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KÖPRÜLÜ

– —
KÖSOÐLU, Nevzat

(1940-2013)

Türk kültür adamý,
yazar ve yayýncý.

˜ ™

7 Ekim 1940 ta ri hin de Er zu rum’un İspir ka za sın da doğ du. Ba ba sı da va ve ki li Tay yip Bey, an ne si İkiz de re li Kum ba sarlar’dan Rey ha ne Ha nım’dır. İlk ve or ta öğ re ni mi ni İs pir’de ta mam la dık tan son ra Er zu rum Li se si’ne gir di. İkin ci ve üçün cü sı nıf la rı Ka ra bük De mir Çe lik Li se si’nde oku ya rak bu ra dan me zun ol du. 1959’da gir di ği İs tan bul Hu kuk Fa kül te si’ni 1964’te bi ti rin ce An ka ra’ya git ti. 1967 yı lı nın son la rı na ka dar Babıali’deSabah gazete si nin An ka ra bü ro sun da ça lış tı. Ya zı haya tı na ay nı yıl çı kar dı ğı Söğüt der gisinde baş la dı. Avu kat lık sta jı nın ar dın dan as ker lik gö re vi ni Kars’ta ye ri ne ge tir di. Dö nü şün de 1970’te An ka ra’da avu kat lık ya par ken Ocak der gi si nin yö ne ti ci li ği ni yü rüt tü. Ay nı za man da ku ru cu la rın dan ol du ğu Ötü ken Ya yı ne vi’nin edi tör lük işleriy le il gi len di ve Söğüt der gi sin de ya zı yazma ya de vam et ti. 1974’te Mil li yet çi Ha reket Par ti si ge nel sek re ter yar dım cı lı ğı na ge ti ril di. 1977’de Er zu rum’dan mil let ve ki li se çil di. 12 Ey lül 1980 dar be sin de tu tuklan dı ve bir bu çuk yıl ha pis yat tı.
1982’de be ra at et tik ten son ra ak tif siya set ten uzak laş tı. Bü tün me sa isi ni Türk kül tü rü nü ve mil li yet çi li ği bes le yen eser le ri ya zı ya ge çir me ye, Ana do lu Türk kül tü rünün kay nak la rı na yö ne lik ya yın lar yap ma ya ayır dı. Sö ğüt Ya yın cı lık’ı kur du. Or tak bir ça lış may la on dört cilt ha lin de ha zır la nan, Türk ede bi ya tı nın en es ki dö nem le rin den XX. yüz yı la ka dar şi ir ve ne sir ör nek le ri ni top la yan Büyük TürkKlasikleri ad lı ese ri ya yım la dı (İstanbul1985-2002). Bir di ğer önem li hiz me ti de 1990’lı yıl lar da Kül tür Ba kan lı ğı’nın neş ret ti ği TürkiyeDışında

kiTürkEdebiyatları se ri si nin yö ne ti mi ni üst len me si dir. Bu se ri,Başlangıcından
GünümüzeKadarTürkiyeDışındaki
TürkEdebiyatlarıAntolojisi adıy la otuz iki cilt ha lin de ba sıl dı (Ankara1993-2005). 

yıl lar da müs lü man nü fu sun ya vaş ya vaş azal ma sı ve ya şa mın dur gun laş ma sı se bebiy le 1970’le re ka dar Os man lı gö rü nü münü bü yük öl çü de ko ru du. 1950’de Ti to’nun Yu gos lav ya sı nır la rı nı aç ma sıy la Köp rü lü müs lü man la rı nın ço ğu Tür ki ye’ye göç et ti. 
1964’te şeh rin nü fu su 30.000’e çık tı. Şehrin ti carî iş le vi ni dev ra lan ye ni en düstriler (çinkovekurşunmetalürjisi,tekstil,ipek,
porselen,gıdamaddeleri) ya tı rım cı la rı şeh re çek ti. 2002 yı lın da Köp rü lü’nün nü fu su 55.108’di. İslâmî bir ha yat için dü zen lenmiş bi na la rın ço ğu şeh rin mo dern leş mesi sü re cin de or ta dan kalk tı. Gü nü müz de Köp rü lü’de kü çük bir müs lü man top lu lukla bir lik te 1179 (1765-66) yı lı na ait Köp rülü zâ de Hâfız Ah med Pa şa’nın Pa şa Ca mii ve şeh rin en es ki ye rin de ki Ha cı İbrâhim Kum sal Ca mii bu lun mak ta dır. Mü te va zi bir mi ma ri de ğe re sa hip her iki ca mi den sa de ce Kum sal Ca mii bu gün açık du rumda dır.
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ÿMachıelKıel

