril di ğin den bu ses de ğiş me le ri bu gün bi raz da ha artmış tır. Fa kat bir Kır gız’la bir Ka zak anla şa bil mek te dir. Kır gız lar ay nı şe kil de Kıp çak gru bu na gi ren Türk boy la rıy la ve Si bir ya’da ya şa yan Tu va ve Ha kas lar’la da an laş mak ta zor luk çek mez ler.Kır gız lar hak kın da ba sı lı mat bu at ta ilk cid di bil gi ler N. M. Prje vals kiy, P. P. Seme no va Tyan şans kiy, H. A. Se vert sov, I. V. Muş ke tov ve A. P. Fed çen ko gi bi Rus sey yah la rı ta ra fın dan ve ril miş tir. Kır gı zistan top rak la rı nın Rus lar ta ra fın dan iş gal edil me sin den son ra Rus bi lim adam ları nın Kır gız lar’ın ta ri hi, di li, ede bi ya tı ve et nog raf ya sı üze ri ne il gi si art tı. Kır gız tari hi, di li ve ede bi ya tı na da ir araş tır ma ya

Kır gız lar Çin’e doğ ru kaç tı lar. Hü kü met gö rev li le ri, ayak lan ma dan son ra Kır gızlar’ı Çu ve Isık Göl va di le rin den dağ la ra sü re rek 4 mil yon hek tar top rak la rı na el koy du lar ve hal kı aç lı ğa mahkûm et ti ler. Göç ve top rak la ra el ko nul ma sı so nu cu bin ler ce in san öl dü. 1916’da Çin’e göç etmek zo run da ka lan Kır gız lar’ın bir kıs mı 
1930’lu yıl lar da top rak la rı na ge ri dön dü. Çar lık ida re sin den hoş nut ol ma yan Kırgız lar 1917 Bol şe vik İh tilâli’ni se vinç le kar şı la dı lar, an cak du rum um duk la rı gi bi ger çek leş me di. İç sa vaş, Bas ma cı İs yanı, kol hoz laş tır ma ve Sta lin dö ne min de uy gu la nan zu lüm se be biy le yüz bin ler ce in san öl dü rül dü ya da sür gü ne gön de rildi. 19261939 yıl la rı ara sın da Kır gız lar’ın nü fu su ne re dey se hiç art ma dı. II. Dün ya Sa va şı da Kır gız lar için ay rı bir yı kım ol du. Bin ler ce Kır gız gen ci bil me di ği coğ raf yalar da öl dü ya da esir düş tü. Kır gız lar’ın yaşa dı ğı top rak lar 1917’ye ka dar Türkistan Ge nel Va li li ği’nin Se mi re çen, Si rider ya, Fergan a ve Se mer kant böl ge le ri ne da hil di. 1917’ den son ra ku ru lan Tür kis tan Sov yet Sos ya list Cum hu ri ye ti sı nır la rında kal dı. 1924’ te Rus ya Fe de ras yo nu’na bağ lı Ka raKır gız Özerk Böl ge si, 25 Ma yıs 
1925’te Kır gız Özerk Böl ge si, 1926’da Kırgız Otonom Sov yet Cum hu ri ye ti, 1936’da Kır gız Sov yet Sos ya list Cum hu ri ye ti kurul du. Kır gı zis tan 31 Ağus tos 1991’de ba ğım sız lığı nı ilân et ti.

SosyalYapıveKültür. Kır gız lar, es ki si ka dar ol ma sa da Tür kis tan’da ki gö çe be liği de vam et ti ren Türk boy la rın dan bi ri dir. Su Sa mur ve Son Göl gi bi yay la lar da yaz ay la rın da gö çe be lik sür mek te dir. Baş şe hir Biş kek’in et ra fın da ki köy ler de bi le özel lik le ma yıstem muz ay la rın da kı mız ha zır lama mev si min de ai le ler göç et mek te dir. At gü nü müz de de Kır gı zis tan’da ha ya tın vaz ge çil mez ih ti yaç la rın dan bi ri dir. Di ğer Türk halk la rı ara sın da ar tık unu tu lan yak be si ci li ği Kır gı zis tan’da hâlâ sür mek te dir. Han gi dö nem de ve ne amaç la ya pıl dı ğı hâlâ bi lin me yen, in san ya şa mı na el ve riş li 

ifa de ler Kır gız lar’ın gö çe be ha yat tar zı için de tec rit edil miş bir şe kil de ya şa dık ları nı dü şün dü rür. Da ha son ra Kır gız lar, Kazak lar’la bir lik te ha re ket et ti ler. 1862’de Kır gız ku man da nı Sâdık Bey, Kâşgar’a girdiy se de 1864’te Rus lar’a tâbi ol du.Kır gız lar ve Ka zak lar 1897’de ya pı lan ge nel nü fus sa yı mın da Ka raKır gız, Kıp çak ve Kır gızKay sak ola rak kay de dil di ğin den 
(4.293.428kişi) ay rı ay rı sa yı la rı hak kında açık bil gi yok tur. Kır gız lar’ın nü fu su hak kın da ilk bil gi 1926’da ya pı lan sa yı ma ait tir (762.736kişi). Da ha son ra ki nü fus sa yım la rın da ise nü fus la rı nın ço ğal dı ğı gö rü lür (1939,843.648kişi;1959,968.659
kişi;1970,1.452.222kişi;1989,2.528.946
