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TAYYAR MEHMED PAÞA

fa ali yet le ri ni Se lâ nik ya hu di le ri nin resmî 

tem sil ci si du ru mun da olan, en teg ras yon yanlısıanti-siyonistbirtutumasahipYa-kınDostlarKulübüçatısıaltındayürüt-müş,bukulübünbünyesinde1910’da OsmanlılaşmaCemiyeti’ninkurulmasınaöncülüketmiştir.
1911’deZiyaGökalp’inbaşındabulundu-ğu,TürkçübirçizgideyeralanYeniHayat-çılargrubunagirmiş,Ru me li ve Za man gazetelerindeyazılaryazmış,Türkler’indebirmillîbilincesahipolmasıgerektiğinisöylemiştir.1912’deFransa’dayayımla-

nan Mer cu re de Fran cedergisineTürk-çülükcereyanınıAvrupa’datanıtanbiryazıkalemealmış,buyazıAkçuraoğluYusuftarafındanTürkçe’yeçevrilerek“TürklerBirRûh-iMillîArıyorlar”başlığıylaTürk 

Yur du’ndayayımlanmıştır.1914’teneş-
re di len Türk ler Bu Mu ha re be de Ne Ka

zanabilirler?BüyükTürklük,EnMeş
hurTürkçüler’inMütâlaâtıadlıkitabıZiyaGökalp,MehmetEmin(Yur da kul)gibiisimlerdenveTürkçüçevrelerdenövgüleralmış,Türkçülükhareketiiçerisindeken-dineönemlibiryeredinmiş,buaradaZi yaGökalp’tenetkilenmiştir.Sadecesiyasîalandadeğilekonomikvesosyalalandadaözelliklemillîiktisatvesolidarizmkonula-rındaönplanaçıkmıştır.1914’teİttihatveTerakkîPartisi’ninmaddî,ZiyaGökalp’inmânevîdesteğiylevemillîiktisatfikriniTürkiye’deyaymakamacıileİktisadiyat
Mecmuası’nıkurmuş,Şubat1916–Ka-sım1917arasındabudergidehaftalıkolarak,genellikleFransızcaveAlmancatercümeleriylebirlikteekonomiyleilgilimakaleleryayımlamıştır.ZiyaGökalp’insolidaristvehalkçıgörüşlerininbenimsen-diğiYe ni Mec mua’da 1917’denitibaren“Tesânütçülük”başlığıaltındadüzenliola-rakmakaleleryazmış,TürkçülüğünİttihatveTerakkîilebirliktegözdendüştüğüMü-tarekedönemindeYeniOsmanlılıkakımınısavunmuş,1919’da Bü yük Mec mua’da buakımlailgiliyazılarkalemealmıştır.Cumhuriyet döneminde ulus-devletprojesinedestekvermeksuretiyleMûsevîcemaatininTürkkültürüneentegrasyo-nuiçinçalışmış,Türkleştirmehareketleriiçerisindeetkinroloynamıştır.1928’de yazdığıTürkleştirmeadlıeserinde“onbuyruk”adınıverdiğilisteileTürkiye’deyaşayanyahudilereTürkmilletinedahilolmanın yolunugöstermiştir. Türkdi-liniveTürkkültürünüyaygınlaştırmayıamaçlayanMillîHarsBirliğiadlıderneğinkuruluşundayeralmış,Türkçe’ninyay-gınlaşmasıiçindernekbünyesindegecedersleridüzenlemiş,aynıamaçla1933’te 

reviniüstlendi.Selânik’in1912’deYunanişgalineuğramasıüzerinebirkaçaylığınaViyana’yagitti,dahasonraİstanbul’ayer-leşti.Dârülfünun’da1914-1918arasındamüderrismuavini ve tercümanolarakçalıştı.1916-1922yıllarındaDuhanTürkAnonimŞirketi’ninve1922’denitibarenHermanSpiererveOrtaklarıŞirketi’ningenelmüdürlüğünüyaptı,Türktütünle-rininihracatınıgerçekleştirenkurumlarınbaşındabulundu.1936’daİktisatVekâletibünyesindetoplanantütünkongresiningenelkâtipliğiniyaptı.ArdındanTürkTü-tüncülerBirliği’ningenelsekreterliğiniyürüttü.1945-1950 arasında İstanbulbelediyemeclisüyesiydi.İstanbul’ailktro-leybüsünkurulmasınaöncülüketti.1954 