Ve les’in üç te iki si hı ris ti yan, üç te bi ri Türk ol mak üze re 3800 hâne ye sa hip ol du ğu nu ya zar. Şe hir de her han gi bir ya hu di ai le si bu lun maz ken yir mi hâne lik bir Çin ge ne nü fu su var dı. Beş ca mi ve bir yük sek sa at ku le si ya nın da Hahn, ye ni ve çok bü yük Aziz Pan te le imon Ki li se si ile ol duk ça iyi du rum da olan Aziz De met ri us Ma nas tırı’ nı anar.
1900 yı lın da Va sil Kançov (Kǎn¸ov), Veles şeh ri nin 19.600 nü fu su ba rın dır dı ğı nı ya zar. Bun lar 12.000’i Bul gar hı ris ti ya nı, 

6600’ü müs lü man, 500’ü Or to doks hı ris tiyan Ulah ve ço ğu müs lü man olan 500 Çinge ne’den iba ret tir. Bu da nü fu sun % 35’ini müs lü man la rın teş kil et ti ği ni gös te rir. 
1315 (1897-98) ta rih li SelânikVilâyeti
Salnâmesi’ne gö re Köp rü lü ka za sı nın (şe-
hirvedoksanüçköyü) top lam da 49.404 nü fu su var dır. Bun la rın yak la şık % 37’si müs lü man dır. Müs lü man lar ço ğun lu ğu Türk ler ol mak üze re da ha kü çük grup lar ha lin de Bul gar / Ma ke don ka bi le le ri, Arna vut lar ve ba zı Çin ge ne ler’den mey da na gel mek te dir. Kançov Bul gar lar’ın sa yı sı nı bi raz da ha yük sek, müs lü man la rın ora nı nı ise bi raz da ha dü şük gös te rir.Şem sed din Sâmi 1314 (1896-97) yılın da Köp rü lü’de 16.279 nü fus, do kuz cami, iki mes cid, ye di tek ke, üç ki li se, bir manas tır 
(AzizDemetrius), bir rüş di ye, müslümanlar için üç, Bul gar lar için üç ve Yu nan lı lar 
(YunanlaşmışUlahlar) için iki mek tep bu lundu ğu nu kay de der. Bun la rın ya nın da otuz iki han, bir de ha mam var dır. Her yıl ma yıs ayın da bü yük bir pa na yır ku ru lur. % 34’ü müs lü man olan Köp rü lü ka za sı nın ge nelde nü fu su Kançov’un ver di ği ra kam lar la ay nı dır. XIX. yüz yı lın ilk ya rı sın da bir çok sey yah da Köp rü lü böl ge si nin üç te bi ri nin müs lü man, üç te iki si nin hı ris ti yan ol duğu nu be lirt miş tir.Nak şi ben diy ye ta ri ka tı nın Ma ke don ya’da ki mer ke zi Köp rü lü ci va rın da dır. Bu ra sı bü yük bir Türk kö yü olan Çel tikçi’de ki (Ori-
zare) tek ke yi işa ret eder. 1960 yı lı na ka dar ak tif olan tek ke nin bi na la rı hâ lâ ayak ta dır. Ay nı şe kil de Ori za re’de Rifâiy ye ta ri ka tı nın bir tek ke si mev cut tur. Rifâî şeyh le ri ne ait üç tür be 1980’e ka dar ayak ta dur ma sı na rağ men dinî bir mer kez ha lin de kul la nılma mış tır. Köp rü lü’de ay rı ca Bek taşîler’in ve Hal ve tiy ye ta ri ka tı nın Ka ra ba şiy ye ko lunun bi rer tek ke si var dı. Ka ra başî tek ke si, son şey hi Alâed din Efen di’nin Tür ki ye’ye gel me siy le 1957’de ka pan dı, Rifâiy ye Tekke si 1980’le rin son la rı na ka dar hiz met te kal dı.

