
KÖKSAL, Mustafa Asım 

den Haziran 1930'a kadar Develi 11caret 
ve Sanayi Odası'nda başkatip olarak ça
lıştı. 

Dini ilimler sahasında yüksek tahsil yap
mak için Mısır'a gitmek istediyse de mu
vaffak olamadı . 1933'te Ankara'ya gitti. 
Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı 
katiplik imtihanını kazandı. Emekli oldu
ğu 1964 yılına kadar Diyanet İşleri Baş
kanlığı 'nda Evrak Kitabeti memurluğu. 
Tahsis memurluğu, Sicil şefliği, Yazı İşle
ri müdürlüğü , Yayın müdürlüğü, Hayrat 
Hacternesi İşleri müdürlüğü, Zat İşleri 
müdür vekilliği , Müşavere ve Dini Eser
leri İnceleme Kurulu üye başmuavinliği 
görevlerinde bulundu. Hamzavi Melaml 
kutbu Seyyid Abdülkadir-i Belhi'nin 
mensuplarından Fazlullah Rahimi Efen
di'den ders ve feyiz alan son dönem Ka
diri şeyhlerinden İskilipli İbrahim Ethem 
Gerçekoğlu'nun talebesi oldu. Uzun yıllar 
bu hocasının derslerine devam etti ve 
kendisinden icazet aldı. 28 Kasım 1998'
de Ankara'da vefat etti ve Bağlum Kab
ristanı'na defnedildi. 

Safahat'tan etkilenerek 1927'den iti
baren dini manzumeler yazmaya başla

yan M. Asım Köksal daha sonra ilmi ça
lışmalara yönelmiştir. Çalışmalarının bü
yük bölümünü Hz. Peygamber dönemine 
ayırmış. anlatırnda kısaltma yoluna git
meyi uygun görmemiş. kaynaklarda kısa 
geçitmiş konuları ayrıntılı biçimde ince
lerneyi tercih etmiştir. Bu anlayışına uy
gun olarak yaptığı araştırmalar sonucun
da ilk müslümanların Darülerkam'a giriş 
tarihi. Hz. Ömer'in ve Amr b. Abese'nin 
müslüman oluş sırası gibi bazı konular 
hakkında birçok kaynakta aktarılan bil
gilerin doğru olmadığını ortaya koymuş
tur. 

Eserleri. 1. İsldm Tarihi-Hz. Muham
med (a.s.) ve İslamiyet. En önemli ve en 
hacimli eseridir. 1964 yılından itibaren 
üzerinde çalışmaya başladığı eseri bir 
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cildi Mekke, bir cildi Medine devri olmak 
üzere iki cilt halinde yazıp ardından bu
nu genişletmeyi tasarlamış. ancak Mek
ke devrini yayımladıktan (Ankara 1966) 
sonra bu düşüncesinden vazgeçerek Me
din e dönemini Hz. Peygamber'in Medi
ne'de kaldığı her bir yıl için bir cilt olmak 
üzere on bir cilt halinde kaleme almıştır 
(istanbul 1980, 198 1) İsldm Tarihi'nin 
1983'te Pakistan'da açılan milletlerarası 
slretü'n-nebi yarışmasında dünya birin
ciliğini kazanması eserin tanınması ve 
yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. 

Köksal daha sonra Mekke devrini de altı 
cilthalinde neşretmiştir (istanbul 1987). 

Hayatının son yıllarında bütün ciltleri göz
den geçirerek sekiz ci lt olarak yeniden ka
leme almıştır. Bu eser. İsldm Tarihi Pey
gamberler Peygamberi Hz. Muham
med Aleyhisselam ve İslamiyet adıyla 
vefatından sonra yayımlanmıştır (İstan
bul 1999). Hz. Peygamber dönemini ana 
kaynaklara dayanarak bütün ayrıntılarıy
la ele alan ve Asr-ı saadet'te İslam'ın ya
yılış ve hukuk tarihini akıcı bir üslupla an
latan bu eser Türkçe'deki en geniş siyer 
kitabıdır. Z.Müsteşrik Caetani'nin Yaz
dığı İsldm Tarihi'ndeki İsnad ve İftira
lara Reddiye (Ankara 196 ! , !986; istan
bul !987) . İtalyan şarkiyatçısı Leone Cae
tani'nin kaleme aldığı Annali deli' Islam 
adlı eserin Hüseyin Cahit Yalçın tarafın
dan yapılan tercümesine (İ stanbul !924-