ve 1957’deCumhuriyetHalkPartisi’ndenmilletvekiliadayıoldu,ancakseçilemedi.
1950’denitibarenİstanbulTüccarDer-neği’ndefaaliyetlerinisürdürdüvegenelsekreterlikgöreviniüstlendi.EmekliyeayrıldıktansonraFransa’nınNiceşehrineyerleşti.DışişleriBakanlığı’naverdiğibirdilekçeileTürkiyeCumhuriyeti’ninNicefahrîkonsolosluğunatalipoldu,ancakdö-neminDemokratPartiyönetimibuiste-ğinikabuletmedi.Songünlerinigeçirdiğibuşehirdeöldü.Osmanlıcılık,TürkçülükveKemalizmalanlarındafikrîsiyasîçalışmalaryapanTekinalp,1908’denitibarenİttihatveTe-rakkî’ninresmîyayınorganıolanİttihad
ve Te rak kîgazetesindeyazmayabaşla-mış,Mûsevîler’iniyibirerOsmanlıvatan-daşıolmalarıgerektiğinisöylemiştir.DileözelönemvererekTürkçe’ninazınlıklararasındayayılmasıiçinTa‘mîm-iLisân-ıOsmânîCemiyeti’nikurmuş,1909yılındaIX.DünyaSiyonistKongresi’neSelânikde-legesisıfatıylakatılarakburadakendinibirOsmanlıvatandaşıolaraktanıtmış,siyo-nistlerinanahedefiolanFilistinveçevre-sindeayrıbiryahudidevletikurmalarınakarşıçıkmıştır.Osmanlıcılıksahasındaki

ra 2003, II, 963, 969, 1021, 1046, 1048, 1087, 
1098; Peçuyluİbrâhim, Tâ rih, II, 446-450; KâtibÇelebi, Fez le ke (haz. Zey nep Ay ci bin, dok to ra te zi, 

2007), Mi mar Si nan Gü zel Sa nat lar Üni ver si te si 
Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, III, 695-701, 712; Kara-çelebizâdeAbdülazizEfendi, Za fernâme / Tâ rih

çe-i Feth-i Revân ve Bağ dâd (haz. Nermin Yıl dı
rım, yük sek li sans te zi, 2005), Mi mar Sinan Gü zel 
Sa nat lar Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Enstitü sü, 
s. 33, 37-42; So lak zâ de Ta ri hi (s.nşr. Va hid Ça
buk), İs tan bul 1989, II, 548, 549; EvliyaÇelebi, 
Se yâ hat nâ me (haz. Se yit Ali Kah ra man), An ka-
ra 2013, I, vr. 62a, 346a; IV, 336a-338b, 401a; P.
Ryca ut, The His tory of the Tur kish Em pi re from 

the Ye ar 1623 to the Ye ar 1677, Lon don 1687, s. 
43-44; Naîmâ, Tâ rih (haz. Meh met İp şir li), An ka-
ra 2007, II, tür.yer.; IV, 1564, 1820; Hadîkatü’l-
vü zerâ, s. 80-81; Şeyhî, Ve kå yiu’l-fu zalâ, I, 73; Hammer(Atâ Bey), IX, 247, 252, 254-255; J.W.
Zin ke isen, Os man lı İm pa ra tor lu ğu Ta ri hi (trc. 

Ni lü fer Ep çe li), İs tan bul 2011, IV, 116, 118; Si

cill-i Osmânî, III, 258; HüseyinHüsâmeddinYa-
sar, Amas ya Târi hi (s.nşr. Ali Yıl maz – Meh met 
Ak kuş), (İs tan bul 1327) An ka ra 1986, I, 316; Uzunçarşılı, Os man lı Ta ri hi, III/1, s. 152, 178, 
202; III/2, s. 386-387; Danişmend, Kro no lo ji°, III, 
321, 331, 370, 374-377; V, 35; KerimYans, IV. 

Mu rad Dev rin de Os man lı-Sa fe vi Mü na se bet le ri 
(dok to ra te zi, 1977), İÜ Ed. Fak., s. 183-184, 185, 
186-187, 189.

ÿAb dül ka dir Öz can

– —
TEKÝNALP

(1883-1961)

Gazeteci, yazar,
fikir ve siyaset adamý.