1912 yı lı nın son ba ha rın da Sırp or dusu Köp rü lü’yü ele ge çir di. Şe hir, son ra ki Nevzat

Kösoğlu
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KÖSTENDÝLLÝ ALÝ ALÂEDDÝN
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tan bul 2008; Sü ley man Hay ri Bo lay, “Nev zat Kö

soğlu’nunTefekkürDünyası”, Nev zat Kö soğ lu’
nun Ar dın dan, İs tan bul 2014, s. 1757; Meh met Gü neş, “BirTefekkürAbidesi:NevzatKösoğlu”, 
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ÿAyşeMelekÖzyetgin

– —KÖSTENDÝLLÝ ALÝ ALÂEDDÝN
(ö. 1143/1730)

Halvetî-Ramazânîþeyhi.
˜ ™

1053’te (1643) Sof ya’ya bağ lı Kös ten dil şeh rin de doğ du. İlim çev re le rin de Kösten dil Müf tü sü di ye ta nı nır. Ha ya tı na da ir en ay rın tı lı bil gi yi ve ren ilk kay nak lar dan Fın dık lı lı İs met Efen di’ye gö re tah si li ni mem le ke tin de ta mam la yıp ha dis il min de yet kin bir âlim ol duk tan son ra Kös ten dil’in ku zey do ğu sun da yer alan Lof ça’ya git ti ve Ru me li’nin yay gın ta ri kat la rın dan olan HalvetîRa mazâniy ye şey hi Lof çavî Ali Fâzıl’a in ti sap et ti, sey rü sülûkü nü ta mam la yıp on dan icâzet al dı (Tek mi le tü’şŞekåik,s.
304). So yu nun Hz. Ömer’e da yan dı ğı, mânen Ha cı Bektâşı Velî’ye mün te sip ol duğu na da ir son ra ki dö nem kay nak lar da veri len bil gi ler ay nı isim ve kün ye yi ta şı yan, ken di sin den yak la şık bir bu çuk asır ön ce ya şa mış bir baş ka Hal vetî şey hiy le il gi li dir. Hal ve tiy ye’nin Ra ma zan Mahfî ta ra fın dan İs tan bul Ko ca mus ta fa pa şa’da ku ru lan Ramazâniy ye ko lu nun Edir ne’de ya yıl ma sı nı sağ la yan Şeyh Mest çi Ali Rûmî ve oğ lu Mest çizâde İbrâhim Ne cib Edirne vî’nin ar dın dan Mest çizâde’nin ha li fe si Deb bâğ Ali Rûmî va sı ta sıy la ta ri kat Fi li be mer kez li Ba tı Trak ya böl ge si ne in ti kal et ti; Debbâğ Ali Rûmî’nin ha li fe si Lof çavî Ali Fâ zıl Efendi’nin Fi li be, Tro yan ve Te te van şe hir le ri ne kom şu olan Lof ça’da bir tek ke aç ma sıy la Edir ne ve Fi li be’den son ra Lof ça ve çev re şe hir ler de yay gın laş tı.Ali Alâed din Efen di, Ali Fâzıl Efen di’den hilâfet al dık tan son ra Kös ten dil’de aç tı ğı dergâhta ir şad fa ali ye ti ne baş la dı, ar dından mür şi di nin em riy le İs tan bul’a git ti. Ye di ku le ci va rın da bu lu nan Hal ve tiy ye’nin Sün bü liy ye ko lu na ait Ha cı Ev had (HacıEv-
hadüddin) Dergâhı’nda post ni şin lik yap tı. İbrâhim Fah red din Efen di, Kös ten dil li’nin da ha son ra pa di şah ira de siy le Kös tendil müf tü lü ğü ne ta yin edil di ği ni ve Ha cı Evhad Dergâhı me şi ha tın dan ay rı la rak postu Ku tub Hü se yin Efen di’ye bı rak tığı nı söy ler (Envâr,s.51). Kös ten dil li, III. Ahmed’in 28 Sa fer 1133 (29Aralık1720) 

