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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.

BİBLİYOGRAFYA:Nev zat Kö soğ lu, Geç miş Za man Pe şin de Ya
hut Vai zin Söy le dik le ri, İs tan bul 2007; Ha tı ra
lar ya hut Bir Va tan Kur tar ma Hikâye si: Nev zat 

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
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ta ri hin de üç ta ri kat pîri nin şey hi ol muş yegâne şah si yet tir. Hü se yin Vassâf onun hak kın da, “O ne dâirei feyz idi ki pîrler ye tiş tir di” de mek te dir. Üs kü dar Saç lı Hüse yin Efen di Dergâhı’nın ilk post ni şi ni Saç lı Hü se yin Efen di ile onun ağa be yi Sü ley man Hal vetî hilâfet ver di ği di ğer kim se ler dir.Hü se yin Vassâf, Kös ten dil li Ali Alâeddin’e 
Kasîdei Münferice şer hi ve Ta’bîr
nâme(Tarîkatnâme) ad lı iki eser nis bet et mek te dir. Harîrîzâde, Bur sa lı Meh med Tâhir ve Hü se yin Vassâf, Köstendil li’nin Bur sa lı Şühûdî Meh med Efen di (ö.1021/
1612)adın da bir ha li fe sin den ve onun şeyhi nin soh bet le rin den der le di ği Telvîhâtı
SübhâniyyeveMülhemâtıRabbâniy
ye ad lı bir ese rin den söz eder ler (İstanbul
BelediyesiAtatürkKitaplığı,OsmanNuri
Ergin,nr.345). An cak bu ta rih ba kı mından müm kün de ğil dir. Ni te kim eser, Kösten dil li Şeyh Ali Efen di (ö.1000/1592’den
ön ce) adın da baş ka bir Hal vetî şey hi nin söz le rin den ken di der vi şi Bur sa lı Şühûdî Meh med Efen di ta ra fın dan der le nen bir ki tap tır.

BİBLİYOGRAFYA:Hü se yin Ay van sarâyî, Mecmûai Tevârih (nşr.
FahriÇ.Derin–VâhidÇabuk), İs tan bul 1985, 
s. 255; Âkifzâde Ab dur ra him elAmâsî, elMec

di. Âkifzâde Abdurrahim elAmâsî ise “âlim, âmil, mü te şerrî” olarak ta nıt tı ğı Kös ten dil li Ali Alâed din’in 1140 (1727-28) yı lı ci va rın da öl dü ğü nü söy ler (elMecmû£, 
s.197). Kös ten dil li’nin açık tür be si günümüz de Üs kü dar Toygar te pe si Selâmi Ali ma hal le sin de ki yı kık tek ke nin yan tara fın da Kâti bim Aziz bey so ka ğı ile Et hema ğa so ka ğı nın bir leş ti ği yer de dir. Sol ya nın da zev ce si Hav va Ba cı Ha tun, onun so lun da da oğ lu Ömer Efen di (ö.1194/
1780) med fun dur.Kös ten dil li Ali Alâed din’in tes bit edilebil di ği ka da rıy la İs tan bul’da ye di ha li fesi var dır. Selâmi Ali Efen di Dergâhı’nda kendi sin den son ra oğ lu Ömer Efen di post nişin ol muş, di ğer oğ lu Muh yid din Efen di 
(ö.1174/1761), Emi nö nü Ay dı noğ lu (Ünsî 

Hasan) Tek ke si’nde 1742’den iti ba ren bir sü re Ra mazâniy ye usu lü üze re ir şad faali ye tin de bu lun muş tur. Kös ten dil li, Nûred din Cerrâhî, Ah med Raûfî ve Emi nö nü Yıl dız De de Tek ke si şey hi Si nobî Mus ta fa Efen di ol mak üze re üç ta ri kat pîri ye tiştir miş tir. Böy le ce men sup ol du ğu Ramazâniy ye’den Cerrâhiy ye, Raûfiy ye ve Si no biy ye kol la rı or ta ya çık mış tır. Bun lardan Cerrâhiy ye gü nü mü ze ka dar var lı ğı nı sür dür müş tür. Şeyh Kös ten dil li ta ri kat lar 

