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gir di ve bu ra dan me zun ol du. Baş vekâlet bün ye sin de ki Neş ri yat Da ire si’nde me mur ola rak ça lış tı (1927-1933), bu ra dan Va kıflar İda re si’ne geç ti, va kıf lar la il gi li önem li gö rev ler de bu lun du. 19361937’de İz mir Va kıf lar Mü dür lü ğü Tef tiş He ye ti re is li ği ve mer kez bü ro şef li ği gi bi gö rev ler yap tı. Bu sı ra da vak fi ye ler ya nın da ta rihî bi na lar, ki tâ be ler, bun la rın sa nat özel lik le ri üze rine araş tır ma lar da bu lun du. Ay rı ca spor ta ri hiy le il gi len di. Ge le nek sel Türk spo runun en önem li ko lu olan ok çu lu ğa özel bir yer ayır dı. Bu ça lış ma la rı do la yı sıy la Türk Ta rih Ku ru mu’na mu ha bir üye se çil di. An ka ra’da si yasî çev re ler içi ne gir me yen Kun ter hal kev le ri nin teş kilâtlan ma sın da yer al dı. Arkitekt der gi sin de ya zı la rı çıktı, Ülkü der gi sin de ça lış tı. 1960 yı lın da ger çek leş ti ri len as kerî dar be nin ar dın dan hal ke vi ha re ke ti 1962’de ye ni den can landı rıl dı ğın da ge nel mer kez de önem li idarî so rum lu luk lar üst len di. Da ha son ra bu radan ay rıl dı ve 1965’te ki emek li li ği ne ka dar Va kıf lar İda re si’nde ça lış ma la rı nı sür dürdü. Selâmet ad lı bir der gi için gi ri şim de bu lun duy sa da ba şa rı lı ve et ki li ola ma dı. Son gö re vi bir ya yın ajan sın da da nış manlık tı. Ka zas ker Mus ta fa İz zet hat tı bir mus ha fın ba sıl ma sıy la uğ raş tı ğı sı ra da 5 Ni san 1971’de öl dü.
Eserleri:EskiTürkSporlarıÜzerine

Araştırmalar(İstanbul1938);TürkVa
kıflarıveVakfiyeleriÜzerineMücmel
BirEtüd(İstanbul1939);FatihCâmiive
BizansSarnıcı(AliSamiÜlgenilebirlik-
te,İstanbul1939;dahaönceVa kıf lar Der gi
si ’ndemakaleolarakneşredilmiştir:“Fatih
Camii”,I[1938],s.91-101,ek70fotoğraf
veplan);YunusEmre,BilgilerBelgeler
(Eskişehir1966). Kun ter’in ayrı ca Vakıf
larDergisi’nde bir çok maka le si ya yım lanmış tır: “Türk Va kıf la rı ve Vak fiye le ri Üzerine Mücmel Bir Etüd” (sy.1[1938],s.103-
129,ek78adetfotoğraf); “Ki ta be le ri miz” 
(sy.2[1942],s.431-456,ek127isim[bir
adetHacıbektaş’ta,onbeşadetKırşehir,
ikiadetAnkara,yirmibeşadetBursa’da,

