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KIRGIZLAR

revlisiolaraktayinedildi.Doçentlikdileğitimiiçin19721973yıllarındaFransa’dabulundu.1975’teKür ve Ço ruh Boy la-
rın da Kıp çak lar ve Ata bek Beğ li ğiadlıdoçentlikteziyleTarihBölümüOrtaçağKürsüsü’ndedoçentoldu.19761983yıllarındaAtatürkÜniversitesiEdebiyatFakültesi’ndeTarihBölümübaşkanlığıyaptı.
1982’deAnı Şeh ri Ta ri hiadlıteziyleprofesörlüğeyükseltildi.Ayrıca19821984yıllarındaDışişleriBakanlığıAraştırmaDairesi’ndearşivuzmanıolarakçalıştı.1984’teAtatürk Üniversitesi’ndeki görevindenkadrosuzluksebebiyleayrılmakzorundakaldıveAnkaraGaziÜniversitesiEğitimFakültesiTarihBölümü’negirdi,buradan
16Mayıs1985’teemekliyeayrıldıveaynıbölümde1990yılınakadardersvermeyisürdürdü.19952001yıllarındaTürkTarihKurumuaslîüyeliğiyaptı.FahrettinKırzıoğlu10Şubat2005’tevefatetti.Fransızca,İngilizce,ArapçaveFarsçabilenKırzıoğlu’nagenişbilgisivegüçlühâfızasındandolayı“ayaklıkütüphane”vekonferansvermekamacıylaçokseyahatettiğinden“EvliyaÇelebi”gibiunvanlaryakıştırılmıştır.Tarihvedilçalışmalarıyanındasosyalvekültürelhayattadaaktifroloynamış,birçokcemiyetinkuruculuğunuveyöneticiliğiniyapmıştır.AyrıcaTürk 
Yur du, Türk Di li, Türk Ta ri hi-Bel le ten, 
Türk Kül tü rü, Sel çuk lu Araş tır ma la rı 
Der gi si, Türk Dün ya sı, Ta nin, Tas vir, 
Son Ha va dis, Ter cü man, Or ta do ğu baştaolmaküzereçoksayıdadergivegazetedeyazılarıyayımlanmış,ilkkalemdenemelerindeMamaşlıM.Kuzu,KarslıM.Kuzu,M.Ilgar,K.MehmetIlgar,Serhadlaroğlu,Timuçin,Karsaklı,MehmedF.Karsaklı,M.Karsaklıgibitakmaadlarkullanmıştır.HalkedebiyatıyladayakındanilgilenenKırzıoğluöncelikleadımadımdolaştığıKarsveçevresindekiyazılıvesözlüşiir,destangibieserleriderleyerekgenişbirarşivoluşturmuştur.ÇalışmalarıçoğunluklaDoğu,Güney,KuzeyAnadoluveKafkasyaüzerineolupbubölgelerintarihi,coğrafyası,dili,kültürü,tarihîşahsiyetlerivefolkloruylailgilidir.

