MUZAFFER GÖKMAN, Tarihi Sevdiren Adam. Ahmed Refik Alt~nay.
Hayat~~ve Eserleri, Istanbul 1978 (Sat~~a verilmesi 1979 ba~lar~) 436
Sayfa. Türkiye I~~Bankas~~Kültür Yay~nlar~. Genel No: 186. 'ünlü
Ki~iler Dizisi: 8.
Türk tarihçili~inin seçkin ki~ilerinden Ahmed Refik Alt~nay hakk~nda bir
kitab~n yay~nlanmas~na sevinmeyecek hiç bir dü~ün ve ekin ara~t~r~c~s~~ dü~ünemiyoruz. Türk tarihini birinci el kaynaklardan inceledikten sonra geni~~bir okur kitlesine ba~ar~yla aktarma hususunda tek örnek say~lan Alt~nay'~n Türkçeyi çok güzel
kullanmas~~ve okuyan~~yormayan ak~c~~ üslübu, aradan y~llar geçmesine kar~~n unutulmam~~~ve günümüze kadar ilgiyle izlenmi~tir. Hemen hemen hiç bir Osmanl~~tarihi ara~t~rmas~~yoktur ki, Ahmed Refik Alt~nay'dan k~sa da olsa bir al~nt~~yapmam~~~
olsun. Osmanl~~Devleti'nin kurulu~~y~llar~ndan çökü~~y~llar~na dek süregelen evreler,
bu ki~inin ara~t~rma konusu olmu~tur. Ya~am~nda yaratt~~~~bu yap~tlar yurt içinde
ve d~~~nda ilgiyle izlenmi~, ölümünden sonra unutulmayan adlar aras~na kar~~~rken
kitaplar~~ her y~l artan bir merakla okunmu~tur. ~imdi elimiz alt~nda bulunan
"Tarihi Sevdiren Adam" kitab~~bizim nazar~m~zda "Ahmed Refik Altmay'l sevdiren
kitap" niteli~ine bürüru-nü~tür. Türk kütüphanecili~inin çal~~kan ki~ilerinden Muzaffer Gökman, böyle bir ara~t~rmay~~ yapabilecek bir kaç ara~t~r~c~dan birisidir'.
~imdiye dek Atatürk ve Devrimlerine ait kitaplar~n kaynakça derleyicisi olarak
üne kavu~an Gökn~an, Hüseyin Rahmi Gürp~nar gibi bir yaz~n adam~n~~günümüze
tan~tt~ ktan sonra seçkin tarihçilerden A. R. Altmay'l günümüz için çe~itli yüzleriyle
tan~tm~~ t~r. Ki~isel olarak tan~mamakla beraber yak~ndan tan~yanlar~n izlenimlerini
ele almakla (S. 1-133) derleme ba~lamaktad~ r. Tarihçimizin öldü~ü günü izleyen
tarihlerde gazete sütunlar~nda kalan yaz~lardan al~nt~lar yap~lan bu bölümde HasanAll
Peyami Safa, M. Turhan Tan, Kadircan Kafl~ , Falih R~fk~~Atay, ~brahim
Alâettin Gövsa gibi yaz~mm~zda yeri bulunanlar~n yaz~lar~~vard~r. S. 15-19 aras~nda
Ahmed Refik Altmay'l yak~ndan tan~m~~~bir tarihçinin daha 1925 y~l~nda yazd~klar~na yer veriliyor. Merhtun Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç taraf~ndan yaz~lan
sat~rlarda Türk Tarih Encürneni ba~kanl~~~na seçili~i kutlanrnaktad~r 2 . Sonraki
sat~rlarda M. H. Yinanç'~n olanak buldukça Büyükada'y~~her ziyaretinde mutlaka
üstad~n~n mezar~na u~rad~~~n~~ ki~isel izlenim olarak anlat~r. Nitekim Yinanç'~n
~srarl~~izlemeleri sonunda A. R. Alt~nay için, gömülü bulundu~u Büyükada Tepeköy
mezarl~~~ndaki kabrine bir Üniversite ö~retim üyesine yak~~an bir mezar~n yap~lmas~~
sa~lanm~~t~r. Böylece S. 133-deki ~üphesi herhalde ortadan kalkm~~t~r.