çok iyi in ce le di ği ni, dö ne min kay nak la rı nı çok iyi araş tır dı ğı nı ve İran sa na tı ko nusun da son de re ce yet kin ol du ğu nu belirtmek te dir. Bu se bep le Zak ho der’in ter cüme si nin gi riş kıs mı İn gi liz ce’ye çev ri le rek Mi norsky’nin ter cü me si nin baş kıs mı na kon muş tur. Ah med Sü heylîyi Hânsârî, Teb riz nüs ha sın dan ese ri tek rar neş retmiş tir (Tahran1352hş./1973).Mü der risîyi Tabâtabâî, Kådî Ah medi Kum mî’nin yu ka rı da adı ge çen üç ese rinin dı şın da aşa ğı da ki beş ese riy le Kum şeh ri ile ri ge len le rin den bir şah sa yaz dı ğı bir mek tup tan (Nâmeßi be Yekî ez Fu
Ša lâ zâ de gâni Câsibi Æum) söz et mekte dir (Ber re sî hâyi TârîÅî,X/2,s.84-91): 
Cem£u’lÅıyâr(altıküçükciltolupAzer-
baycan,HorasanveIrak’tayetişenşairve
ediplerhakkındadır);MünteÅabü’lvü
zerâß(eksikbirnüshasıTübingen’de[Or.
Oct.3784],bunüshanınmikrofilmiTahran
MillîKütüphanesi’ndebulunmaktadır); 
DîvânıİbrâhîmMîrzaØafevî(Kum-
mî’nintopladığıüçbinbeyittenoluşan
birdivandır);DîvânıEş£âr(müellifindi-
vanıdır);RisâlederA¼vâlüMefâÅirü
MenâšıbıŞehriÆum.
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Chro nic les, Salt La ke City 2000, tür.yer.; Christoph Marc hi nows ki, “PersianHistoricalWriting
undertheSafavids(1501-1722/36)”, The Ox ford 
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Araþtýrmacý-yazar.
˜ ™

İs tan bul’da doğ du. Ev kaf Nâzı rı Ab dülha lim Efen di’nin to ru nu dur. İlk tah si linden son ra Hal ka lı’da ki Zi ra at Mek te bi’ni bi tir di. I. Dün ya Har bi ve İs tan bul’un iş ga li sı ra sın da Ana do lu’ya geç ti; İs tiklâl Mü cade le si’ne ka tıl dı, Kuvâyi Mil li ye ve Mü dâfaayi Hu kuk teş kilâtla rın da ça lış tı. Cumhu ri yet’in ku ru lu şu nun ar dın dan An kara’da kal dı. Ye ni açı lan Hu kuk Mek te bi’ne 