kültürünedeyaydı.İlkyazılarıonyediyaşındaikenKarsHalkevidergisiDo ğuş’taçıktı.Aynıdergide1939HaziranındanitibarenKarstarihi,kültürüveönemlişahsiyetlerihakkındayazılarıyayımlandı.Buarada1934HaziranındansonrabiryılsüreyleZarşat’taArpaçaymaliyetahsilmüfettişliğigörevindebulundu.Bugöreviesnasındadoksanaltıköyüdolaşıpfolklorvehalkedebiyatıylailgiliaraştırmavederlemeleryaptı.19351936’daİstanbulTıpFakültesi’ndeokudu,ancakailevîsebeplerleKars’ageridöndü.OnaykadarKarsPosofmerkezininkazasıDigor’dahususimuhasebetahsilmüfettişiolarakçalıştı.1937Mayısındaaskerealındı.Topçuyedeksubayıolarak1938’deSarıkamış’tabulundu.Terhisedildiktensonra1938
1941 yıllarındaKarsLisesi’ndeTürkçedersiyardımcıöğretmenliğigörevindebulundu.1941’deİstanbulÜniversitesiEdebiyatFakültesiTarihBölümü’negirdi.19431944yıllarındaikinciaskerliğideSarıkamış’tageçti.AskerliksonrasıdöndüğüyüksektahsiliniMart1946’datamamladı.19481951’deKarsLisesi’nde,19511957yıllarındaDiyarbakır’daZiyaGökalpLisesi’ndevebirsüreDiyarbakırÖğretmenOkulu’ndatarihöğretmenliğiyaptı.BusongörevisırasındaKürtler’insoyunadairçalışmalaraağırlıkverdi.Şehrinkültürhayatıylailgilendi.DiyarbakırTurizmveTanıtmaDerneği’nikurduğugibiİç OğuzveKa ra-Amiddergileriniyayımladı.BuradaçıkanYe ni Şark,Şark 
Pos ta sıveYe ni Di yar ba kır Se sigazetelerinemakaleleryazdı.Diyarbakır’daikenTürktarihiyanındaTürkdilivefolkloruyla ilgiliçalışmalarındandolayı17Eylül
1953’teTürkDilKurumuüyeliğineseçildi.1957’deAdapazarıLisesi’netayinedildi.
1961yılınakadarArifiyeÖğretmenOkulu’ndatarihöğretmenliğiyaptı.1961’deAnkara’daÖğretmeniİşbaşındaYetiştirmeBürosu’ndaşubemüdürüoldu.BiraraDevletPlanlamaTeşkilâtıSosyalİşlerDairesi’ndeveDevletBakanlığıÖzelİstatistikiBilgilerGrubu’ndatariharaştırmalarıuzmanıolarakçalıştı.1966’daMillîEğitimBakanlığıArşivDairesi’ndemüdüryardımcılığıgörevindebulundu.BusıradaçalıştığıTürk An sik lo pe di si’nebirçokmaddeyazdı.HocasıAkdesNimetKuratiledoktoraçalışmalarınıdasürdürdü.1967’deOs man lı lar’ın Kaf kas-El le ri’ni 
Fet hi (14511590)adlıteziyledoktorunvanınıaldı.AynıyılAtatürkÜniversitesiEdebiyatFakültesiTarihBölümü’neöğretimgö

panlararasındaV.V.Barthold,V.V.Radlov,N.N.Karazin,S.K.Tınıstanov,S.E.Malov,K.K.Yudahin,B.M.Yunusaliyev,K.Karasaev,T.Ahmetov,İ.A.Batmanov,K.Tınıstanov,E.Arabayev,B.Soltonov,S.M.Abramzon,S.N.Bernştamgibibilimadamlarısayılabilir.
BİBLİYOGRAFYA:SeyfiÇelebi,L’ouvragedeSeyfiÇelebi:His

torienottomanduXVIesiècle(nşr.vetrc.J.Ma-
tuz), Pa ris 1968, s. 86-87; V.Radlov,Obraztsı
narodnoyliteraturısevernıhtyurkskihplemen,
Pe ters burg 1885, V, s. IXXVI; N.Aristov,Obetni
çeskomsostaveTyurkskihplemeninarodnos
tey,Pe ters burg 1896, s. 283456; V.Barthold,
Kirgizı,Frun ze 1927, s. 556; S.P.Tolstova,Na
rodısredneyaziiikakahstanaII,Mosk va 1963, 
s. 154-185; KirgizskayaSovetskayaSotsialis
tiçeskayaRespublika,Frun ze 1982, s. 98183; NadirDevlet,DoğuştanGünümüzeBüyükİslâm
Tarihi:ÇağdaşTürkîler(ekcilt), İs tan bul 1993, 
s. 361-373; BağımsızKırgızistan:Düğümlerve
Çözümler(haz.EmineGürsoyNaskali), An ka ra 
2001, s. 13-24; OlcabayKaratayev,KırgızEtnog
rafiyasıBoyunçaSözdük,Biş kek 2005, s. 280
315; a.mlf.,KırgızdardınTegiTaraluuArealı
EtnostukMadaniyAlakaları,Biş kek 2013, s. 
16-43; MustafaKalkan,KırgızlarveKazaklar,
İs tan bul 2006, s. 3549; a.mlf.,“TürkveMoğol
KavimleriArasındaKırgızlarınDemografikEtnik
ErimeSeyirleri”,Bilig,sy. 57, An ka ra 2011, s. 
83-114; Ç.Turdalieva,Zapadnıeputeşestven
nikiiisledovateliokırgızahikırgızistane,Biş
kek 2009, s. 5571; AnvarbekMokeev,Kırgızı
naAltaeinaTianŞane,Biş kek 2010, s. 10
15; MehmetKıldıroğlu,KırgızlarveKıpçaklar,
An ka ra 2013, s. 3040; L.Ligeti,“KırgızKavim
İsmininMenşei”,TM,I (1925), s. 235-249; NecibÂsım,“KırgızKelimesininİştikâkınaDair”,a.e.,
II (1926), s. 387-390; İsmailTürkoğlu,“Kırgızis
tan’daHalkAyaklanması”,TY,sy. 273 (2010), 
s. 25-29; “KirgizKaysaki”,Entsiklopediçeskiy
Slovar,Pe ters burg 1895, XV, 95108; R.RahmetiArat,“Kırgızistan”,İA,VI, 735-741; Kırgızstan
Entsiklopediya,Biş kek 2001, s. 90163.

