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Yaşamları ve Yapıtları ile Osmanlılar Ansiklopedisi, 2c. Istanbul, 1999. 

Müracaat eserleri arasında belki de en fazla kullarolanı biyografik eserlerdir. Umumi 
ansiklopedilerin de en çok müracaat edilen kısmı büyük bir ihtimalle biyografıye ait 
maddeleridir. Hemen her türlü malOmat toplamadan akademik araştınnaya kadar, geçmiş ile 
alakal ı her çalışmada az çok biyografik kaynaklara müracaat vaz geçilemez bir mecburiyettir. 
Her dilin, her kültürün ve medeniyetin olduğu kadar, her beşeri faaliyet sahasının biyografik 
eserleri meydana getirilmiş ve getirilmektedir. Hana mesele günümüzde bir "bilgi" meselesi 
olmaktan çıkmış, bir "iş-kolu" haline de gelmiştir. Dilimize "Kim Kimdir?" adı ile girmiş 
olan, ingilizeesi ile "Who is Who?" yayınlannda, ücreti mukabili yer alma gibi bir yol bile 
açılmıştır. 

Hem İslrun dünyasında, hem Osmanlı devrinde biyografi sahasında pekçok eser meydana 
getirilmiştir. Geçmiş kültürilmüzde çeşitli sahalann meşhurlarını tesbit eden biyografik 
eserler, çeşitli isimler ile adlandınlmışlardır. İslam kültüründe umumiyetle "tabakat" adı 
altında toplanan ve asırlara göre tertip edilen biyografık eserler ilk asırdan itibaren meydana 
getirilmiştir. Bunlara örnek olarak hadis uleması için tertip edilen tabakatü'l-mulıaddisln, mil
fessirler için tabakatii'l-miifessirin, hekimler için tabakatü'l- etibba gibi eserleri gösterebiliriz. 
Şairler ve veliler için hazırlanan eserlerde "teıkire" ibaresi tercih edilmiş ve pekçok "teıkiret'ül 
evliyô." ve "teıkiretii'ş-şuer/1" meydana getirilmiştir. 

Bunlann yanında Devha_(Ulu ağaç), Ravza - Riyô.z, Hadiica - Hadaik ve Bustôn - Besiitin 
(Bahçe - Bahçeler), Sefine (Genüj, Şakayık (Gelincik çiçeği) gibi isimler kullanılarak yapıl
mış tamlamalar ile adlandınlanlan da vardır: Devhatil'l-Viizerô, Riyô.zü'l-Ulemô., Busttinii'l
Arifin, Sefine-i Mevleviyye, Şakayık-ı Nu'môniyye gibi. Başka bir terirn ise Sicili olup 
Osmanlı ricali için ilk başvurulan kaynaklardan birisi olan M. Süreyya Bey'in Sicill-i 
Osman!' si böyle isimlendirilmiştir. 

Batı'da geçmiş asırda birçok örneğini gördüğilmüz biyogra.fık sözlükler (Dictionary of 
Biographies) günümüzde biyografık ansiklopedi haline gelmiş bulunmaktadır. 

Çeşitli ihtiyaçlar ve satın alacak, faydalanacak sınıf gözönünde tutularak, daha çok ticari 
gayeler ile çala kalem hazırlanmış biyografık ~erler yanında muhalled kabul edilebilecek 
değerli biyografik eserler günümüzde de ortaya konmaktadır. 

Osmanlı devrinin ricali için hazırlanmış, her bakımdan çok değerli bir biyografik eseri 
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. milli kiltüphanemize kazandırmış ~olunmaktadır: 
Yaşamları ve Yapıtları ile Osmanlılar Ansiklopedisi, 2c. İstanbul, 1999. 