!927) reddiyedir. 1955-1960 yılları arasın
da kaleme alınan eser Caetani'nin özel
likle İslam 'da hadis ve isnad müessesesi, 
E bO Hüreyre ve İbn Abbas gibi bazı saha
b1lerin şahsiyeti , Kur'an'ın menşei, Hz. 
Peygamber'in şahsı ve İslamiyet'in teşek
külündeki rolü gibi konularda iddia ve if
tiralarına cevap vermektedir. 3. Peygam
berler Tarihi (Ankara !990) . Hz. Actem'
den Hz. Peygamber' e kadar otuz beş pey
gamberin hayat ve mücadelesini anlatan 
bir kitaptır. 4. Hz. Hüseyin ve Kerbeld 
Faciası (Ankara !979). S. Peygamberi
miz (Ankara !944, 1978; istanbul !999) . 

Manzum bir eserdir. 

Mustafa Asım Köksal'ın diğer bazı ça
lışmaları da şunlardır; Armağan(Ankara 
!939), Peygamberler (Ankara 1941 ; istan
bul !999), Ezanlar(Ankara !946) , Genç
lere Din Kılavuzu (Ankara 1946, 1950, 
!952 ; istanbul !999), Din Bilgisi I-II (il 
kokul dördüncü s ınıflar için ; Ankara 1949). 
İslam İlmihali (Ankara 1954, !957, !977; 
istanbul !993), Bir Amerikalının 23 So
rusuna Cevaplar (Ankara !956), Tevbe 
(Ankara !958, !966) , Hıristiyanlık Pro
pagandası Münasebetiyle Açıklama 

(Ankara !963, ! 982), Dini ve Ahldki Soh
betler (istanbul 198!; 1-lll , Ankara !994), 
Hak Aşıkı, Büyük Mürşid Ahmed Kud
dusi (k. s) (Bor- Niğde !983), İsldm'da İki 
Ana Kaynak Kitab ve Sünnet (Ankara 
!994 ; istanbul !999), Pakistan Konfe
ranslan (İstanbul ! 999) , Ahiret Yolculu
ğu ve Diğer Şiirler(haz. A Cüneyd Kök
sa l, istanbul 1999) . Bunların dışında çe
şitli dergilerde makaleleri ve henüz ya
yımlanmamış bazı çalışmaları bulunan M. 
Asım Köksal , İsmail Ezherli ile beraber 
Muhammed Kamil Hatte'nln er-Risale
tü'l-MuJ:ıammediyye adlı eserini Mu
hammed Aleyhisselam'm Peygamber
liği ismiyle Türkçe'ye çevirmiştir (Anka
ra ! 967). 
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KÖKTEN, Mehmet Münir 
(1882 -1969) 

Türk mfisikisi bestekan ve hocası. 
L ~ 

İstanbul Eyüp'te Cami-i Keblr mahalle
sinde mOsikişinas Zekai Dede'nin evinde 
doğdu. Babası . Maltepe Hastahanesi da
hi liye doktorlarından piyade mülazımı 
Fahreddin Efendi, annesi Zekai Dede'nin 
kızı Ayşe Sıdıka Hanlm ' dır. Küçükyaşta 

babasını kaybeden Mehmet Münir, Ba
hariye Mevlevlhanesi postnişini Hüseyin 
Fahreddin Dede tarafından sikkesi tek
birtenerek Mevleviyye tarikatına intisap 
etti. Eyüp'te Kalenderhane İbtidal Mek
tebi'nde başladığı ilk öğreniminin ardın
dan Eyüp Askeri Rüşdiyesi ve Darüşşafa

ka Mektebi'ni bitirdi. Gümrük ve İnhisar
lar Vekaleti'nin çeşitli kademelerinde ça
lıştıktan sonra bu kurumun tedkik amirli
ğinden emekliye ayrıldı ve hayatının bun
dan sonraki döneminde imam- hatiplik 
yaptı. 1 O Ağustos 1 951 tarihinde Beya
zıt'taki Dibekli (Emin Bey) Camii'nde veka
leten başladığı imam- hatiplik görevine 
195Z yılı başında asaleten tayin edildi. 12 
Nisan 1956'da Kumkapı Saraç İshak Ca
mii imam-hatipliğine nakledildi, vefatma 
kadar bu vazifesini sürdürdü. Uzun süre 
Sar aç İshak mahallesi muhtarlığı görevini 



de devam ettiren Mehmet Münir 19 Şu
bat 1969'da vefat etti ve dedesinin Eyüp 
Gümüşsuyu'nda Kaşgari Dergahı civarın

daki kabrinin yanına defnedildi. 