ÿİs ma il Tür koğ lu

– —KIRZIOÐLU, Mehmet Fahrettin
(1917-2005)

GenelTürktarihçisi.
˜ ™

10Mart1917’deKars’ınSusuzilçesinebağlıMamaş(Kırçiçeği)köyündedoğdu.BabasıMehmedDervişEfendi’dir.AnnesiHesnaHanım’ıçokküçükyaştakaybedincededesiŞerifoğluAskerAğatarafındanyetiştirildi.1931’deKarsOrtaokulu’ndanmezunoldu.OtarihlerdeKars’talisebulunmadığıiçinlisetahsiliniErzurum’daücretliyatılıolarak1934’tetamamladı.AileçevresindenedindiğibilgibirikimisayesindeerkenyaşlardaKars’ıntarihi,kültürüvecoğrafyasıylailgilendi,araştırmalaryaptı.ÖnceleribölgeselolarakbaşladığıçalışmalarınıgenelTürktarihive

Mehmet

Fahrettin

Kırzıoğlu
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KÎLÂNÎ, Necîb

ilk ese ri olan e¹-ªarîšu’¹-¹avîl’in 1957’de EğitimBakanlığı’nınromandalındabirinciliködülünükazanmasıüzerineödülünüalmasınaizinverildivetekrarhapishaneye
gön de ril di.Sağlıksorunlarıyüzünden1958’dehapisten çıkarılanKîlânî yarıdakalan tıptahsilini1960’tatamamladı,aynıyıldoğduğuköydehekimlikgörevinebaşladı.İslâmedebiyatçısıKerîmeŞâhînileevlen
di. 19611965yıllarındaUlaştırmaBakanlığı’ndatabiplikyaptı.1965’teikincidefahapsegirdiysedeyinesağlıksorunusebebiyle1967’deçıkarıldı.Hapishanehayatındakianılarını,oradamâruzkaldığızulümveişkenceleriMü×ek kirâtü’d-duktûr ve
Le me¼ât min ¼ayâtîadlıeserlerindedilegetirdi.1968MartındahekimolarakKüveyt’egitti,ardındanBirleşikArapEmirlikleri’negeçipDübey’de(Dubâi)sağlıkbakanınınbaşmüsteşarıoldu.Tıpkonseyi,okulsağlığı,etTesk¢fü’ssıhhîidaresinininşasıveyönetimiylegörevlendirildi.ZamanlabuüçkuruluşungörevalanıgenişleyincesadeceetTesk¢fü’ssıhhîidaresininyönetiminedevametti.Tıplailgilieserlerinibudevredekalemealdı.1992’de emekliyeayrıldı,Mısır’a(Tan ta) dö ne rek yakalandığıpankreaskanseriylealtıaymücadeleetti.Nihayetramazanbayramınınardından6Mart1995tarihindeTantaHastahanesi’ndeöldü.NecîbMahfûz’undaifadeettiğiüzereNecîbelKîlânî,İslâmedebiyatınınnazariyesineilişkinolarak1950’liyıllarınsonlarındanitibarenyazmayabaşladığıbirçokeserleİslâmîedebiyatınteorisyenisayıldığıgibikırkınüzerinderomanı,çoksayıdahikâyevetiyatrosuyladaİslâmedebiyatınınuygulamasınıyapmışbirediptir.BueserlerindeHz.Peygamber’invesahâbeninsîretinden,eskiveyeniİslâmtarihindenkesitleriedebîtürlerletasviretmiş,dünyamüslümanlarınınsorunlarını,komünizm,siyonizm,emperyalizmgibiakımlarınpençesindekimüslümanlarınmâruz kaldıkları zulüm ve katliamlarıedebîşekiliçindedilegetirmiştir.BuaradaTürkistan,Endonezya,Nijerya,Bosna,Filistin,Etiyopya’dakimüslümankıyımlarınıromanlarıylaedebiyatataşımıştır.Eserlerininbirçoğuİngilizce,Fransızca,Türkçe,Rusça,Farsça,Çince,Endonezyaca,İtalyancaveİsveççegibidillereçevrilmiştir.Tabiplikhayatınadairanı,izlenimvehikâyelerini¥ikâyâtü ¹abîbadlıeserindetopladığıgibibunlarıBirleşikArapEmirlikleri’ndeŞârikaRadyosu’ndaprogramolarakdasunmuştur.Onkadarşiirdivanı