˜ ™

Serez’dedoğdu.AsıladıMoizKohen’dir
(Co hen).TekinAlp,MunisTekinalp,MusaTekinalpadlarınıkullanmıştır.Babasıİz-hakKohenbirhahamdı.Öğrenimhayatı-naSerez’debaşladı.DahasonraSelânik’teAllianceIsraëliteUniverselle’eveyahudiokulunaaynızamandadevametti.Ara-lık1907’deSelânik’teEcoleImperialedeDroit’daokudu,ardındanİstanbul’dahu-kuktahsiletti.1908’deSelânik’teMatildBendavidileevlendi.MeslekhayatınaSe-lânik’temezunolduğuYahudiÖğretmenOkulu’ndakısabirsürehocalıkyaparakbaşladı.YabancıticaretfirmalarındaveSelânikTicaretKulübü’ndekâtiplikvemu-hasebecilikyaptı.1905’te son ra dan Ye ni 

Asır is mi ni ala cak olan Asırgazetesindesosyalveekonomikkonularadairyazılaryazdı.Buradabeşyılboyuncayazarveyazıişlerimüdürüolarakgörevyaptı.Gazete-ciliğisırasındaMithatŞükrü,ÖmerNaci,İsmailCanbolat,AliCanip(Yön tem)veAkaGündüzgibikişilerledostlukkurdu.Gaze-teciliğinyanısıraserbestavukatlıkyaptı.
1905’teİttihatveTerakkîCemiyeti’neüyeoldu.1910yılındakısabirsüreSelânikVi-lâyetMeclisiüyeliğivegenelkâtipliğigö-

Tekinalp
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TELÂTÎ, Ebû Hafs

di yâ nât).EbûSâkinÂmirb.Alieş-Şem-
mâ hî’ nin Ki tâ bü(U½û li’)dDi yâ nâtadlıeserineyazılmışbirşerholupMuhammedb.Yûsufel-Bârûnîtarafındanbirmecmuaiçindeneşredilmiş(Ka hi re 1304/1886, s. 
77133),dahasonraMuhammedHalîfeMâdîtarafındanel£Aš¢ de tü’lmü bâ re

keadlıkitapiçindedebasılmıştır(Ka hi re, 
ts. [elMat ba atü’lfeccâle tü’lcedîde], s. 
4678).EserinKü tüb MuÅ tâ readlıbirkitapiçindeyapılmışbirbaskısıdahavar-dır(Ka hi re, ts. [elMat ba atü’lBârûniy ye], 
s. 5086). 5. elLeßâ lißü’lmeymûniy ye 

£ale’lMan ¾û me ti’nnûniy ye.EbûNasrFethb.Nûhel-Melûşâî’ninenNûniy ye fî 

u½ûli’ddînadlıkasidesininşerhidir.Yak-laşıkikiayiçindetamamlananbueserindeyazmanüshalarımevcuttur(Cer be, 

Mek te be tü’lBâ rû nî, nr. 22.155; Benî Yez
cen, Mek te be tü Âli Hâ lid, nr. 477; Benî 
Yez cen, Mek te be tü’şŞeyh Mu ham med b. 
Îsâ Ez bâr, nr. 477).Muhammedb.YûsufEttafeyyişbueserebirhâşiyeyazmıştır
(Cer be, Mek te be tü’lBâ rû nî, nr. 69.157). Abdülazîzes-Semînî’ninenNûradıylayazdığışerhise(Ka hi re 1306/1889)Te-lâtî’yeaitşerhinihtisarımahiyetindedir
(Gar dâ ye 1981). 6.Mirßâtü’nnâ¾ırînfî
u½ûli Teb ³† rîn.Tebg†rînb.Îsâel-Mel-şûtî’ninU½ûlü’ddînolarakbilinenese-riüzerineyazılanuzunbirşerholupbirnüshasıgünümüzeulaşmıştır(Benî Yez
cen, Mek te be tü’lKutb [Mek te be tü’şŞeyh 
Et ta fey yiş], nr. 813; Cer be, Mek te be tü’l
Bag tûr).Müellifin,halkındafaydalanma-sıiçinNuÅbe tü’lmetîn min u½ûli Teb