Milli kütüphanemiz için çok değerli bir kazanç, her seviyeden öğrenmek isteyenler için 
vazgeçilemez, ihmal edilemez bir müracaat eseri olan bu ansiklopedinin mahiyetini değerli bir 
kültür adamı ve yayıncı hüviyeti ile tanıdığımız, bu eserin miman olan Sayın Enis Satur 
"Osmanlı/ar İçin Yeni bir Sicil Denemesi" başlığı altında ve bizi adeta bir kimlik 
muhasebesine zorlayarak şöyle ortaya koymaktadır: 

"Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, yaklaşık 700 yıl önce 
Anadolu'da kurulan bir beyliğin güçlü bir cihan imparatorluğuna dönüşümün-
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de, sonra da ağır bir çözülme sürecinden geçerek tarih sahnesinden çekilişinde 
rol oynayan; siyasal, toplumsal, kültürel alanlarda öne çıknuş bireylerinin, 
nesnel ölçütlerle kaleme alınmış yaşamöykülerinden oluşuyor. 

Enikonu tanıdığımız, adından fazlasını bilmediğimiz, adını olsun duymadı
ğımız 2300 insan portresi. Onlan tek bir kaynak kitapta buluşturmak; her 
birinin yaşamöykilsünü yeniden, en son verilere dayandımrak konunun uzma
nına yazdırmak; ulaşabildiği oranda ikonografık materyelle maddeleri destek
lemek, bir yılı aşkın bir süre onlarca araştırmacının çalıştığı projenin ana 
dUsturu oldu. 

Bir imparatorluğun doğuşu, genişlemesi ve çöküşü, yalnızca tarihterin ve 
olayiann izlenmesi yoluyla anlaşılamaz; bir o kadar da, bu geniş serüveni 
yaratan insanlara, hayatlara, yapıtiara eğilrnek gerekir. Osmanlı imparator
luğunun kimliğinin belirlenmesinde sultanlann, sadrazamlann, paşalann rolü 
kadar şuararun, ulemarun, sanatkarlann payı olmuştur. Osmanlılar Ansiklo
pedisi, bu yaşamöyküsel sözlük, alfabetik düzen içinde onlan yan yana getirip 
iç içe geçiri rken, mayanın karmaşık yapısını da ortaya koyuyor sanıyorum. 

Bu açıdan bakıldığında, her bir kahramanını, üretimi ve üstlendiği rol ile 
doğru orantılı biçimde akışını etldlediği bir ırmak-romana benzetilebilir 
Osmanlı Ansiklopedisi. Gün gelmiş bir beyit bir fermandan, bir cami 
döneminin bütün fetvalanndan, bir minyatür ya da bilimsel bir risale siyaseten 
kati olayından daha güçlü sonuçlar doğurmuştur. 

Osmanlılar Ansiklopedisi, kökenieri göz önüne alındığında, ne denli geniş bir 
yelpazeye dayandığı apaçık görülen bir çoğu ll uğu, çoğulculuğu kanıtlıyor bir 
yanıyla: İmparatorluğun dört bir yanından, farklı kimliklerin temsilcileri 
tespih gibi diziliyor önümüzde. Bir yanıyla da, ama, ne denli tekilci bir 
boyutu var Osmanlının: Pek az kadını toplumsal düzlemde öne çıkarabilen erit 
bir imparatorluk. 

Bir kere daha, demek ki, Memleketim(iz)den İnsan Manzaraları. Bu toplam, . 
belki de, insan dokusunu göz önüne alarak, tarihsel geçmişimizin yeniden yo
rumlanması sürecini başlatabilir, farklı bir açıdan: Kirniz gerçekte biz, 
kimlerdeniz 

İki bini aşkın "hüviyet" her birimizi bu soruya bir de bu gözden karşılık 
aramaya çağınyor:'' 

Sayın Satur'un ifadesinde de yer aldığı üzere bu eser, bize, kim olduğumuz cevabın1 
aratırken, Yayın Kurulu irnzalı Sımuş yazısında bunun ipuçlan, bu eserin yayınlanmasındaki 
hedef ortaya konurken verilmektedir: "Amaç, mirasçısı olduğumuz Osmanlı toplumunun 
yüzyıllar boyunca şekillendirdiği yaratıcı insan profilini ortaya çıkanna ve bunu yaparken de 
uunan kalemlerin bilgisine başvumıaktır." 

Yayın Kurulu 'nun bu ifadesi, bir başka ıaviyeden bu eserin iki ana unsurunun ne 
olduğunu veciz bir şekilde ortaya koymaktadır: Ansiklopedide madde olarak yer alan isimlerio 
"yaratıcı insan profıli" hüviyetini haiz olmalan, maddelerin de "uzman kalemlerin/bilgisi" 
mahsulü olmaları. Ansiklopediyi kullananlar herhalde bu iki unsurun başarılı bir şekilde 
ortaya konduğunu müşahede etmişlerdir. 