223-283). KırzıoğluayrıcaBayatîHasan’ın
Câm-ı Cem-âyin (İstanbul1949)veZiyaGökalp’inMal ta Kon fe rans la rı (An ka ra 

1977)adlıeserlerinineşretmiştir.
BİBLİYOGRAFYA:

S. Esin (De rin su)Dayı,“SayınProf.Dr.M.Fah
rettinKırzıoğlu’nunHayatHikayesi”, Ata türk 

Der gi si, Prof. Dr. M. Fah ret tin Kır zı oğ lu özel sa
yısı, IV/2, Er zu rum 2004, s. 19; a.mlf.,“Prof.Dr.
M.FahrettinKırzıoğlu’nunBilimHayatı”, a.e., 

s. 1136.
ÿS. Esin Da yı

– —KIŞLAK

(bk. YAYLAK ve KIŞLAK).
˜ ™

– —KÎLÂNÎ, Necîb
( نجيب الكياني )
Necîb b. Abdillatîf
b. Ýbrâhîm el-Kîlânî

(1931-1995)

Teoriveuygulamada
Ýslâmedebiyatýöncülerinden,

edip,þairvetabip.
˜ ™

1Haziran1931tarihindeMısır’ınGarbiyevilâyetininZiftâşehrimerkezinebağlıŞerşâbeköyündedoğdu.Köymektebindeokumayazma,hesapveKur’anöğrendi.İlkokuladevamederkenaileninenbüyükçocuğuolarakziraatişlerineyardımediyordu.Küçükyaştanitibarençeşitlihastalıklarlauğraştı.Ziftâ’dabaşladığıortaöğreniminiTantaşehrindekiZiraatLisesi’ndetamamladı(1949).Kendisininedebiyatveyahukuktahsiliyapmaarzusunarağmenbabasınınısrarıüzerinetıpöğrenimineyöneldi.I.FuâdÜniversitesi(Ka hi-

reÜniversitesi)KasrülaynîTıpFakültesi’ne
gir di (1951). 1947yılındanberi İhvânıMüslimînileyakınilişkiiçindebulundu.Toplulukmensuplarınındinîgünleriçeşitlietkinliklerlekutlamaları,Filistin’egönüllücihadkafilelerigöndermeleriveliderleriHasanelBennâ’nınbirsuikastsonucuöldürülmesi(12Şubat1949)gibiolaylardolayısıylateşkilâtlaalâkasınıyoğunlaştırdı;İslâmdavetçisi,hatipveşairolaraketkinbirkonumayükseldi.Tıpfakültesiöğrencisiiken,26Ekim1954tarihindeİskenderiye’ninMenşiyeMeydanı’ndakikonuşmasısırasındaCemalAbdünnâsır’asuikastdüzenlenincebuolayİhvânıMüslimînüzerineyıkıldı,birçokidamvehapisolayıgerçekleşti.İhvânıMüslimîn’leilgisidolayısıylaKîlânîdeonyılhapsemahkûmedildi;Kîlânî,Mısır’ınbirçokhapishanesindedolaştırıldığıbudönemdeçeşitliişkenceleremâruzkaldı.Hapisteyazdığı

