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Bizde 300 sene ewel modern zihniyetitemsileden mUtefekkir bir
TUrk stfatile , tarihin bir hatrrasr ve yadigarr olarak intikal eden
Katib Qelebive eserleri igin yaprlacak gayret ve himmetler kadar,
onun hatrrasrna saygr ve bu hususta genig bir anlayrg gdstermek
meselesi de mUhim bir keyflyet olsa gerektir.

Vefattnrn ytldonumU olan 6 ekim 1957 de 300 Unctr senesini idrak edece$imiz ve
6 arahkta da memleketge buna dair t6renler yapaca$rmrz Katib Qelebi, her devirde
takdir gormUg ve hakkrnda gok sitayigkar geyler yazrlmrg bir TUrk alimidir.

Vekayi - Ul - fudala mirellifi, XVlll. asnn birinci yansrnda, onu, mUstakbel nesillere "Kan

-t gevher-i irfan ve gevher-i kan-r ekvan" olarak tanrttr$r gibi, Muallim Naci
mehrum da, gegen asrrn sonlannda, "Osmanhlann medarr iftihan olan Mirellif-i Hakim"
diyerek vasrflandrrmrg ve kalem erbabr arasrnda onun bir ikincisi gelmemiqtir hUkmUnU

vermigtir. Gergekten, Katib Qelebide, bir gok cihetlerden iistUn de$erler gormek mUmkUndUr.

Onun, zamanrna gore, ileri bir gdrUg tagrdr$r, ilimde batr metodunu benimsedi$ive artrk
yeni ve mUhim ilerlemeler kaydeden garp ilmi ile temasa gegmek istedi$i bilinmektedir.
Altmrg seneyi bulmayan ve pek uzun sayrlamryacak omrtinii, daha ziyade bir otodidakt srfatile,
ilme ve tetebbua hasretmig ve bir qok telif eserler vucude getirmigtir. Bilindi$i gibi, eserlerinin
go$u tarih ve co$rafi7a sahastndadtr. Bunlar iginde "TakvimUttevarih"i orijinal ve pek faydalt
bir eser olmug, geQen asrr baglarrnda bUyUk bir Osmanlr tarihi yazan Hammer'e "Katib

Qelebinin bu takvimi eseri mevcud olmasaydr Osmanh tarihini yazmaya tegebbUs edecek
mUverrih gok defa zulmet iginde kalacaktr" dedidmigti. Keza, esas itibarile co$rafyaya dair olan
meghur eseri "CihannUma" ilk dikkati geken ve ilzerinde durulan bir eser olmugtur. XVlll. asrr
birinciyansrnda bizde matbaa kurulup da faydah eserler basrlmaya bagladr$r zaman bunlarrn
bagrnda CihannUma hatrra gelmig ve hatta TakvimUttevarihten ewelbasrlmrqtr. Bu eser
o zamanki TUrk cemiyetinde o kadar mUsbet bir tesir brrakmrg ve bu nevi ilimlerin yayrlmasrna
kargr duyulan igtiyak o derece bUyUk olmuqtu ki, negrin hitamrnda, ibrahim Miiteferrika, onu

$eyhUlislam Damad zade $eyh Ahmet Efendiye takdim etti$ivakit, onun, butlin memleketleri
ve " mUltik-U alemin kemiyet ve keyfiyetini" ihtiva edecek ve Cihanniimaya ikinci cild olacak bir
eserin tertib ve tab'tna tegvik eylemesi ve ilmin terakkisindeki hakiki sebeb ve gartlan boylece
takdir etmesi buna bir delildir.

Fakat, Katib Qelebiyi en fazla tanttan, onu Avrupa ilim muhitlerince de dtedenberi meghur
ve popUler yapan eseri "Kegfilzzinun" dur ve bu eser, Katib Qelebinin yirmi senelik devamlt
galtgmasrnrn bir mahsulii olmugtur. 300 kadar ilim ve fennin konu ve gayelerini tarif ve
izahlarla agrklayan, bilhassa mukaddemesindeki ilmimUtalealart herkes igin istifadeli bulunan



bu bibliyografik eser, ilim aleminde hig elden diigmiyen, garka ve garkiyata aid tetebbularla
meggul herkesin kUtUbhanesinde en mutena bir mevkii haiz emsalsiz bir telif, adeta bir
hazinedir. Bu yUzdendir ki, 40 sene kadar ewel Tiirk ilim hayatrnrn mUmtaz gahsiyetlerinden

olan ve bir arahk Meclisi VUkelaya da giren Ata Bey merhum, onun hakktnda, "Katib

Qelebi gibi on, on beg alim yetigebilmig olsaydr bugun ilmiterakkiler mevzuunda hayli ileride
bulunurduk" hUkmirnii vermigti. Bunu bir mUbala$a saymamak laztmdtr her halde...