Madde seçiminde tutulan yolu gene bir iktibasla ifade edelim: 

" ..... devletin çatısını meydan getiren yönetici zümre .... yani padişahlar, 
sadrazamlar ve şeyhülislamlar .... bunun yanı sıra .... gölgeleri toplum 
hayatında hiç silinmemiş saray görevlileri, kadınefendiler, eyalet valileri, 
yeniçeri ağaları vb. kişilikler..... Müslümanların yanı sıra azınlık 
cemaatlerinin de önde gelen kişileri .... Bu zümreleri temsil eden ve Osmanlı 
kimliğine katkıda bulunan dini !iderler, siyasetçiler ..... nüfuzlu kimseler .... 
Osmanlı hizmetine girmiş ya da Osmanlı ile yakın ilişkide bulunmuş birkaç 
yabancı .... Osmanlı toplumunun manevi bir kültür coğrafyasına sahip 
bulunması, (dolayısı ile) bu coğrafyanın koordinatlarını belirleyen 
mutasavvıflar .... ilmiye sınıfı .... doğa bilimleri alanında Osmanlı dünyasının 
önde gelen kişilikleri... şairler, hattatlar, bestekarlar, meddahlar, nakkaşlar, 
mimarlar. ... (ve hatta meczub, tulumbacı ve kabadayılardan) toplum 
hafızasında canlı iz bırakanlar. 
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Bu satıriarta ifade edilen kişiler; kanaatimizce de hakikaten bir toplum için yaratıcı insan 
profilini teşkil eden kişilerdir. Bu değerli eserin yazar kadrosunu teşkil eden 120 civarındaki 
isimden şahsen ve imza olarak tanıdıklarımız, bilgisine itimat edilen ve saygı duyulan 
isimlerdir; tarumadıklanmız, ilk defa burada imzası ile karşılaştıklarımız için diyeceğimiz, 
eski bir tabirle "los aleyha" olup onlara da saygı ve itimat olacaktır. 

Bir iki örnelde bu kanaalimizi izah ile ortaya koyalım: 

Osmanlı padişahlarında Necdet Sakaoğlu imzasını görüyoruz. Diğer yayınlan yanında, 
kanaatimizce klasik olmağa cidden layık "Bu Mülkiin Sultan/arı" gibi bir eserin sahibinin bu 
bahisteki yazdıklanna sadece güvenilir ve saygı duyulur. Bilhassa son devir ricali hakkında 
"fülan ibni fülan"lan "fulanname"si ile hal' ve halleden, dikkat ve ısrarlı takibi ile "Bir Köy 

Ristilesr'den "Birgivf Ristilesı"ne ulaşan bir titizlik sahibi Ali Birinci ancak takdir edilir. Mete 
Tunçay gibi akademik dürüstlüğe örnek gösterilebilecek bir imzarun yazdıklan ciddiye alınmak 
durumundadır. Bu tür değerlendirmeleri şahsen tanıdığımız diğer imzalar için de tekrar 
edebiliriz. 

Bu arada takdiren bir başka noktaya işareti faydalı buluyoruz: Azınlık cemaatlerine ait 
şahsiyetterin kendi cemaatlerine mensup araştıncılar tarafından yazılması, bunun yapılması 
sırasında başka türlü ulaşılması pek mümkün olmayan kaynaklara ulaşılabilmesi - mesela 
Kevork Pamukçiyan'ın notlarından istifade- bu kaynağın kıymetini arttıran unsurlardandır. 

Bu arada dikkatimizi çeken bir başka hususa da gene takdir ile işaret edelim: Değerli 
kütüphaneci Havva Koç imzası ile bu ansildopedide madde olarak yer alan "kütüphane 
kurucuları". Bildiğimiz kadarı ile ilk defa, kütüphane kurmanın, başlı başına, başka vasıflar 
olmadan da bir ansildopedide madde olarak yer verilmek için kati vasıf olduğunu müşahade 
etmek cidden memnuniyeti nJUcibdir. Sayın Havva Koç'tan bu çalışmayı bir "kütüphane 
kurucuları" biyografık kitabı haline getirmesi beklenir. 