ri siy le bir lik te 1968’de Frei burg’da ya yımla mış, ta ma mı ise İh san İşrâk¢ tarafın dan neş re dil miş tir (I-II,Tahran1359hş./1980,
1373hş./1994). Ese rin bi rin ci bö lü mü nün ilk kıs mı nın ya zımın da çe şit li kay nak lardan ya rar la nıl mış tır. Mü el li fin biz zat ken di mü şa he de le ri ne da ya nan Şah I. Ab bas’ın ilk yıl la rı na da ir bö lüm le ri ori ji nal dir. ƒu
lâ½atü’ttevârîÅ kı zıl baş li der le ri ara sın da mey da na ge len re ka be ti ve bu es na da cere yan eden olay la rı ay rın tı lı bi çim de anla tır ve Sa fevî dö ne mi ta rih ya zı cı lı ğın da mü him bir yer iş gal eder. Kådî Ah medi Kum mî, ba ba sı nın He rat’ta ki ilmî mu hitler de bu lun ma sı ya nın da ken di si nin de Meş hed’de ye tiş me si do la yı sıy la Sa fevî ta rih çi li ğin de Ti mur ge le ne ği ni ak ta ran önem li bir hal ka teş kil eder. Ese rin de örnek al dı ğı Sad red din Sul tan İbrâhim Emînî He re vî (Fütû¼âtı Şâhî), Mîr Yahyâ Seyfîyi Kaz vî nî (Lüb bü’ttevârîÅ), Hândmîr’in oğ  lu Mîr Mahmûd (¬eyli ¥abîbü’ssi yer), Mev lâ nâ Hayâtîyi Tebrîzî, Kådî Ah medi Gaf fâ rî (Nü saÅi Cihânßârâ), Ha sanı Rûm
lû (A¼se nü’ttevârîÅ) gi bi ta rih çi le rin çalış ma la rı nı sı ra la ma sı ken di si nin de ay nı ge le nek ten gel miş ol du ğu nu gös ter mekte dir. Mü el li fin be lirt ti ği ne gö re adı nı zikret ti ği ta rih çi le rin hep si ve fat et miş, döne min olay la rı nı ya za cak kim se kal ma mış, ken di si bu se bep le ƒulâ½atü’ttevârîÅ’in V. cil di ni ka le me al mış tır. Kummî’nin yaşadı ğı dö nem ve dö ne min olay la rı göz önüne alın dı ğın da onun abar tı lı gi bi gö rü nen bu ifa de si doğ ru ka bul edi le bi lir. Müel lifin şahit ol du ğu dö nem Şah II. İsmâil’in kı sa, fa kat bu na lım lı ege men li ğin den itiba ren Şah I. Ab bas’ın ilk yıl la rı na ka dar uza nan son de re ce çal kan tı lı yıl lar dır. Bu durum ta rih ya zı cı lı ğı nı da et ki le di ğin den müellifin ifa de si ne gö re ar tık hiç kim se ta rih yazı cı lı ğı na önem ver me mek tey di. Bun dan do la yı Kummî ese ri nin V. cil di ni her han gi bir kim se den hi ma ye gör me den bü yük zor luk lar la yaz mış tır. 3.GülistânıHü
ner. Hat tat lar ve nak kaş la ra da ir olup muh te me len 1005 (1597) yı lı ci va rın da ya zıl mış tır ve gü nü mü ze an cak ba zı ek sik nüs ha la rı ulaş mış tır. Eser ön ce Mos ko va nüs ha sı na da ya nı la rak Bo ris N. Zak ho der ta ra fın dan Rus ça’ya çev ril miş (Leningrad
1947), Vla di mir Mi norsky ese rin Teb riz, İn gil te re ve Hay darâbâd yaz ma la rı nı karşı laş tır mış, B. N. Zak ho der’in ter cü me sinden de fay da la na rak İn gi liz ce’ye çe vir miştir (Washington1959). Mi norsky, ken di ter cü me si nin Hay darâbâd nüs ha sın da ki ilâve ler do la yı sıy la Zak ho der’in Rus ça çe viri sin den çok fark lı ol du ğu nu ifa de et mekte dir. Ay rı ca Zak ho der’in elin de ki nüs ha yı 
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da ha son ra Arap ça’ya ter cü me edilmiştir (esSiyâsetü’l£O¦mâniyye: Ticâ he’l
iÅtilâli’lFransî li’lCezâßir,trc.Abdülcelîl
Temîmî,Tunus1970). Do çent lik te zi olarak ha zır la dı ğı Av ru pa’da Os man lı ika met el çi lik le ri nin ku ru lu şuy la il gi li in ce le me si de bir baş ka önem li ki ta bı dır. Ay rı ca pek çok ma ka le ve an sik lo pe di mad de si kale me al mış tır. Bil di ri le ri, yaz dı ğı ma ka le ve mad de le rin önem li bir bö lü mü dört kitap ha lin de der len miş tir. Ya zı la rı nın en önem li özel li ği sa de bir Türk çe ile ka le me alın ma sı ve kı sa ol ma sı dır. Ken di si özel soh bet le rin de, top lan tı ve ya se mi ner ler de uzun ca ko nuş tu ğu nu ama kı sa yaz dı ğı nı ifa de edi yor du. Üze rin de Pa ul Wit tek’in bü yük et ki si var dır.Tür ki ye’nin çağ daş laş ma sü re ci nin çeşit li yön le ri Er cü ment Ku ran’ın ça lış ma la rının ana ek se ni ni oluş tur mak ta dır. İs tan bul Üni ver si te si’nde ta nış tı ğı Al man ho ca la rın ve ar dın dan Al man ya’da gör dü ğü sta jın et ki siy le ta rihî vak‘ala rı sos yo lo jik ve ekono mik fak tör le ri dik ka te ala rak açık la ma ya ça lış mış tır. Onun fi kir dün ya sı nı şe kil len diren en önem li un sur lar dan bi ri de mil li yetçi lik tir. Türk ler’in Or ta As ya ile bağ lan tı sı na önem le işa ret eder, fa kat ken di si ni Tu rancı ola rak ta nım la maz. Mil li ye tin en önem li un su ru nu dil ola rak gö rür. Or ta öğ re ni mi ni ya ban cı dil de eği tim ve ren bir ko lej de tamam la mış ol ma sı na ve çe şit li Ba tı dil le ri ni bil me si ne rağ men eği tim di li nin mut la ka Türk çe ol ma sı ge rek ti ği dü şün ce sin de dir. Ka le mi ni ide olo jik sap lan tı la ra tes lim etme ye rek ya zı la rı nı sağ lam bir me to do lo ji üze ri ne in şa et miş tir. Eser le ri ni da ima bir prob le mi çöz mek ama cıy la ka le me al mış ve özel ko nu lar da bi le ge ne li ya ka la ma ya ça lış mış tır. TürkKültürüAraştırmaları
Dergisi’nin bir sa yı sı (XXVII,sy.1-2) ona ar ma ğan edil miş tir (Ankara1989).