rin de dur du ğu ve “ki tap şu uru” di ye kavram laş tır dı ğı şey müs lü man la rın ve özellik le Türk ler’in Kur’an’a olan bağ lı lığı, bütün ha ya tı nı on dan al dı ğı öl çü ve il ke lere gö re dü zen le me du yar lı lı ğı dır. Dü şün ce ve kül tü rü mü zün ana kay na ğı ol du ğu nu söy le di ği Kur’an’ı ye ni ne sil le re de te mel kay nak ola rak sun ma nın mut la ka ger çekleş ti ril me si ge re ken bir gö rev ol du ğu üzerin de ıs rar la dur muş tur. 2.Bediüzzaman
SaitNursi:Hayatı,YoluveEseri(İstan-
bul1999). 3.GalipErdem(Ankara2002). 
4.PeyamiSafa(Ankara2003). 5.Dündar
Taşer(Ankara2003). 6.TürkMilliyetçili
ğininDoğuşuveZiyaGökalp(İstanbul
2005). 7.GeçmişZamanPeşindeya
hutVaizinSöyledikleri(İstanbul2007). “Ço cuk lu ğu mun cen ne ti” de di ği İs pir’de ge çir di ği yıl la rı an la tır. 8.Hatıralaryahut
BirVatanKurtarmaHikâyesi(İstanbul
2008). Eser de mü el li fin İs tan bul ve Anka ra’da ki ha ya tıy la bir lik te ya kın dö nem ta ri hi mi zin sos yal ve si ya sal tab lo su göz ler önü ne se ri lir. 9.ŞehitEnverPaşa(İstan-
bul2008). 10.MilliyetçilikteYeniAra
yışlar:YahyaKemalHayatıveDüşün
ceDünyası(İstanbul2009). 11.Peyami
Bey:HayatıveDüşünceDünyası(İs-
tanbul2011). Mü el li fin bu eser le ri, bi yogra fik in ce le me nin çok öte sin de ob jek tif bir ba kış açı sı ve öz gün fikrî tah lil ler le önem li bir boş lu ğu dol dur muş tur.Kö soğ lu’nun di ğer eser le ri de şun lar dır: 
MilletMeclisindeveAskerîMahke
melerdeTariheKonuşmalar(İstanbul
1987),TürkDünyasıTarihiveTürk
MedeniyetiÜzerineKonuşmalar(İs-
tanbul1990),MillîKültürveKimlik
(İstanbul1992),TürkKimliğiveTürk
Dünyası(İstanbul1996),HukukaBağlı
lıkAçısındanEskiTürkler’de,İslâm’da
veOsmanlı’daDevlet(İstanbul1997), 
TürkMilliyetçiliğiveOsmanlı(İstan-
bul2000),KüreselleşmeveMillîHa
yat(İstanbul2002),TürkOlmakyada
Olmamak,MillîKültür,MozaikKültür
veEtnisite(İstanbul2005),TürkDün
yasındaYeniBirMedeniyetTasarımı
(İstanbul2013). Kö soğ lu ken di dü şün ce ve fi kir ha ya tı nın ge liş me sin de önem li et ki si olan, bü yük de ğer ver di ği Pe ya mi Sa fa’nın çe şit li der gi ler de ya yım la nan bin ler ce maka le sin den seç ti ği ya zı la rı Objektif adı nı ver di ği bir se ri de top la mış tır (I-VIII,İstan-
bul1970-1976). Ken di si bu se ri yi ha ya tı nın en gü zel ça lış ma sı ola rak ka bul eder.
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Ay nı pro je çer çe ve sin de, Baş ba kan lık Tanıt ma Fo nu des te ğiy le Tür ki ye’de ki Türk ede bi ya tı nın di ğer Türk dil le ri ne ak ta rılma sı ama cıy la baş lan gı cın dan gü nü müze ka dar ede bi yat eser le rin den se çi len beş cilt lik an sik lo pe dik bir ese rin Âzerîce 