Esere büyük değer katan bir diğer husus ise hemen her madde ile beraber temel 
bibliyografyanın verilmiş olmasıdır. İlgili şahsiyetler hakkında bilgisi olanların tedkik ile, 
madde yazarlannın hazırlıldanndaki ciddiyeti ve Sayın Satur'un ifadesinde yer alan "en son 
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verilere" ulaşmış olduklannı kolayca müşahade edeceklerini, şahsi tecıiibemize binaen rahatça 
ifade edebiliriz. 

Bir diger takdir konusu ise ikonografik, "görsel" malzemeler ile. allikalıdır. Bunlar, 
hakikaten dikkatle seçilmiş ve çok dengeli bir şekilde kullanılmıştır. Renk kullanılmasında 
aşırılığa kaçılmamış icap ettiği zaman - mesela Ilmiye Salnamesi'nden alınan örneklerde 
olduğu gibi - zemin rengi kııllanılarak el yazısının , net bir şekilde göıiilmesi sağlanmıştır. 

Milyonlarca kilometre kareye yayılmış, onlarca etilik unsurdan meydan gelmiş ve altıyüz 
kUsur yıllık bir ömıii olan bir "devlet-i aliyye"nin rica! ansiklopedisi olan bu eserde, 2300 
kadar şahsiyete yer verilebilmiş~r. Bu bakımdan hiç şüphesiz herkes, her aradığı kişiyi bu 
ansiklopedide bulamayacaktır. Bu bir eksiklik değildir. Son şuarli tezkirelerinden biri olan 
Mehmed Nail Turnan'ın "Tuhfe-i N.'ili'sinin bir nüshasında yer alan şilirlerin adedi 6288 
olduğu gözönüne alırursa Osmanlılar için hazırlanacak biyçıgrafilerin hacmi tasavvur edilebilir. 

Ancak, bu ra~. bu değerli eser için bir eksiklik değilse bile, istifadenin azamileştirilmesi 
bakımından mutlaka lazım olan bir ek cild, bir indeks cildi ihtiyacına işaret etmeyi zaruri 
görüyoruz. Bu eserden bu hali ile istifade sadece madde olarak geçen şahıs isimleri ile 
mümkün olmaktadır. Maddeler içinde geçen diğer şahıs isimleri, eser isimleri, müessese 
isimleri gibi bir araştmcıyı istediği bilgiye birçok yoldan ıılaştıran çeşitli unsurlara göre 
hazırlanmış bir indeks, şimdiye kadar hazırlanmış benzerlerine cidden fliik olan bir eser için 
kanaatimizce mutlak Ilizırndır. imkan nisbetinde geniş bir yelpazede hazırlanacak bir indeks 
cildi, bu iki cildlik ansiklopedinin, ansiklopedik kullanılma, ondan en geniş şekilde istifade 
imkanını artıracaktır. Bu teklifimizin, n§şirlerce gözardı edilmeden ele alınacağı umudunu 
taşıyoruz. 

Osmanlılar Ansiklopedisi'ni, kanaatimizce tam bir ansiklopedi yapacak bu indeks cild, 
bizim şahsen ihtiyaç duyarak ortaya koyduğumuz bir teklif değil, bugünün ansiklopedi 
anlayışının bir icabıdır. American Britannica gibi umumi ansiklopedilerin bugün artık 

indeksler ile neşredildikleri malumdur. 

Muayyen mevzulara hasrediimiş -tematik- ansiklopediler için indeksler bir lazım, bir 
ihtiyaç olmanın ötesinde bir zaruret haline gelmiş bulunmaktadır. Bunun dikkat çekici bir 
nUmunesini Leiden İslam Ansiklopedisi'nin yeni edisyonunda göıiiyoruz. Bu neşirde, eserin 
tamamlanması beklenm~en indeks n~rine de başlanmıştır. 