~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Tarih bölümünü bitirdikten
sonra, yurdt~muzda k~ymeti bilinmeyen bir alana yönelmekten geri durmayan M.
Gökman'~n ya~am öyküsü ve yap~tlar~~bir kitapta toplanm~~t~r: Kitaplar Aras~nda
44 y~l Muzaffer Gökman' ~n An~lar~, Ele~tirileri ve Gözlemleri, ~stanbul 1977. S. 353-368
kitap ve yaz~lar~n~n kaynakçasma ayr~lm~~t~r.
1 Milli MeCMIla, say~~39 ( 5. 6. 1341).
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Muzaffer Gökman'm almt~lar~~daha sonra 1937 y~l~ndaki gazetelere yöneliktir.
S~ras~yla Ak~am gazetesindeki imzam yaz~, Ercümend Ekrem Talu'mu~~Son Posta
gazetesindeki, Nizamettin Nazif Tepedelenlio~lu'nun Haber gazetesindeki, Nurullah
Ataç'~n gene ayn~~gazetedeki, Sadri Ertem'in Kurun gazetesindeki, Vâlâ Nureddin
Va - Nü'nun Haber (Ak~am Postas~) gazetesindeki yaz~lar~ndan ba~ka, Feridun
Kandemir'in 1936 y~l~ndaki bir yaz~smdan almt~lar yap~lm~~t~r. Birer gazete makalesi
niteli~indeki bu yaz~larda Ahmed Refik Alt~nay için bir övme havas~~bulunmaktad~r
ve yap~tlar~~üstünkörü geçilmi~tir. Mehmed Halid Bayrfr~m makalesinde 3 ise ya~am
öyküsü ve yap~tlar~~daha geni~~bir ~ekilde ele al~nm~~t~r. Bu k~snun en son yazar~~
merhum hocam Halit Fahri Ozansoy'un Son Posta gazetesindeki yaz~s~ndan sonra'
Münir Süleyman Çapano~lu'nun ve daha önce „Arevs~ll-i Millrdeki Alt~nay ile ilgili
sat~rlara yer verilmi~tir. S. 73430 aras~nda ya~ayan iki tan~k ile ~imdi ya~amayan
bir ö~rencisine yer verilmi~tir. Elif Naci ve Münif Fehim ~~zarman'm an~lar~ndan
sonra Rag~p Alcyava~'~n makalesi vard~r. S. 80-83 aras~nda 1920 y~l~nda yap~lm~~~bir
söyle~inin günümüz diline aktar~l~~~~bulunuyor. Bu sat~rlarda ülkesi hakk~nda bir
ayd~n~n dilekleri s~ralanm~~t~r. S. 85-91 aras~nda Ahmed Refik Alt~nay'~n Istanbul
Belediyesi için de~eri rakamlarla ölçülemiyecek kadar bir kazanca yol açan bulu~una ayr~lm~~t~r. Türk Hukuk Tarihinde önemli bir yer tuttu~u gibi, Istanbul'un
tarihsel topografyasuu yak~ndan ilgilendiren 1931 tarihli Sürp Agop Mezarl~~~~
davas~na ayrdm~~t~r. O zamanki gazetelerde yer alan davan~n ayr~nt~lar~n~~ö~renmek bugün olanaks~zd~r. Bununla beraber II. Bayezid vakfiyesinden yararlanarak
çok geni~~bir arazinin devlete ve dolay~s~yle Belediyeye kazand~r~lmas~~büyük bir
yank~~yaratm~~, konu edilmi~ti. Bu ba~ar~s~~üzerine merhum tarihçimize bir ev
sat~n alabilecek para hediye edilmi~tir 6. Bu evde sonraki y~llarda rahat ya~amas~~
ve iyi yap~tlar ortaya koymas~~beklenirken, 1933 y~l~nda kabul edilen yeni Üniversite
yasas~~ s~ras~nda kadro d~~~~ b~rak~lmas~~beklenen ortam~~sa~lamay~~engellemi~tir.