Eserleri.KırzıoğluTürktarihiyleilgiliçeşitlikonulardabirçokeser,makalevetebliğkalemealmışolupkitaplarınınbellibaşlılarışunlardır:Kars: Coğ raf ya, Ta-
rih çe ve Kars lı Bü yük ler (İstanbul1943), 
Kars’ın Kur tu luş Ha tı ra sı (Kars1950), 
Kars Ta ri hi (I,İstanbul1953), De de Kor-

kud Oğuz na me le ri (I. Ki tab, İstanbul
1952), De de Kor kud Oğuz na me le ri (II. 
Ki tab,Erzurum1975), 1855 Kars Za fe ri 

(İstanbul1955), Ka ra Amid (Di yar be kir) 

Ta rih çe si ve Abi de le ri nin Kü çük Kı la-
vu zu (Diyarbakır1956), Ya zı lı Ve si ka la-
ra Gö re Zi ya Gö kalp Mü ze si ve Zi ya 
Gö kalp (İstanbul1956), Millî Mü ca de-

le’de Kars, I. Ki tap-Bel ge ler (İstanbul
1960), Kürt le rin Kö kü (I.Bölüm,Ankara
1963), Her Ba kım dan Türk Olan Kürt-
ler (Ankara1964), Kars İli ve Çev re sin-
de Er me ni Me za li mi 1918-1920 (An ka-

ra1970), Ka ra pa pak lar (Erzurum1972), 
Os man lı la rın Kaf kas-El le ri’ni Fet hi 
(1451-1590) (Erzurum1975), Yu ka rı Kür 
ve Ço ruh Boy la rın da Kıp çak lar (Er zu-

rum1976), Kars-Ar pa ça yı Boy la rı Es ki 
Mer ke zi Anı Şeh ri Ta ri hi (1018-1236) 

(Ankara 1982), Da ğıs tan-Aras-Dic le-
Al tay ve Tür kis tan Türk Boy la rın dan 
Kürt ler (Ankara1984), Kâzım Ka ra be kir 
(Ankara1991), Ka ra de niz Böl ge sin de ki 
Türk Boy la rın dan Laz lar ve Hem şin-
li le rin Ta rih çe si (broşür,Ankara1994), 
Tâ rih çe-i (Ga za vât-i) Da ğıs tân (İstanbul
2000).Bazıönemlimakalelerideşunlardır:“KöroğluBoylarındaOğuzDüzeniSayıları” 

(ReşitRahmetiAratİçin,Ankara1966,s.
363-413);“SelçuklularınAnı’yıFethiveBuradakiSelçukluEserleri”(SelçukluAraş
tırmalarıDergisi,II[Ankara1970],1971,s.
111-139);“Lazlar/Çanarlar”(TTK Bildi ri-

ler,VII[1973],I,420-445);“ŞarkîAnadoluMüdafaaiHukukCemiyetiMerkezi‘Karar Defterindeki Kararların Suretleri’”
(AtatürkÜniversitesiEdebiyatFakültesi
Der gi si, sy.5[Erzurum1973],s.153-162);“Gazi’ninKuzeydoğuGezileri,EylülEkim
1924” (AtatürkÜniversitesi50.YılArma
ğanı,Erzurum1974,I,133-188);“Gürcistan’daEskiTürkİnançveGeleneklerininİzleri”(I.UluslararasıTürkFolklorKong
re si Bil di ri le ri, Ankara1976,IV,141-166); 
“1593YılıOsmanlıVilâyetTahrirDefterindeAnılanGenceKarabağSancaklarıUlusveOymakları” (AtatürkÜniversitesiEde
biyatFakültesiAraştırmaDergisi:A.Cafe
roğluÖzelSayısı,Ankara1979,s.199-222);“MustafaKemalPaşaErzurumİlişkileriÜzerineBelgeler(1919-1920)” (Ata türk 

AraştırmaMerkeziDergisi,VII/21[1991],s.