BaşlıcaEserleri:Cezayir’inFransızlar
TarafındanİşgaliKarşısındaOsman
lıSiyaseti(18271847) (İstanbul1953,
1957),Avrupa’daOsmanlıİkametEl
çiliklerininKuruluşuveİlkElçilerin
SiyasiFaâliyetleri(17931821) (Ankara
1968,1988),AtatürkçülükÜzerineDe
nemeler(Ankara1981),Türkiye’ninBa
tılılaşmasıveMillîMeseleler(der.M.
Türköne,Ankara1993,1997),TürkÇağ
daşlaşması,ÇileliBirYoldaİlerleyiş
(der.M.Erdoğan,Ankara1997),Türkİs
lâmKültürüneDair(der.M.Erdoğan,
Ankara2000).

BİBLİYOGRAFYA:

Prof. Dr. Er cü ment Ku ran’a Say gı: Türk Mo
dern leş me Ta ri hi Araş tır ma la rı Sem poz yumu: 
Bil di ri ler ve Ma ka le ler (haz.A.YaşarOcakv.dğr.), 

ril di ği Al man ya’da Göt tin gen ve Frie burg üni ver si te le rin de araş tır ma lar da bu lun du. Ça lış ma la rı nı İn gil te re’de sür dür dü. Bernard Le wis’in ve Pa ul Wit tek’in se mi ner leri ne ka tıl dı. 1959’da İs tan bul’a dön dü ğünde Ro bert Ko lej Yük sek Oku lu’nda ta rih öğ ret men li ği ne baş la dı. 1962’de Or ta doğu Tek nik Üni ver si te si Be şerî Bi lim ler Bölü mü’ne ta rih do çen ti ola rak ta yin edil di. 
1964’te Co lum bia Üni ver si te si Or ta do ğu Araş tır ma la rı Ens ti tü sü’nde ça lış ma la rı na de vam et ti. 1967’de To ron to Üni ver si tesi İslâmî İn ce le me ler Bö lü mü’nün kadro su na do çent sı fa tıy la da hil edil di. Ay nı üni ver si te ce ya pı lan pro fe sör lük tek li fi ni ül ke si nin ken di sin den hiz met bek le di ği ge rek çe siy le ka bul et me di. 1970’te Hacet te pe Üni ver si te si’nin da ve tiy le ta rih pro fe sö rü ola rak bu ra da gö re ve baş la dı. 19711973 yıl la rın da Ha cet te pe Üni ver site si Sos yal ve İdarî Bi lim ler Fa kül te si dekan lı ğı yap tı ve fa kül te de Ta rih Bö lü mü’ nü oluş tur du. Ay nı üni ver si te de Ata türk İl kele ri ve İn kılâp Ta ri hi Ens ti tü sü’nü de kurdu. Ens ti tü mü dür lü ğü ve Ta rih Bö lü mü baş kan lı ğı yap tı ğı sı ra da, 1982’de Yük sek Öğ re tim Ku ru lu’nun ye ni uy gu la ma la rıyla bun la rın üni ver si te de ki yan sı ma la rı na tep ki si yü zün den ken di is te ğiy le er te si yıl emek li ye ay rıl dı. Emek li lik sü re sin ce bi limsel ça lış ma la rı na de vam et ti. 2006 yı lın da Tür ki ye Bi lim ler Aka de mi si bi lim hiz met ödü lüy le onur lan dı rıl dı. 2 Ka sım 2009’da İs tan bul’da ve fat et ti.Kur du ğu bö lüm ve ens ti tü nün kad ro ları nı oluş tur ma da ki yak la şı mı ya nın da dünya ta ri hi ni bü tün cül ola rak ku cak la ma yı amaç la yan ye ni bir müf re da tın teş ki liy le fark lı bir eko lün ku ru cu su olan Er cü ment Ku ran, Os man lı ta ri hi nin o gü ne ka dar üze rin de pek du rul ma mış yön le ri ni ele al mış tır. Dok to ra te zi ken di sa ha sında ilk cid di ça lış ma özel li ği ta şı mak tay dı. Bu eser 