kişi). Gü nü müz de Kır gı zis tan’da ya şa yan Kır gız lar’ın sa yı sı 4,2 mil yon ci va rın dadır. Bu nun dı şın da Öz be kis tan’ın Fer gana ve En di can böl ge le rin de 300.000, Çin Halk Cum hu ri ye ti’nin Sin canUy gur Özerk Böl ge si, Özerk Kı zıl su il çe sin de, Kı zıl küre Özerk Ka zak Böl ge si’nin Mon gol Kü re ka sa ba sın da 200.000, Rus ya Fe de ras yonu’nda 150.000, Ta ci kis tan’ın Ka ra te gin ve Mu rab böl ge le rin de 50.000, Ka za kistan’da 30.000 ci va rın da Kır gız ya şa makta dır. Ay rı ca Af ga nis tan’ın Be dah şan bölge sin de Bü yük ve Kü çük Pa mir, Hin du kuş dağ la rın da gö çe be li ğe de vam eden 5000 ci va rın da, Pa mir dağ la rı nın Pa kis tan tara fın da ka lan böl ge le rin de (bunlarınbir
kısmıTürkiye’yegöçederekVan’ınUlupa
mirköyüneyerleştirilmiştir) ve Türk menis tan’da bir mik tar Kır gız’ın bu lun du ğu bi lin mek te dir.I. Dün ya Sa va şı’nda 25 Ha zi ran 1916’da Çar II. Ni ko lay’ın fer ma nıy la on do kuzkırk üç yaş ara sın da ki bü tün Kır gız er kek le ri cep he ge ri sin de ça lış tı rıl mak üze re gö reve çağ rıl dı. Bu nun üze ri ne Kır gız lar ayaklan dı ve bir müd det son ra ayak lan ma bü tün Tür kis tan’a ya yıl dı. Ça tış malar da Rus as ker ve si vil le ri nin öl dü rül me si üzeri ne çar lık ida re si böl ge de ola ğa nüs tü hal ilân ede rek yüz ler ce ki şi yi kat let ti. Rus asker le riy le baş ede me ye cek le ri ni an la yan 
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rev li si ola rak ta yin edil di. Do çent lik dil eğiti mi için 19721973 yıl la rın da Fran sa’da bu lun du. 1975’te KürveÇoruhBoyla-
rındaKıpçaklarveAtabekBeğliği ad lı do çent lik te ziy le Ta rih Bö lü mü Or ta çağ Kür sü sü’nde do çent ol du. 19761983 yılla rın da Ata türk Üni ver si te si Ede bi yat Fakül te si’nde Ta rih Bö lü mü baş kan lı ğı yap tı. 
1982’de AnıŞehriTarihi ad lı te ziy le profe sör lü ğe yük sel til di. Ay rı ca 19821984 yılla rın da Dı şiş le ri Ba kan lı ğı Araş tır ma Da iresi’nde ar şiv uz ma nı ola rak ça lış tı. 1984’te Ata türk Üni ver si te si’nde ki gö re vin den kad ro suz luk se be biy le ay rıl mak zo run da kal dı ve An ka ra Ga zi Üni ver si te si Eği tim Fa kül te si Ta rih Bö lü mü’ne gir di, bu ra dan 
16 Ma yıs 1985’te emek li ye ay rıl dı ve ay nı bö lüm de 1990 yı lı na ka dar ders ver me yi sür dür dü. 19952001 yıl la rın da Türk Ta rih Ku ru mu aslî üye li ği yap tı. Fah ret tin Kır zıoğ lu 10 Şu bat 2005’te ve fat et ti.Fran sız ca, İn gi liz ce, Arap ça ve Fars ça bi len Kır zı oğ lu’na ge niş bil gi si ve güç lü hâfı za sın dan do la yı “ayak lı kü tüp ha ne” ve kon fe rans ver mek ama cıy la çok se ya hat et ti ğin den “Ev li ya Çe le bi” gi bi un van lar ya kış tı rıl mış tır. Ta rih ve dil çalışmala rı yanın da sos yal ve kül tü rel ha yat ta da ak tif rol oy na mış, bir çok ce mi ye tin ku ru cu lu ğunu ve yö ne ti ci li ği ni yap mış tır. Ay rı ca Türk
Yurdu,TürkDili,TürkTarihi-Belleten,
TürkKültürü,SelçukluAraştırmaları
Dergisi,TürkDünyası,Tanin,Tasvir,
SonHavadis, Tercüman,Ortadoğubaş ta ol mak üze re çok sa yı da der gi ve gaze te de ya zı la rı ya yım lan mış, ilk ka lem dene me le rin de Ma maş lı M. Kuzu, Karsl ı M. Ku zu, M. Il gar, K. Meh met Ilgar, Serhadla roğ lu, Ti mu çin, Kar sak lı, Mehmed F. Kar sak lı, M. Kar sak lı gi bi takma ad lar kullan mış tır. Halk ede bi ya tıy la da ya kın dan il gi le nen Kır zı oğ lu ön ce lik le adım adım dolaş tı ğı Kars ve çev re sin deki ya zı lı ve söz lü şi ir, des tan gi bi eser le ri derleye rek ge niş bir ar şiv oluş tur muş tur. Çalışma la rı çoğun luk la Do ğu, Gü ney, Kuzey Ana do lu ve Kaf kas ya üze ri ne olup bu böl ge le rin ta ri hi, coğ raf ya sı, di li, kül tü rü, ta rihî şah si yet le ri ve folk lo ruy la il gi li dir.