ta rih li fer ma nıy la, Cel vetî şey hi Meh med b. Sun‘ul lah’ın ve fa tın dan son ra me şi hatı bir müd det mün hal ka lan Üs kü dar Selâm sız’da ki Selâmi Ali Efen di Dergâhı’na post ni şin ve va kıf mü te vel li si ola rak ta yin edil di (fermanınmetniiçinbk.BA,[Mu-
allim]CevdetTasnifi,Evkaf,nr.4338). Hü se yin Vassâf ile Fah red din Efen di’nin nak let ti ği men kı be ye gö re Me di ne’de şey hül ha rem lik va zi fe sin de bu lu nan Hacı Be şir Ağa, Kös ten dil li’nin iki üç ge ce de bir Mes cidi Ne bevî’de Hz. Pey gam ber’in kab ri nin muvâce he pen ce re si ne gel di ği ni, ba zı ha dis le ri onun ru ha ni ye tin den tah kik et ti ği ni ve ar dın dan tay ye de rek Kös tendil’e dön dü ğü nü III. Ah med’e ar zet miş, bu nun üze ri ne şeyh İs tan bul’a da vet edilmiş tir (Sefînei Ev liyâ,V,41;Envâr,s.52). Kay nak lar da, Cerrâhiy ye ta ri ka tı nın pîri Nû red din Cerrâhî’nin Şeyh Kös ten dil li’ye in ti sap yı lı nın 1108 (1696) ola rak kay dedil miş ol ma sı, onun 1133’ten (1720) ön ce de bu tek ke de ir şad fa ali ye tin de bu lun duğu nu ak la ge tir mek te dir.Hü se yin Vassâf’a gö re İs tan bul’a döndü ğün de Şey hü lislâm Ye ni şe hir li Ab dul lah Efen di ile gö rü şen Kös ten dil li, ken di si ne pa di şah ta ra fın dan ma aş tah sis edil di ği ni öğ re nin ce bey tülmâlden ma aş al ma nın mes le ği ne uy gun düş me di ği ni söy le ye rek Kös ten dil’e dön mek için ken di si ne izin veril me si ni ta lep et ti. Şey hü lislâmın, du rumu pa di şa ha ar zet me si üze ri ne bir tek ke me şi ha tı nın ken di si ne tev cih edil me si ferman bu yu rul du, bu nun üze ri ne Üs kü dar Selâmsız’da ki Selâmi Ali Efendi Dergâhı me şi ha tı na ta yin edil di. 1143 (1730) yılı nın or ta la rın da dok san yaş la rında ve fat eden Kös ten dil li’nin ce na ze si bü yük bir ce ma atin iş ti ra kiy le Aziz Mah mud Hüdâyî Âsitâne si’nden kal dı rıl dık tan son ra Se lâ mi Ali Efen di Tek ke si’nin bahçe si ne defnedil
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(Jericho) ol du ğu ya pı lan kar bon test le ri ne da ya na rak ile ri sü rül müş tür. 36 dö nüm lük bir ala nı kap la yan bu kö yün es ki li ği ya nın da önem li bir özel li ği de ka ya dan oyul muş bir hen dek le ve taş tan örül müş bir sur la çevril miş ol ma sı dır (Berkay,s.26). Baş ta İbn Rüs te ol mak üze re Or ta çağ İslâm coğ rafya cı la rı na gö re tûfan dan son ra Cûdî da ğı etek le rin de top ra ğa ayak ba san Hz. Nûh ile be ra berinde ki ler ta ra fın dan ku ru lan, hep si sek sen ki şi olduğun dan “Semânîn” adı ve ri len köy yer yü zün de bi li nen en es ki yer le şim bi ri mi dir (elA£lâšu’nnefîse,s.
195;İbnHavkal,s.229). Köy ler coğ rafî, eko no mik ve po li tik şart la rın el ver di ği ölçü de za man la ge li şe rek için de ba rın dır dı ğı in san la rın eko no mik fa ali yet kol la rın da ki oran la rı ve iş bö lü mü ge liş miş li ği ne gö re ön ce ka sa ba, ar dın dan şe hir ka rak te ri kazan mış tır. Bu nun la be ra ber köy ti pi yerleş me bi rim le ri çok ça buk da ğı la bi li yor du. Hö yük, ha ra be, ören, vi ran di ye ad lan dı rılan es ki köy yer leş me le ri bu na ör nek teş kil eder. Hz. Pey gam ber za ma nın da da köy 
(karye) yer le şik ha ya tın bu lun du ğu kü çük yer le şim bi rim le ri nin adıy dı. Bu dö nemde ki meş hur köy ler (bunlarınbirkısmı
kasababüyüklüğündeidi) ara sın da Hz. Pey gam ber’in an ne si nin med fun ol du ğu Ebvâ kö yü, Resûli Ek rem’in hic ret sı ra sında bir sü re din len di ği Ku deyd, Me di ne’ye git me den ön ce mi sa fir kal dı ğı ve ilk mesci di in şa et ti ği Kubâ, Hay ber’in fet hin den son ra ba rış yo luy la alı nan ve ya rı sı Hz. Peygam ber’e tah sis edi len Fe dek, müs lü manla rın Su ri ye li hı ris ti yan Arap lar ve Bi zans or du suy la yap tı ğı sa va şın mey da na geldi ği Mûte, Te bük Se fe ri es na sın da İslâm hâki mi ye ti al tı na alı nan Cerbâ sa yı la bi lir. Hz. Pey gam ber za ma nın da önem li ge lişme le rin ya şan dı ğı es ki bir zi ra at böl ge si olan “köy ler va di si” an la mın da ki Vâdil kurâ, is mi ni Teymâ ile Me di ne ara sın da ki bir kaç kö yün sı ra lan dı ğı va di den al mış tır.Hu lefâyi Râşidîn ve son ra ki dö nem lerde baş ta Irak ol mak üze re bü tün İslâm coğ raf ya sın da üre ti min ke sin ti ye uğ ra mama sı için ba tak lık la rın ku ru tu lup ye ni tarım alan la rı açıl ma sı, su yol la rı nın ya pı mı, mev cut la rın ıs la hı ve hak sız ver gi alın mama sı gi bi köy ler de ya şa ma yı ca zip kı la cak ted bir ler alın mış tır. Bu ted bir ler so nu cunda ti ca re tin ge liş me si köy le rin, bu lun dukla rı böl ge le re en uy gun üre tim şe kil le rin de da ha faz la uz man laş ma sı na ve da ha faz la ni te lik li iş gü cü ge liş tir me si ne imkân vermiş, böy le ce hem top rak hem de iş gü cünün üret ken li ği ar ta rak köy ya şa mı çe ki ci ha le gel miş tir. Emevîler dö ne min de baş ta Haccâc ol mak üze re ba zı ida re ci ler ta rı