Ancak Yüzba~~~rütbesi emekli ayl~~~~ile geçinme~e devam eden Alt~nay'~n kitab~n
ba~~nda olmas~~gereken ya~am öyküsü S. 91-99 dad~r. Askerlikdeki görevinden sonra
gazetelerde ba~layan yazarl~~~~ve 1917 y~l~ndan sonnra ba~layan Darülfünun'daki
ö~retim y~llar~~incelenmi~tir. Bu sat~rlarda Tarih-i Osmant Enciimeni ve Türk
Tarih Encümeni s~ras~ndaki görevlerine de yer verilmesi uygun olurdu. S. 115-121
aras~nda merhum ile Atatürk aras~nda Büyükada'da,ki Anadolu Kulübü'nde meydana gelen bir olaya yer verilmi~tir. Büyük Atatürk'ün günlük ya~am~n~~konu edinen
yak~~~ks~z dedikodulara çevrili bu kar~~la~man~n, bir ciddiyet havas~~içinde geçti~i
bellidir. 1932 y~l~nda ülkemizde ba~lat~lan bilimsel yöntemlere dayal~~tarih çal~~malar~~içinde Ahmed Refik Alt~nay kendisine dü~en görevleri yerine getirmi~tir.
Türk Tarih Kurumu'nun kurucu üyeleri aras~nda bulumnamakla beraber tamamen
Eminönü Halkevi taraf~ndan yay~nlanan Teni Türk S. 59, 6o. Bu makalenin
de~i~ik bir yay~n~~için bk. "Müverrih Ahmed Refik", reni Tarih Dünyas~, C. 2 S.
19/20 ve 21/22 S. 792-795 ve 841-845, 847.
4 Halit Fahri Ozansoy'un bu yaz~s~~sonradan ~u kitaba al~nm~~t~r: EdebiyatS. 25-26. Fakat çok k~saltt~~~~anla~~l~yor. S. 27-31 "Ahmed
çdar Çevremde, Ankara 1970,
Refikle Çall~~Ibrahim ve hazin biten dostluklar".
5 Istanbul'daki sultan vak~flar~n~~~~yay~n~~çok a~~r gitmektedir. Vak~f yay~nlar~~
yan~nda smurnâmelerin de yay~n~~sosyal ve ekonomik tarihimiz aç~s~ndan yarar
sa~hyacakt~r.
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de uzak kalmam~~t~r 6. ~lk zamanlardaki katk~lar~na sonradan devam edemedi~i de
anla~~l~yor 7. Bu yeti~tirememenin üzüntülerini de yaz~l~~hale getirmi~tir 9.
En son görevleri aras~nda Fiili Reis'in Türk Tarih Kurumu'nun ilk yay~nlar~ndan olan Kitab-~~Bahriye adl~~portulan~n~~Türk Dil Kurumu taraf~ndan haz~rlanan
Tarama Sözlü~ü için fi~lemesidir. Sözlük ciltlerinin önsözünde (K. B. XVI) k~salt~lmas~~ile kullan~lan bu yap~t, denizcilik konusuna e~ilmeyen Alt~nay'~n tek u~ra~~s~~ say~labilir.
S. 118-122 Ahmed Refik Altmay'l yak~ndan en iyi bir ~ekilde tan~yan ki~iye,
muharrir - tarihçi Re~at Ekrem Koçu'nun an~lar~na ayr~lm~~t~r. Mart 1971 de yap~lan görü~me, baz~~ ki~isel görü~leri yans~t~r 9. Yeni Türkiye Cumhuriyetinin ekin
alan~ndaki yeni geli~melerini yeterince izleyemeyen A. R. Alt~nay'~n daha
önceki ba~ar~s~z kalan siyasal giri~imlerine de yer verilmi~tir (S. 122-126). 1925
y~l~nda Ankara Istiklal Mahkemesi'nde ad~~ kar~~t~~~~için bir olay yüzünden yarg~lanan fakat tutulclanmayan tarihçimizin polemiklerine de yer verilmi~tir.
Sonraki sat~rlara geçmeden önce bu k~sma biraz de~inmemiz gerekir. Zira
gazete yaz~lar~~ yan~nda merhumun bilimsel çal~~malar~na e~ilen ki~ilere de yer
verilmesi ve onun çok üzerinde durulan rindane ya~am~~ yan~nda ekin alan~ndaki
etkisine de yer verilmeliydi. Her ne kadar Gökman V. bölümde "Hayat~nda ve
ard~ndan yaz~lanlar" (S. 359-369) toplam~~~ise de, yöntemli bir düzenleme beklemek hakk~m~zd~. Yerli ve yabanc~~tarihçiler Altmay'm yap~tlar~ndan her zaman
yararlanm~~lard~r. De~erini bilen yabanc~lar~n say~s~~ az de~ildir ". Bütün hepsinin
2 Temmuz 1932 günü Ankara Halkevi salonunda çal~~malar~n~~ ba~layan
Birinci Türk Tarih Kongresine kat~lm~~~ise de, bir bildirisi bulunmamaktad~r.