kül tü rü ne de yay dı. İlk ya zı la rı on ye di yaşın da iken Kars Hal ke vi der gi si Doğuş’ta çık tı. Ay nı der gi de 1939 Ha zi ra nın dan iti ba ren Kars ta ri hi, kül tü rü ve önem li şah si yet le ri hak kın da ya zı la rı ya yım lan dı. Bu ara da 1934 Ha zi ra nın dan son ra bir yıl sü rey le Zar şat’ta Ar pa çay ma li ye tah sil mü fet tiş li ği gö re vin de bu lun du. Bu gö re vi es na sın da dok san al tı kö yü do la şıp folklor ve halk ede bi ya tıy la il gi li araş tır ma ve der le me ler yap tı. 19351936’da İs tan bul Tıp Fa kül te si’nde oku du, an cak ai levî sebep ler le Kars’a ge ri dön dü. On ay ka dar Kars Po sof mer ke zi nin ka za sı Di gor’da hu su si mu ha se be tah sil mü fet ti şi ola rak ça lış tı.1937 Ma yı sın da as ke re alın dı. Top çu ye dek su ba yı ola rak 1938’de Sa rı ka mış’ta bu lun du. Ter his edil dik ten son ra 1938
1941 yıl la rın da Kars Li se si’nde Türk çe der si yar dım cı öğ ret men li ği gö re vin de bu lun du. 1941’de İs tan bul Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si Ta rih Bö lü mü’ne girdi. 19431944 yıl la rın da ikin ci as ker li ği de Sa rı ka mış’ta geç ti. As ker lik son ra sı döndü ğü yük sek tah si li ni Mart 1946’da tamam la dı. 19481951’de Kars Li se si’nde, 19511957 yıl la rın da Di yar ba kır’da Zi ya Gö kalp Li se si’nde ve bir sü re Di yar ba kır Öğ ret men Oku lu’nda ta rih öğ ret men li ği yap tı. Bu son gö re vi sı ra sın da Kürt ler’in so yu na da ir ça lış ma la ra ağır lık ver di. Şehrin kül tür ha ya tıy la il gi len di. Di yar ba kır Tu rizm ve Ta nıt ma Der ne ği’ni kur du ğu gi bi İçOğuz ve Kara-Amid der gi le ri ni ya yım la dı. Bu ra da çı kan YeniŞark, Şark
Postası ve YeniDiyarbakırSesi ga ze tele ri ne ma ka le ler yaz dı. Di yar ba kır’da iken Türk ta ri hi ya nın da Türk di li ve folk lo ruyla il gi li ça lış ma la rın dan do la yı 17 Ey lül 
1953’te Türk Dil Ku ru mu üye li ği ne se çil di. 1957’de Ada pa za rı Li se si’ne ta yin edil di. 
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Fethi(1451-1590) ad lı te ziy le dok tor unva nı nı al dı.Ay nı yıl Ata türk Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si Ta rih Bö lü mü’ne öğ re tim gö
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10 Mart 1917’de Kars’ın Su suz il çe si ne bağ lı Ma maş (Kırçiçeği) kö yün de doğ du. Ba ba sı Meh med Der viş Efen di’dir. An ne si Hes na Ha nım’ı çok kü çük yaş ta kay be dince de de si Şe ri foğ lu As ker Ağa ta ra fın dan ye tiş ti ril di. 1931’de Kars Or ta oku lu’ndan me zun ol du. O ta rih ler de Kars’ta li se bulun ma dı ğı için li se tah si li ni Er zu rum’da üc ret liya tı lı ola rak 1934’te ta mam la dı. Ai le çev re sin den edin di ği bil gi bi ri ki mi sa ye sin de er ken yaş lar da Kars’ın ta ri hi, kül tü rü ve coğ raf ya sıy la il gi len di, araş tırma lar yap tı. Ön ce le ri böl ge sel ola rak başla dı ğı ça lış ma la rı nı ge nel Türk ta ri hi ve 
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