Yeşû,14/15,15/13,54,20/7,21/11;Hâkim-
ler,1/10).İslâm coğ raf ya cı la rı na gö re bir kaç köyden olu şan yer le şim mer kez le ri ne rustâk 
(çoğuluresâtîk) de ni lir di (EI°,VIII,636). Sel çuk lu lar ve Os man lı lar’da şe hir gö nü şünü ve ni te li ği ta şı yan, köy den bü yük is kân bi rim le ri ise ka sa ba di ye ad lan dırıl mış tır. Mo ğol is tilâsın dan ön ce köy şek li ne dönüş tü ğü an la şı lan kûylar da ba zan ver gi kar şı lı ğın da dev le tin, ba zan ken di si nin, ba zan da üc ret kar şı lı ğın da baş ka sı nın ara zi si ni iş le yen, ya rı cı lık yo luy la renç per lik ya pan kim se ler ba rı nı yor du. Bu du rum da köy adı nın Ana do lu’da Sel çuk lu lar dö nemin den be ri bi lin di ği söy le ne bi lir. Bu na kar şı lık Os man lı resmî ka yıt la rın da köy yeri ne kar ye ke li me si kul la nıl dı ğın dan er ken Os man lı bel ge le rin de, bu ara da tah rir defter le rin de köy isim le ri nin Kar yei Bey kö yü, Kar yei Has köy, Kar yei Bo ğaz köy şek lin de ya zıl dı ğı gö rü lür. Pek çok kar ye is min de köy ke li me si nin de bu lun ma sı köy adı nın halk di lin de çok ön ce den be ri bi lin di ği ni ka nıt lar. Ay rı ca Os man lı ka nunnâme le rinde “köy lü, köy ket hüdâsı, köy ket hüdâla rı, şe hir ler de, köy ler de” gi bi söz le rin geç me si bu hu su su des tek ler.Bir iskân te ri mi ola rak köy eko no mik fa ali yet le ri ço ğun luk la ta rı ma, hay van cı lık ve el sa nat la rı na da ya nan; me ka nik iş bölü mü, ce ma at ru hu ve ge le nek çi bir ha yat an la yı şı nın, ai le için de ge le nek sel iliş ki le rin yay gın ol du ğu; nü fu su en faz la bin ler le ifade edi le bi len, coğ rafî bir sı nı rı, ken di ne ait bir adı ve ken di ne öz gü bir top lum sal ör güt len me si bu lu nan; top lumsal de ği şim sü re ci nin nis be ten ya vaş iş le di ği; kır sal bir mekânda var lı ğı nı sür dü ren sos yal ve fiziksel çev re le rin oluş tur du ğu, bü tün bu yönle riy le de şe hir ler den fark lı lık gös te ren bir yer leş me dir. Bu şek liy le köy diğer yerle şim yer le rin den uzak, ya lı tıl mış, et ra fı kö ye ait ot lak, yay lak, me ra, bal ta lık gi bi ge niş bir coğ rafî ala nı kap sa yan yer le şim bi ri mi dir. Ba zı du rum lar da aha li si da ğıl mış olup zira ata açık yer le ri ekin lik ola rak kul la nı lan köy le re “mez raa” denmiş tir. Ba zan bu mez ra ala ra bir kaç ha ne yer leşir di. Os manlı dö ne mi tah rir ka yıt la rın da âde ta bir kö  ye dö nüş müş mez ra ala ra da rast la nır.Köy bi ri mi nin top lu yer le şim bi çi mi nin ilk ör ne ği ni teş kil et ti ği bi lin mek te dir. Bu an lam da ilk köy le rin Ne oli tik dö nem de orta ya çık tı ğı ka bul edi lir. Ne oli tik ça ğın tarım, hay van cı lık ve çöm lek ya pım cı lı ğı nın or ta ya çık tı ğı yer le şik top lum ha ya tı na ait en es ki ka lın tı la rı içe ren ve köy ola rak ni telen di ri len yer le şim bi ri mi nin milâttan ön  ce 7000’le re ta rih le nen Fi lis tin’de ki Eri ha 

mû£, Mil let Ktp., Ali Emîrî Efen di, nr. 2527, s. 