Okul kitaplar~na dair bir k~sa konu~mas~~vard~r. Türk Tarih Kurumu'nun kurucu
üyeleri aras~nda ismi bulunmaz. Fakat ilk kabul edilen üyelerdendir. Türk Tarih
Encilmeni üyeleri bu kongrede as~l üye olmu~lard~r.
7 Türk Tarih Kurumu'nun giri~imlerinden olan Türk Tarihinin Anahatlar~/un
Müsveddelerinin haz~rlanmas~nda katk~s~~da vard~r, bk. Semavi Eyice, "Atatürk'ün
büyük bir tarih yazd~rma te~ebbüsü: Türk Tarihinin Ana Hatlar~", TTK Belleten
XXXII/128 (Ekim 1968) S. 509-526.
Türk Tarih Kurum'una 9. Il. 1935 günlü mektubu. Türk Dili. Mektup özel
say~s~, n. 274 (Temmuz 1 974) S. 230. Ulu~~~~demir yay~n~.
9 Ahmed Refik Alt~nay'~n Darülfünun y~llar~nda muavin (asistan) li~ini
yapan Re~at Ekrem Koçu üstad~n~n izinde yürümü~, ~staabul'un türlü yönlerini ve
Osmanl~~Tarihinin çe~itli sosyal yönlerini tarihsel oldu~u kadar bir roman havas~~
ile da incelemi~tir. Üstad~~hakk~nda yazd~~~~kitab~~sert bir tepki ile kar~~lanm~~t~r: bk. Bedriye Ats~z, "Ahmet Refik", reni Türk, V11181 (Eylül 1939) S. 384.
~stanbul Ansiklopedisi gibi benzerine rastlanmayan bir giri~imi ne yaz~k ki yar~da kalan R. E. Koçu için bk. Semavi Eyice, "Tarihçi ve folklorist Re~at Ekrem Koçu"
Pirelli XII/134 (Kas~m 1975). Ufak bir önsözle tekrar yay~n~ : Türk Folklor Ara~t~rmalar~, Say~~ 322 (May~s 1976) S. 7641-7643.
19 Otto Spies, Die türkische Prosaliteratur der Gegenwart, Leipzig 1943, S. 83-87.
Bu makalenin asl~~ Die Welt des Islam XXX11-3 (1943) dergisinde yay~nlanm~~t~r.
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ad~n~~taramak gibi bir çal~~ma kesinlikle olanaks~zd~r. Yeter ki bilimsel ara~t~rmalara katk~s~n~n ne oldu~unu arasak. Böyle bir çal~~ ma için toplu kaynakçay~~
el alt~nda bulundurmam~z gerekir. Bu çal~~may~~da yapan M. Gökman, makaleleri
ba~~harfine göre, al~~~lmam~~~bir giri~imle özetleri de vermi~tir (S. 137-340). Böyle
bir yöntem ilgili ara~t~rmalar~ n bir araya getirilmesine engeldir. Ayr~ca ikinci ba~l~k
görünrnekle birlikte, birbirini tamamlayan ara~t~rmalar ayr~~ayr~~gösterilmi~tir.
