"T[irk meghurlan ansiklopedisi" nin negri
mUnasebetiyle
Memleketimizde son senelerde grkarrlan ve her halde biiyUk bir ihtiyaca cevap veren
Ansiklopedilere son aylarda TUrk Meghurlarr Ansiklopedisi de katrldr. Genig bir okuyucu
kUtlesine hitap etti$ini g6rdU$Umuz ve TUrk irfanrna bilyUk bir derecede hizmetlerini
umdu$umuz bu tegebbUsUn de diler arkadaglarr gibi muaffak olmasrnr temenni ederken bir
iki nokta Uzerinde durmak ve gdrUlen bazr yanhglarr igaret etmek istiyoruz. Ta ki eser gittikge
m0kemmellegsin ve acele ile yaprldr$rnr sandr$rmrz hatalarrn, daha bUyiik bir dikkat ve titizlik
gdstermekle, onUne gegilebilsin. Ewela gunu kaydedelim ki, eski ve yeni TUrk meghurlartnt
bir arada gostermek bakrmtndan, bu Ansiklopedi takdire de$er bir tegebb[stUr ve muhakkak
ki faydaltdrr . Ansiklopediye dercedilen ve edilmeyen, gerek tarihi gerek muasrr gahsiyetler
uzerinde veya bunlara ait verilen malUmatrn azh$r ve goklu$u hakkrnda mUnakaga ve tenkitler
yapabilirse de, nihayet bunu, saytn mUtegebbisin gahsi takdir ve imkanlarrna brrakabilir ve bu
gekliyle de kendimizi tatmin edilmig sayabiliriz. Ancak verilen malUmat ve yUrijtUlen hUkiimlerde
stk stk yanlrglara tesad0f edildi$i ve daha ewel bu yolda yaprlmrg ciddi negriyattan layrkiyle ile
faydalanrlmadr$r, bilakis birgok dikkatsizlik ve sathilikleryaprldr$r g6riildU$U igindir ki bunlara
temas etmek zaruretini duyduk . Bu yanhglardan dikkatimizi geken bir kag misal kaydetmeyi,
bagka mUlahazalart gdz onUne almasak bile, kendimizi daha dikkatlive ciddi negriyat yapmaya
altgttrmak mecburiyetinde bulundu$umuzu belirtmek bakrmrndan , lUzumlu bulduk. Bizi bu yolda
tenkide sevk eden sebeplerin iyi anlagrlaca!tndan ve hog g6rUlece$inden eminiz.
1 - Zembilli Ali efendinin kadthklarda bulundu$u yaztlmtgttr. Halbuki o, hig bir zaman kadtltk
yapmamr$ . Yavuz sultan Selim kendisine Rumelive Anadolu kazaskerliklerinitevcih etmek
istedi$i vakit HakemtU kelimesini telaffuz etmemek Uzere Allahla ahdi oldu$unu ileri sUrUp bu
teklifi kabul etmemigtir.
2 - Qelebizade Asrm efendi Hekimbagr Omer efendinin damadrdrr. Omer efendi de
$eyhUlislam Ebu ishak ismail efendinin damadrdrr. ismail efendinin vefatr 1 137 de, Asrm
efendinin ilk kadrh$r da 1145 de oldu$una g6re Asrm efendinin lsmail efendi sayesinde sUratle
kadtltklarda ilerledi$i iddiast yanhgtrr. Asrm efendi gerek mUderrislikte gerek kadrhkla gabuk
de$il geg terfi etmig bir zattrr. MUderrislikte 25 sene kalmrg,kadrh$r esnastnda ise 16 senede
d6rt memuriyet vermigtir. Mazaliyet zamanlan uzundur . Di$er taraftan Asrm efendi bilfiil
Rumeli kazaskerli$inde bulunmamrgtrr. Ancak Rumeli kazaskerli$i payesini ihraz etmigtir. Keza
Asrm efendinin matbu divanrnda Arapga giirler yoktur. T0rkge ve birkag tane de Farsga giiri
vardrr.
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Giritli Aziz efendi Ba$datta de$il Belgratta bulunmugtur,
Sakrzh Ali paga Mehmet Ali paga de$il Ali Haydar pagadrr. $iirde Haydar mahlasr

kullantr.
5

- Yavuz

sultan Selim Cafer Qelebiye sevgisini belirtmek igin $ah lsmail'in esir zevcesini

nikahlamrgtr demek sathi ve yanhg bir hUkUmdUr. Di$er taraftan Cafer Qelebiyi itham ederken,
denildi$i gibi, Tebrizden 6teye gitmemek meselesiyoktur. Ancak Karaba$da krglamak ve
bilhassa ktgtn Amasyada gtkan isyanda askeritahrik etmek meselesi vardtr.
6 Celalzade Mustafa Qelebi igin reisUlkUtlap yani Hariciye Naztrt olmugtu