Dini m Osikiye vukufuyla ve bilhassa 
ezberindeki eserlerin çokluğuyla tanınan 
Mehmet Münir Efendi, bu eserlerin doğ
ruluğu konusunda son derece titizlik gös
tererek onların orüinal özelliklerini kay
betmeden gelecek nesillere aktarılmasın
da önemli bir köprü vazifesi görmüştür. 
İlk mOsiki bilgilerini dedesi Zekai Dede'
den almış. yedi yaşından itibaren dede
sinin salı geceleri talebelerine ders ver
mek üzere evde yaptığı toplantılarında 
hazır bulunmuş. onun vefatı (ı 897) üze
rine Darüşşafaka 'dan hacası olan dayısı 
Hafız Ahmed Efendi'den (Irsoy) mOsiki 
meşklerini devam ettirmiştir. Darüşşa

faka'dan mezun olduktan sonra Bahari
ye ve Yenikapı mevlevihanelerine devam 
ederek mOsiki bilgisini arttırmış. özellik
le Bahariye Mevlevihanesi şeyhi Hüseyin 
Fahreddin Dede'den birçok faslın yanı sı
ra Nayi Osman Dede'nin mi'raciyyesinin 
iki bahrini meşketmiştir. Bu arada Darül
bedayi'in mOsiki bölümüyle Darülelhan'a 
da devam etmiş. ayrıca Muallim İ smail 
Hakkı Bey ve Bestenigar Ziya Bey'den al
dığı derslerle bilhassa din dışı mOsiki re
pertuvarını genişletmiştir. Münir Dede 
olarak da anılan ve imamlık görevi sıra
sında zamanının büyük kısmını talebe ye
tiştirmeye ayıran Münir Kökten'in öğren
cileri arasında İsmail Karaçam ve Hüseyin 
Top özellikle zikredilmelidir. 

Münir Kökten. geniş bir mOsiki reper
tuvarına sahipti ve klasik üs!Obun son 
temsilcileri arasında yer alıyordu. Yılmaz 
Öztuna'nın on iki adet şarkısının listesini 
verdiği eserleri arasında sözleri Muallim 
Naci'ye ait olan ve, " 1\.ırra-i sevda-pena
hın dillerin kullabıdır " mısraıyla başlayan 

karcığar şarkısı çok tanınmış olup Hüse
yin Fahreddin Dede'nin bu eseri sevdiği 

ve sık sık okuttuğu söylenir. 

Mehmet 
Münir 
Kökten 
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Türkçe'de köleden başka kul. bende, 
hal ayık, esir ve "kadın köle" anlamında 
cariye , odalık ; Farsça'da bende, gulam, 
kadın köle için keniz : Arapça'da abd, ra
kik , memlfık. kınn . gulam, rakabe, vasif, 
milkü'l -yemln ve kadın köleler için mem
lfıke , vasife. cariye, erne ve gurre keli
meleri kullanılmıştır. Belirli dönemlerde 
memlükün daha ziyade beyaz. abdi n ise 
zenci köleler için kullanıldığına rastlan
maktadır. ispanya'da siyah köleler için ha
dim kelimesi tercih edilmiştir. 

Köle iman ve namaz. oruç gibi mali yö
nü bulunmayan şahsi nitelikteki dini mü
kellef iyetler açısından h ür insandan fark
sızken hukuki, sosyal ve iktisadi bakım
lardan farklıdır. Her şeyden önce o hukuki 
işlemlere konu olması bakımından "mal" 
kabul edilir; h ür insanlardan farklı bir sta
tüde eda (fiil) ehliyetinden tamamen, vü
cGb (hak) ehliyetinden kısmen mahrum 
tutulur. Kölenin klasik İslam hukuku 
kaynaklarında genellikle "velayet. şeha
det ve kazadan hükmen (hukuken) aciz 
ve mülkiyet hakkından mahrum olan 
kimse" şeklinde tarif edilmesi köleliğin 
esasında bir ehliyet arızası olduğunu ifa
de eder. 