197; Ha rî rî zâ de, Tibyân, I, vr. 212b-213b; İs met, 
Tekmiletü’şŞekåik, s. 304-306; Hü se yin Vassâf, 
Se fî nei Ev liyâ (haz.MehmetAkkuş–AliYılmaz), 
İs tan bul 2006, V, 4142, 59; Os man lı Mü el lif
leri, I, 97; Ra ma zan Mus lu, Os man lı Top lu mun
da Ta savvuf (18. Yüz yıl), İs tan bul 2003, s. 68; Mehmet Ce mal Öz türk, Cerrâhîlik, İs tan bul 2004, 
s. 57-60; İb ra him Fah red din (Erenden), En vârı 
Hz. Pîr Nû red din Cer râ hî (M.FahrettinDal,Fah
reddin Eren den’in Ta sav vufî Gö rüş le ri[yüksek
lisanstezi,2006]içinde,MÜSosyalBilimlerEnsti-
tüsü),s.51-54.

ÿSemihCeyhan

– —KÖY

Þehirvekasabadanküçük
yerleþimbirimi.

˜ ™

Söz lük te “ma hal le, semt, so kak, yö re” an la mın da ki Fars ça kûydan ge lir. Türkçe’de sü rek li iskân yer le ri nin en kü çü ğü nü ifa de eder. Or ta As ya’da Türk ler ara sın da köy ye ri ne ka lın ve ya in ce te laf fuz edi len 
kent (kend, kand,Sanskritçekanthå;Soğd-
cakand“şehir”) ke li me si kul la nıl mış tır. Bu ke li me ye “şe hir, ka le” an la mı na ge len ba

lık ve toy la bir lik te es ki Türk çe me tin ler de rast la nır. Ba la sa gun ve Ar gu leh çe le rin de “şe hir” mâna sı na ge len uluş Çi ğil leh çesin de köy de mek tir (KâşgarlıMahmûd,s.
29). Di ğer Türk leh çe le rin de bu nun kar şılı ğın da ağıl ve de ği şik şe kil le ri kul la nı lır. XI. yüz yı lın son la rın da ağıl ke li me si “ko yun ya ta ğı”, Oğuz Türk le ri’nde ise “ko yun pis liği” an la mın day dı. Da ha son ra bir kaç evi ve ağıl la rı ba rın dı ran kü çük yer leşim bi rimle ri ni ifa de ede rek köy mâna sı nı ka zanmış tır. Köy ise da ha çok Türk çe’nin gü ney leh çe sin de ge çer. Türk çe’nin gü ney ba tı leh çe le rin de ağıl ye ri ne Fars ça kay nak lı bir ke li me nin yer al ma sı nın se be bi, Kâşgar lı Mah mud’un tes bit et ti ği gi bi ağı lın Oğuz boy la rı ara sın da ka zan dı ğı ikin ci mânay la il gi li dir. Türk ler, Mâverâün ne hir ci va rın da İran lı lar’la iç içe ya şa dı ğın dan Türk çe ke lime le rin ye ri ne on la rın Fars ça kar şı lık la rının kul la nı mı yay gın laş mış, Fars ça’da köy an la mı na ge len dih ke li me si nin ye ri ne kûy ter cih edil miş tir. Arap ça’da köy an la mı na ge len kar ye ke li me si Kur’ânı Kerîm’de otuz ye di yer de te kil, bir yer de ikil ve on se kiz yer de “kurâ” şek lin de ço ğul ola rak geç mek te dir. An cak bu âyet ler de kar ye köy de ğil şe hir an la mın da dır. İlyâs peygam be rin ilâhî teb li ği ulaş tır ma sı için yetmiş kö ye gön de ril di ği ha ber ve ril mek te dir 
(DİA,XXII,161-162). Ahdi Atîk’te Hz. Îsâ’nın köy köy do la şıp teb liğ fa ali ye ti ne devam et ti ği ne atıf ta bu lu nu lur ken (Matta,
11/18-19) Fi lis tin’de ki Halîl şeh ri nin ilk adı Kiryât Ar ba’dır (dörtköy) (Tekvîn,23/2;