³† rînadıylaözetlediğieserMuhammedHalîfeMâdî’ninel£Aš¢ de tü’lmü bâ re ke adlıkitabı içindeyayımlanmış (Ka hi re, 
ts. [elMat ba atü’lfeccâle tü’lcedîde], s. 
144168),MinTürâ¦ine’lİslâmîbaşlığıaltındadiğerbazıkitaplarlabirliktedeba-sılmıştır(Gar dâ ye, ts. [elMat ba atü’lAra
biy ye]). 7. Na¾ mü’tta¼ š¢š fî £uš†di’t

ta£lîš.EbûHafsİbnCemî‘in£Aš¢ de tü’t

tev ¼îdadlıakaidrisâlesineEbü’l-AbbasAhmedb.Saîdeş-Şemmâhî’ninyazdığışerhinşerhidir.MüellifihenüzhayattaikenistinsahedilenbirnüshasıCerbe’debulunmaktadır(Mek te be tü’lBâ rû nî, nr. 
23.249). 8. elFü tû ¼â tü’lilâhiy ye £ale’l

man ¾û me ti’lƒaz re ciy ye (İ £râbü’l-Man-
¾û me ti’l-ƒaz re ciy ye).Abdullahb.Osmanel-Hazrecî’ninelÆa ½î de tü’lƒaz re ciy ye adıyladabilinenerRâmizetü’şşâfiye
fî £il me yi’l£arû² ve’lšåfi yeadlıeseri-ninşerhiolupyazmanüshasımevcuttur
(Cer be, Mek te be tü’lBâ rû nî, nr. 43.322). 
9. MuÅ ta ½a ru i£râbi’lMan ¾û me ti’l

ƒaz re ciy ye.Kitabındîbâcesindemüelli-

korkusuylaailesindenizinalmadanMı-sır’agitti.BuradaİbnTolunCamii’ndekiİbâzıyyeMedresesi’ndeöğrenimgördü.BirtaraftandaEzherCamii’ndekiderslerekatıldı.Tahsilinitamamlayıncazamanlakendisibumedresedegönüllüolarakdersverdi.EbûAbdullahMuhammedb.Yûsufel-Mus‘abîel-Melîkî,EbûZekeriyyâYahyâb.Sâlihel-EfdalîveRamazanb.Ahmedel-Gûlel-Cerbîyetiştirdiğiöğrencilerara-sındayeralır.EbûZekeriyyâel-Efdalîhak-kındabirkasideyazmasındanhareketleonudiğeröğrencilerindendahaönemlibirkonumdagördüğüsöylenebilir.Eserlerin-defakirliktensıkçaşikâyeteder.Hiçevlen-meyenTelâtîKahire’devefatetti.Geçdönemdeİbâzıyye’ninöndegelenâlimle-rindenbiriolarakkabuledilenTelâtîol-dukçaüretkenbirmüellifolupbaştaakaidolmaküzerefıkıhvefıkıhusulü,nahiv,ahlâk,tasavvufvemantıkilimlerinedaireserlertelifetmiştir.Yaşadığıdöneminilimgeleneğineuyarakdahaçoköncekiİbâzîâlimlerinineserlerineşerh,hâşiyeveta‘likleryazmış,sözkonusueserleriözetlemiştir.
Eser le ri. 1.el£İšdü’nna²îd£alânük

te ti’ttev ¼îd.Telâtî’nin,EbûHafsAmrb.Cemî‘in(VI II./XIV. yüz yıl)İbâzîlerarasın-daçokmeşhurolanveMušad di me tü’t

tev ¼îddiyedebilinen£Aš¢ de tü’ttev ¼îd adlırisâlesineyazdığıilkşerhtir.Müellifeserinibeşgündebitirdiğinisöyler.Onunyaşadığı dönemde istinsah edilen birnüshasıBenîYezcen’dekiMektebetüÂl-iYedder’debulunan(nr. 167)eserinpekçokyazmanüshasıvardır(Benî Yez cen, 
Mek te be tü’şŞeyh Mu ham med b. Îsâ Ez
bâr, nr. 555; Mek te be tü’lKutb [Mek te be
tü’şŞeyh Et ta fey yiş], nr. 694; Mek te be tü 
Âli Hâ lid, nr. 163). 2. £Um de tü’lmürîd 

linük te ti’ttev ¼îd.EbûHafsAmr’ınaka-idrisâlesiüzerineyazdığıikincişerholupbirmecmuaiçindebasılmıştır(Ko santîne 
1323/1905, s. 30124). Aynı esere el