Işaret ettiğimiz bu bizce çok ehemmiyetli meselenin dikkate alınacağını umarak bahse 
mevzu indeks cildinin çok geniş bir yelpazede hazırlanmasının Juzumuna bir daha işaret 
edelim. Her zaman gördüğümüz şahıs isimleri, eser isimleri, coğrafi isimler yanında bu 
indekste müessese isimleri üzerinde dikkatle ve ehemmiyetle durulmalıdır. Bunlar'sadece özel 
isim olarak geçenler değil, bunların yanında maddi hiili ile olduğu kadar mlina olarak da 
müessese mefhumu içinde mutalaa edilebilecek olanlar da indekslenmelidir. Bunlara ilave 
olarak da ansiklopedide madde olarak yer alan şahsiyetlerin vasıfları gözönüne alınarak bir 
kısım da açılmalıdır. Yukanda işaret ettiğimiz "kütüphane kurucuları" buna iyi -bir misal 
olabilir. Bu yapıldığında, bu ansiklopedi pekçok saharun tezkirelen hüviyetini de kazanacaktır. 
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Bir başka ilave ise bir kronolojik cedvelinin yapılmasıdır. Ölilm tarihlerine göre 
hazırlanacak bir kronoloji cedveli, muayyen bir zaman devresi için bahse mevzu insan 
profılinin nelerden ibaret olduğunun çok kolayca bulunmasını sağlayacak bir unsur olacaktır. 
Bu şekilde muayyen bir devri inceleyeceklere yeni ufuklar açılacaktır. 

Bu işaret edilen unsurlardan meydana gelecek üçilncü cild bu neşrin ortaya konmasındaki 
maksadiara ulaşılmasında vazgeçilmez unsurlardır, kanaatindeyiz. 

Bu noktada tarihimizin tedkiki, taallümü ve ta'limi ile alakalı olarak bir ihtiyaca işaret 
etmek isteriz: Osmanlı Devri Rica/i için bir enformasyon merkezi, bir data-hankın tesisi ve 
çalıştı n! ması. Çeşitli zümre! ere ait tesbit ve tedvin edilmiş pekçok eser, bir kısmı hala yazma 
olmak üzere mevcuddur. Bu eserlerde ismi tesbit edilenler yanında, isimleri muhtelif evrakda 
perakende olarak zabtedilmiş binlerle Osmanlı vardır ki bunların milhim bir kısmı birçok 
sahadaki redicikatta vuzuhu sağlayacaktır. Osmanlı olanlar yanında, herhangi bir şekilde 
Osmanlıya mütedahil olan bir kısım ecnebilerin bilinmesinin de tedkikatta faydalı olacağı izah 
istemez. Aynca mevcud siciller umumiyet ile Asirane, Tiirk ve Isitim ekseninde yer almış 
şahsiyeılerdir. Ulema ve losmen de şuara haricinde taşra şahsiyeıleri, Osmanlı'yı teşkil eden 
bilhassa gayr-i islam rniUeılerin şahsiyetleri geçmişte meydana getirilen eserlerde umumiyede 
yer almamışlar, buna mukabil bunlar için bilhassa !isan ve husul bakımından umumun 
kolayca istifade ederneyeceği eserler meydana getirilmiştir. Her hal U karda bütün bunl~n 
müşterek hüviyetleri olan Osmanlı hüviyeti alnnda toplanabileceği bir biyografık merkeze 
ihtiyaç vardır. Mehmed Süreyya Bey merhumun sa'y ü gayreti misal alınarak, günümüzün 
teknolojisi, insan gücü ve koordineli çalışma usulleri içinde bunu meydana getirmek pek güç 
değildir, kanaatindeyiz. Bu merkezin bürokratik bir zihniyetle değil, ancak akademik bir 
zihniyetle ortaya çıkabileceğini açıkça ifade ederek ciddi bir neşeiyat müessesesi olarak 
tanıdığımız Yapı Kredi Kültür, Sanat ve Yayıncılık'ın Osmanlılar Ansiklopedisi'nin, bu 
kanaatimizin haklılığına delil olduğunu söyleyebiliriz. 

Osmanlılar Ansiklopedisi, milli kütüphanemiz için, başta tespit edilen kriterler içinde 
değerli ve her zaman kullanılabilecek, hatta kullanılması ihmal edilemeyecek bir kazanç 
olmuştur. Her şekilde emeği bulunanlan kuılamak bir vecibedir. 
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