-

(1525 ) demdk onun zamanrna gore degildir.QirnkU bu srrada reisiilktitlap, ancak,
Divanrhiimayun katiplerinin reisidir. Bu vazife bir dereceye kadar Niganct tarafrndan
gor0lmektedil ki Mustafa Qelebi ancak Nigancr oldugu zaman bu dereceye grkmrg oluyordu.
TabakatUlmemalik fl derecatUlmesalik adlr eserinde, koca Nigancr, zamanrnrn idare usullerile
kanunlarrndan maalesef bahsetmemig veya fihristiniverdi$i halde yazmamrg, ancak Kanuni
devri hadiselerini anlatmrgtrr. Diger eserlerinin adlan da eksik ve hatalrdrr.
7 - Cevat paga 1870 de de$il 1871 de kurmay yUzbagr grkmrgtrr. Keza Sadareti iki buguk sene
de$il Ug seneden fazladtr.
8 - Ca$alazade Sinan paganrn birinci kaptanderyah$r 1591 dedir. Sadareti E$ri E$erveya (
Erlan demek lazrmdrr ) seferi esnasrnda fakat Hagova meydan muharebesindekiyararhktan
sonradrr ve 1595 de de$il 1596 dadrr.
9 - $ehzade Cem"in isyanr Fatih,in Kanunnamesinde kardeg katilni amir olan maddeye istinat
suretile izah edilemez.Di$er taraftan Sultan Cem Ankarayr muhasara etmigse de hig bir zaman
elde edememiqtir. Bu vesile ile ismi gegen iran gairinin ismi SUleyman Savcr de$il Selman
Savcrdrr.
Bu saydrklarrmrz alakadar olduSumuz mevzullarda gozumuze catpan yanlislardan bir kismidir.
Diger taraftan ehemmiyetli ve karakteristik noktalarin zikredilmemesi de buyuk bir noksandir.

Mesela Beya2it ll maddesinde askerivukuat basit bir sekilde hulasa edilmek istenmis ve Misir
harbleri hakkinda "Misir memluklarina karsi surekli muharebeler (?) yapildi ise de muspet ve kati
netice alinamadi " gibi sathive umumi bir ifade kullanilmis, buna mukabil, bu devrin ilim ve kultur
huviyeti, manzarasi ve sahislarina tek bir cumle bile tahsis edilmemistir. Yine, ilk gorunuste
teferruat sayilabilecek , bazi hatalar da ehemmiyetsiz lakki olunamazlar : Mesela , bir maddede
tesaduf ettigimiz," buyuklere kitap kopya edermis ", " Eyup ve Kagithaneden yurumek suretile
Galata mevlevihanesine gidermis.",, " gikayetgilerin artmasrna sebebolurmug" gibi ifadeler.
Ansiklopedilere en srhhatli,kative en ehemmiyetli malUmatr dercetmek hususundaki umumi
prensipe aykr rr gdrilnmektedir.
Hulasa, TUrk Meghurlarr Ansiklopedisini daha iyi ve itimada de$er gormek arzuve
temennimizdir. BUtUn eserin on iki fasikUlde ve bir senede tamamlanaca$tnt vadetmekten
ziyade yaalarn biraz geg ikmal edilse bile, doSru ve 6zlU olmalarrna ehemmiyet vermek daha
isabetli olur kanaatindeyim. Zalen eserin,ismine layrkbir gekilde ortaya grkabilmesi igin aceleye
hig li.izum yoktur. Bu Ansiklopedide bulunan bazt gahsiyetler hakkrnda gimdiye kadar islam
Ansiklopedisinde, bazr noksanlarr olmasrna ra$men, ciddi ve itimada de$er etiitler grkmtgken
bunlarr hig nazarr itibara almamak ve adeta onlarla tezada di.igmek, memleket gengli$ini gUphe
ve tereddude sevketmek demek oldugu kadar,harcralem negriyat yapmak igin butun esaslt
aragtrrmalarrn ihmal edildi$ini gostermek gibi hazin ve acr bir misal de vermig oluyor.
Tirrk Meqhurlarr Ansiklopedisinin gelecek sayrlannl bir tekamUl iginde gormek Umidi bizi
teselliye sevkeden en halisane duygudur.
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