ikiadetBüyükçekmeceKöprüsü,biradet
Ödemiş’te,dörtadet İstanbul’damev-
cutkitâbelerinneşri,tercümesi,tahlili]); “Türk Va kıf la rı nın Mil li yetçi lik Cep he si” 

(sy.3[1956],s.1-11);“Emîr Sul tan Va kıfla rı ve Fâtih’in Emîr Sul tan Vak fi ye si” (sy.
4[1958],s.39-63,ekotuzüçsayfavakfiye,
yediresim); “Fa tih Dev ri Son la rın da İs tanbul Ma hal le le ri, Şeh rin İskân ve Nü fu su” 
(sy.4[1958],s.245-248[EkremHakkıAy-
verdi’nineseriüzerinedir]);“Tar sus’ta ki Tür kis tan Za vi ye le ri nin Vak fi ye le ri” (sy.6
[1965],s.31-50,eksekizadetfotoğraf). Bun la rın dı şın da ki önem li ya zı la rı: “Atı cılar Ka nun na me si” (Ta rih Ve si ka la rı,sy.10
[1942],s.253-274); “Fa tih’in İs tan bul’da İlk Ese ri” (Ül kü,II.Seri,III/25[1942],s.12-
15), “Okmeydanının Eski Teş kilâtı” (Ül kü, 
II.Seri,III/29[1942],s.12-14); “Ok meydanın da ki Es ki ve Ye ni Ça lış ma lar” (Ül kü, 
II.Seri,III/31[1943],s.12-16);“Türk Spor Mi ma ri si ne Da ir” (Gü zel Sa nat lar,sy.5,
İstanbul1944,s.148-159).
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İs tan bul Üs kü dar’da doğ du. Ba ba sı top çu su ba yı Hü se yin Mazlûm Bey’dir. İlk öğ re ni mi ne Sa int Jo seph’in İz mir şu besin de baş la dı, son sı nıf ta iken ay nı oku lun İs tan bul Ka dı köy’de ki şu be si ne ge çe rek 
1940’ta li se nin fen bi lim le rin den me zun ol du. Ar dın dan İs tan bul Üni ver si te si Fen Fa kül te si Fi zik Bö lü mü’ne gir diy se de sosyal bi lim le re duy du ğu il gi se be biy le da ha son ra kay dı nı ay nı üni ver si te nin Ede bi yat Fa kül te si Ta rih Bö lü mü’ne al dır dı. Bu bölüm de dok to ra te zi ne da nış man lık ya pacak olan Ce mal Tu kin baş ta ol mak üze re, Meh met Ca vit Bay sun, Ze ki Ve li di To gan, Mük ri min Ha lil Yi nanç, Arif Mü fit Man sel, M. Tay yip Gök bil gin gi bi ta rih çi le rin dersle ri ne de vam et ti. II. Dün ya Sa va şı es nasın da Tür ki ye’ye il ti ca eden Al man bi lim adam la rıy la ta nış ma fır sa tı bul du. Me zuni ye ti nin ar dın dan ay nı bö lü mün Son çağ Ta ri hi Kür sü sü’ne asis tan ola rak gir di. 
1953’te Cezayir’inFransızlarTarafın
danİşgaliKarşısındaOsmanlıSiyaseti
(18271847) baş lık lı te ziy le dok to ra sı nı ta mam la dı. 19541956 yıl la rın da gön de
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