(1999), Ka zakça (2002), Kır gızca (2003), Öz bekçe (2003) ve Türk men ce (2003) yayım lan ma sı nı, Türk İş bir li ği ve Ko or di nasyon Ajan sı (TİKA) ve Türk bü yü kel çi lik le ri ara cı lı ğıy la bu ül ke ler de da ğı tıl ma sı nı sağla dı. Uzun yıl lar Türk Ocak la rı Eği tim ve Kül tür Vak fı’nın baş kan lı ğı nı da yü rü ten Nev zat Kö soğ lu bu vak fa ait Türk Yur du okul la rı nın ku ru cu su dur. Ev li ve üç ço cuk ba ba sı olan Kö soğ lu 10 Ekim 2013 ta rihin de An ka ra’da ve fat et ti ve er te si gün Göl ba şı Me zar lı ğı’nda def ne dil di.Türk di li ne ve kül tü rü ne önem li kat kıla rın dan do la yı Nev zat Kö soğ lu’na Tür kiye Bü yük Mil let Mec li si ta ra fın dan Türk Kül tü rü ne Hiz met ödü lü (2009), 41. Türk Ocak la rı Ku rul ta yı’nda Ham dul lah Sup hi Tan rı över Kül tür ödü lü, 2011 yı lın da Türk di li ne ve kül tü rü ne hiz met le rin den do la yı El gin kan Vak fı ta ra fın dan Türk Kül tü rü nü Araş tır ma ödü lü ve ril miş, 2012’de Ulusla ra ra sı Türk çe Der ne ği’nden İsmâil Gaspı ra lı Türk Di li ödü lü nü al mış tır. Kö soğ lu ha ya tı nın son la rı na ka dar Türk mil le ti nin de ğer le ri ne sa hip çık mış, on la rı yü cel ten ya zı lar yaz mış tır. Türk’ü bir ırk adı olarak de ğil bir kül tür men su bi ye ti nin is mi ola rak ta rif et miş, “Türk ol mak do ğuş tan ol mak tan da ha faz la bir şey dir, bir id raktir, bir he ye can dır, bir cehd dir, bir eği tim sü re ci dir” şek lin de ki söz le riy le Türk kim liği nin dik kat çe ki ci bir ta nı mı nı yap mış tır. Türk dün ya sın da ye ni bir me de ni yet tasa rı mı nın ha ya li ni ku ran Kö soğ lu’na gö re Türk dün ya sı bü tün so run la rı na rağ men ye ni bir do ğuş için de dir. Türk ay dın la rına dü şen gö rev bu do ğu şu hız lan dır mak, ken di kök ve kay nak la rın dan bes le ne rek ya ka ca ğı “in san lık ate şi”nin bü tün dün yayı ay dın lat ma sı nı sağ la mak tır. Hay si yet li bir ge le cek bu yük sek ül kü de dir. Nev zat Kösoğ lu, iman ve amel iliş ki si ni her za man me de ni ye tin tes bi tin de en önem li fak tör ola rak gör müş, bu iliş ki ay nı za man da onun te fek kür dün ya sı nın te mel be lirleyici si ol muş tur. Ona gö re kül tü rün sürekl i ta ze ve can lı ka la bil me si, ya ra tı cı lı ğı nı kaybet me me si iman ve amel ara sın da ki bu iliş ki nin sü rek li li ğiy le müm kün dür.

Eserleri. 1. Kitap Şuuru (İstanbul
1994). 19681973 yıl la rı ara sın da baş ta 
Söğüt ve Ocak ol mak üze re der gi lerde çı kan ya zı la rın dan mey da na gel mektedir. Kö soğ lu’nun ilk ya zı la rın dan iti ba ren üze