Lüßlüßetü’lmu²îße £alâ met ni’l£Aš¢ de adıylayazdığışerhinisegünümüzeula-şıpulaşmadığıbilinmemektedir.3. Ne

tîcetü’lefkârfîta£lîšı£Aš¢deti’lebrâr. EbûSüleymanDâvûdb.İbrâhimet-Te-
lâ tî’ nin (ö. 967/1560) yineEbûHafs’ıneserine yazdığı şerhedairbir ta‘liktir.Eserinyazmanüshalarımevcuttur(Benî 
Yez cen, Mek te be tü’lKutb [Mek te be tü’ş
Şeyh Et ta fey yiş], nr. 750; Mek te be tü Âli 
Hâ lid, nr. 111; Mek te be tü Âli Yed der, nr. 
48; Mek te be tü’şŞeyh Mu ham med b. Îsâ 
Ez bâr, nr. 429). 4. elLeßâ li’lmey mû nât 

fî £uš†di’ddi yâ nât (Şerh £alâ U½ûli’d-
di yâ nât, Leßâlißü’l-man ¾û mât fî £uš†di’d-

İstanbul’dakurulanTürkKültürBirliği’ninbaşkanlığınıyürütmüştür.1936’dayayım-ladığıKe ma lizmadlıkitabındaKema-lizm’ibirideolojiolarakelealıpTürkruhuvedüşüncesiüzerindeyaptığıdeğişimedikkatçekmiş,milliyetçilikilkesineayrıbirönemvermiştir.1944’teOrtaAsya’danbaşlayarakKemalistdönemekadarkiTürktarihiniincelediğiTürk Ru huadıylabirkitapyayımlamıştır.Tekinalp’inTürk ler 

Bu Mu ha re be de Ne Ka za na bi lir ler? 

BüyükTürklük,EnMeşhurTürkçüle
rinMütâlaâtı(1330/1914),Türkismus
undPantürkismus(Wei mar 1915), The 

TurkishandPanTurkishİdeal,War
Staff,IntelligenceDivision (Lon don 

1917),Türkleştirme(1928), Ke ma lizm 

(1936), Türk Ru hu (1944) adlıeserleribu-lunmaktadır.
BİBLİYOGRAFYA:JacobM.Landau, Te ki nalp: Bir Türk Yurtse ve-

ri (1883-1961) (trc. Bur han Par mak sı zoğlu v.dğr.), 
İs tan bul 1996; a.mlf.,“TekinAlp:Osmanlıİm
paratorluğu’nunSonDevrindeBirAydın”, TTK 

Bil di ri ler, IX (1988), II, 1127-1139; LizBehmo-
aras, Bir Kim lik Ara yı şı nın Hikâyesi, İs tan bul 
2005, tür.yer.; CavitOrhanTütengil,“MunisTeki
nalp’inYazıveFikirHayatıileİlgiliBirBelge”, 
Ye ni Yayın lar, VII/4, An ka ra 1962, s. 210-213; a.mlf.,“MunisTekinalp’leİlgiliİkinciBirBel
ge”, a.e., VII/6 (1962), s. 133-134; ArdaOdabaşı,
“Mu nis Te ki nalp (Mo iz Ko hen)’inErkenDönem
BiyografisineveBibliyografyasınaBirKatkı”, 
Top lum sal Ta rih, sy. 204, İs tan bul 2010, s. 34-
45.

ÿMuratKılıç

– —TEKRÎT

(bk. TİKRÎT).
˜ ™

– —
TELÂTÎ, Ebû Hafs

( أبو حفص التاتي )
Ebû Hafs Amr b. Ramazân

b. Ebî Bekr el-Bedr
et-Te lâ tî el-Cerbî

(ö. 1187/1773)

Geç dönem Ýbâzî âlimi.
˜ ™

Tunus’unCerbeadasındakiTelât(Tülât) mahallesindedoğdu.ZiriklîisminiyanlışolarakÖmer,nisbesinidemuhtemelenmahallîlehçede“tâ”harfinin“sâ”şeklindeokunmasısebebiyleSelâsî(Sülâsî)şeklin-dekaydeder.BazıkaynaklardatarihçivefakihEbü’r-Rebî‘Süleymanb.Ahmedel-Hîlâtî’nin(ö. 1099/1688)öğrencisiolduğuzikredilirsedeHîlâtî’ninölümtarihigözönünealındığındabubilgişüpheligörün-mektedir.Telâtî,memleketindebaşladığıtahsilindensonrakendisiniengelleyeceği