O, bundan bagka, cemiyet hayatrnrn muhtelif hadiselerini ele alarak bunlart tenkidi bir
gekilde tahlil etmig, bilhassa "Mizan-i.il-hak fi ihtiyar-Ul-hak" ve "DiisturUl-amel" gibi eserlerile,
devrin geri zihniyetine kargr ileri bir gcirUg0 miidafaa ederek bu yolda bir mUcadele agmtg ve

bu hareketi ile, bazrlanna gcire, liberal bir zihniyeti temsil etmig ve bilhassa memlekette kanunun
hakim olmasr fikrini savunmugtur.

igte, krsaca portresinive en mUhim eserlerinin gemasrnr gizdi$imiz bu Ttlrk mUtefekkiri,

Avrupalrlarca aynr zamanda Hacr Halife namr ile maruf olan, Katib Qelebi, 27 zilhicce
1067 de (6 ekim 1957) hayata istanbul'da gozlerini yummuq, eserleri ile birlikte tarihe
intikal etmigti. Turk Tarih Kurumu bu yrldcinUmun0 bu ilim adamt ve mUtefekkirin

ehemmiyeti ile mUtenasib bir gekilde anmak hususunda organlanndan biri olan yeni ga$

kolunca, geqen kasrm ayrnda bir karar almrg, bu maksadla bir haztrltk komitesi kurmug ve iki

ay ewelki genel kurulu da hazrrhklarr hrzlandrracak tedbirleri diigiinmUgttt.
Bu senenin sonbaharrnda bUtUn memlekete gamil, anma torenleritertiblenmesi

hususundaki hazrrhklarrn bagrnda, Katib Qelebinin ve eserlerinin, bugtinlin rgt!t alttnda,
yeni bir tahlil ve tenkide tabi tutulmak suretile otoritelerimizin hazrladtklart etUdlerden

mUrekkeb bir arma$an kitabrnrn negri gelmektedir.
Diger taraftan, istanbul Universitesi ve bilhassa onun bu saha ile ilgili kolu olan Edebiyat

Fakitltesi de, TUrk ilminin ve cemiyetinin bugUnkU bir mlimessil ve vekili stfatile bu toreni
agmayt, miiteakrb seneyi, alakadarlar arasrnda, Katib Qelebi senesi olarak vasrflandtrmayt
kararlagtrrdr ve kendi cephesinden de galrgmaya bagladr. Bu sayede tiniversitelerimiz ve
ilim mi.iesseselerimizin hususidikkat ve alakasl, faaliyeti bu nokta uzerinde de teksif edilmig
bulunmaktadtr. Bu vesile ile, onun eserlerinden, hig olmazsa bir tanesinin yeniden negir

sahasrna konmasrnr gdnUl gok arzu ederdi. Fakat,Turk Tarih Kurumu Katib Qelebinin tek
ni.rsha olarak kUtUbhanelerimizden birinitezyin eden gok mUhim bir eserini, "Sitllemitlvtlsul

ila tabakatiilfuhul" adlr biyografik eserinin negrini on plana almakla beraber, maatteessUf
basrlmasrna imkan bulamamrgtrr. Maamafih bu husustaki hazrrlrklart yapmak Uzere

yetkilileri vazifelendirmigtir. Bunun, ileride, meydana gelmesi icab ve temenni edilen
"Katib Qelebi kUlliyatr" serisinin ilk sayrsrnr tegkil etmesi Umid olunabilir. Gene bu tOren

m0nasebet ile, istanbul ve Ankarada, onun eserlerinden ve eserleri etrafrndaki negriyattan
murekkeb sergiler agrlmasr ve onun bir portresini tagryan bir hatrra pulu serisinin gtkarttlmast

da kararlagmrgtrr ve bu hareketler, bu hadiseyi manalandrracak, daha genig mikyasta TUrk

cemiyetine mal edecek birer tezahUrlerdir.
Ancak, Katib Qelebinin Vefa civanndaki mezan, bugunktr imar hareketlerinde feda

edilmiyerek muhafazasrnrn teminat altrna ahnrp alrnmamasr, hatta daha fazla bir itinaya
mazhar olup olmamasr, bugtin, en biiyuk bir endiqe konusudur.

Bize, 300 sene evvel modern zihniyeti temsil eden mUtefekkir bir Tirrk stfatile, tarihin
bir hatrrasr ve yadigarr olarak intikal eden Katib Qelebi ve eserleri igin yaptlacak gayret ve

himmetler kadar, onun hatrraslna saygr ve bu hususta genig bir anlaytg gostermek meselesi de



mUhim bir keyfiyet olsa gerektir.