İslamiyet'ten Önce Kölelik. Köleliğin ta
rihi çok eskilere uzanmaktadır. Eski Mı

sır 'da ve Yakındoğu'da kölelerin çok kala
balık bir yekün teşkil ettiği bilinmektedir. 
Bu dönemde savaş esiri kölelerin yanı sıra 
komşu kabile ve kavimlerden kaçırılan in
sanlar. babaları veya diğer yakınları tara
fından köle olarak satılan çocuklarla borç
larına yahut işlemiş oldukları suçlara kar
şılık köle statüsü ne geçirilen kişiler de bü
yük bir sayıya ulaşmaktadır. 

Tevrat'ta kölelikle ilgili olarak dönemin 
anlayış ve uygulamasını yansıtan bazı 
pasajlar vardır. Hz. Nuh'un üç oğlundan 
Ham'ın işlediği günah sebebiyle oğlu Ken
' an'ın Ham'ın kardeşleri Sam ve Yafes'e 

KÖLE 

kul olarak cezalandırıldığından bahsedi
lir (Tekvln, 9/20-29) . Tevrat'ın ifadelerine 
göre kişinin borcuna mukabil kendisini 
köle olarak satması mümkündür (Levi
liler, 25/39) Ayrıca alacaklılar. borçlarını 
ödemeden ölen kimsenin başka malı yok
sa çocuklarını köle olarak alabilirler (ll. 
Krallar, 4/ 1-7). Bir kimsenin kendi öz kızını 
satabilmesi de mümkündür (Çıkı ş, 21/7) 

Hz. Yusuf'la ilgili pasajlardan o dönemde 
yakalanan hırsızın. malını çaldığı kimse
nin kölesi haline getirildiği anlaşılmakta
dır (Tekvln, 44/1 O; aynı olay için bk. Kur
' an-ı Kerim, Yusuf !2/75). Tevrat'ta köle 
azadıyla ilgili bir hüküm yoktur. Sadece 
bir yerde, ağır borca girmiş bir yahudinin 
borçlarını ödemek maksadıyla kendi ken
dini satmasından ve onun altı hizmet yı
lından sonra yedinci yılda serbest olaca
ğından bahsedilmektedir (Çıkış, 21 / 2-6) . 
Efendisi tarafından gözünün kör edilmesi 
veya dişinin kırılması halinde de köle hür
riyete hak kazanır (Çıkı ş , 21 / 26 ). İncil'de 
de kölelerin azat edilmesine dair bir hü
küm yer almaz. Gerek Katalik kilisesi ge
rekse diğer kiliseler köleliği bir vakıa ola
rak kabul etmişler ve hıristiyan ların ken
di dindaşı köleler edinmesinde bir sakın
ca görmemişlerdir. Hatta Saint Thomas 
d'Aquino'ya göre kölelik Hz. Adem'in ilk 
günahının kaçınılmaz bir sonucudur. An
cak Hıristiyanlığın zamanla Avrupa'da 
kölelere daha yumuşak davranılması ko
nusunda köle sahipleri üzerinde olumlu 
etki yaptığı bir gerçektir. Fakat aynı etki 
Amerikan uygulamasında görülmez. 

Eski Yunan ve Roma'da kölelik yaygın
dı. Aksi düşüncede olanların mevcudiye
tine rağmen dönemin filozoflarının hakim 
anlayışına göre kölelik devlet ve aile gibi 
temel beşeri kurumlardan biridir. Aris
to, birçok ır kın hürriyet için gerekli ruh 
yüceliğine sahip olmadığı kanaatindedir. 
Bu bakımdan kölelik sadece efendi açısın
dan değil, kendi başına elde ederneyeceği 

bir yaşama tarzına bu yolla u laşan köle 
için de hayırlı bir şeydir. Gerçi uygulama
da bazan h ür ruh! u insanlar da köleleşti
rilmekte ve köle ruhlu insanlar h ür olabil
mektedir; fakat bu arızi durumlara rağ
men kölelik tabii ve güzel bir müessese
dir. Roma hukukunda !us Gentium'a gö
re kölelerin hiçbir değeri yoktu: başlan
gıçta azat edilmeleri de yasaklanmıştı. 

Daha sonra sınırlı bazı imkanlar getirildi. 
öte yandan Roma hukukunda h ür bir Ro
malı köle durumuna sokulamazken son
raları kendini satan. arkasından da hür 
bir Romalı olduğunu ispat ederek serbest 
kalan kişileri cezalandırmak maksad ıyla 
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