En basit örnek gösterecek olursak: 17, 109, 219, 357, 387, 447, 474, 525, 573 numaralar alt~nda gösterilen ara~t~rmalar birbirinin devam~d~r. "Para meselesi" ana
ba~l~~~~alt~nda toplanmahyd~. n. 483 deki "Osmanl~~ ~mparatorlu~unda Meskûkât"
ba~l~kl~~ara~t~rma Tarih-i Osmant Encümeni Mec~nuas~'nda yay~nlan~rken, özgün olmay~p
yukarki makalenin bir tekrar~d~r. Osmanl~~tarihi kroniklerinden yararlan~lan bu
ara~t~rma iktisat tarihimizi ilgilendiren ilk ciddi ara~t~rmalardand~r. Ayr~ca Nev~ehirli Ibrahim Pa~a'n~n ya~am~n~~ve siyasal çabalar~n~~inceleyen makalelerin bir
arada toplanmas~~gerekliydi. A. R. Alt~nay taraf~ndan çok kez ele al~nan III. AhmedDamad Ibrahim Pa~a ve dönemini günümüze aktaran ara~t~ rmalar ve ~iirsel yaz~lar
muhakkak bir arada bulunmal~d~r. Bunlardan ba~ka gazetelerde tefrika edildikten
sonra kitap haline getirilen serilerle konulara ayr~~bir yer verilmeliydi. Sultan Cem
üzerine yaz~lanlar~n sonradan kitap olarak yay~nland~~~~yaz~lm~~~ise de (S. 295 n.
570) at~f yap~lmam~~t~r. Frans~z kapitülasyonlar~n~n ilk dönemlerine e~ilen A. R.
Alt~nay, Ingilizlerin XVI. yüzy~l sonunda ba~latt~klar~~Türk dostlu~u siyaseti kroniklerden oldu~u kadar, Ba~bakanl~k Ar~ivi'ndeki belgelerden yararlanarak incelemi~tir. Fakat elimizdeki kitapta n. 583 ve n. 584 deki "Sultan Murad-~~Sâlis ve
Ingilizler" ve "Sultan Murad-~~Salis ve Kraliçe Elizabeth" makaleleri n. 679 daki
"Türkler ve Ingilizler" n. 681 deki en son ve belgeli ara~t~rmas~~"Türkler ve Kraliçe
Elizabeth. Hazine-i Evrak vesikalarma göre" makalesi n. 873 de kitap olarak gösterilen ile ayn~d~r ve ayr~~numaral~~olmamallyd~. Eskimesine kar~~n günümüzde
bile çok ilginç olan iki devlet aras~ndaki ili~kiler konusu sonralar~~ba~ka ara~t~r~c~lar
taraf~ndan da ele al~nd~. Hemen hepsi merhurn tarihçimizin bu ara~t~rmas~na bakm~~lard~r. Her birinin yenilik katt~~~~ara~t~rmalar~~bir araya getirirsek:
Hâmit Dereli, Kraliç e Elizabeth Deurinde Türkler ve Ingilizler, ~stanbul 1951,
D. T. C. F. yay~n~~82.
Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~, "On dokuzuncu as~r ba~lar~na kadar Türk - Ingiliz
mür~asebat~na dair vesikalar", TTK Belleten XIII/5~~(Temmuz 1949) S. 574-648.
Frans~zca özet ve fotokopilerle.
Orhan Burian, "Türkiye hakk~nda dört ~ngiliz seyahatnamesi", TTK Belleten,
XV/58 (Nisan 1951) S. 223-245.
a. y. "Türk - Ingiliz münasebet~nin ilk y~llar~", At] Dil ve Tarih - Co~rafya
Fakültesi Dergisi, IX/1-2 (Mart - Haziran 1951) S. ~ -~~7.
a. y. "Kraliçe Elizabeth'den Üçüncü Sultan Murad'a gelen hediyenin hikayesi",
ayn~~ derginin ayn~~say~s~, S. 19-41.
Ettore Rossi, "Gli studi di storia ottomana in Europa ed in Turchia nell'ultimo
venticinquennio goo- ~~925)", Oriente Moderno VI (1926) S. ~~5o. Andreas Tietze,
"Ahmed Refik", The Encylopaedia of Islam c. 1 (1960) S. 293 b.
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Akdes Nimet Kurat, Türk - ~ngiliz münasebetlerinin ba~lang~c~~ve geli~mesi. 1553161o, Ankara 1953, D. T. C. F. yay. 83 [Bu kitab~n geni~~bir tahlili ve tenkidi için
bk. ~erafettin Turan, TTK Belleten XVIII/7o (Nisan 1954) S. 273-278].
Mübahat S. Kütüko~lu, Osmanl~~ - ~ngiliz iktisadi Münasebetleri 1. (1580-1838),
Ankara 1974.
S. Skillitter, William Harbone and the irade with Turkey, 1578-1582 A documenta~y
stuc!), of the first Anglo - Ottoman relations, Oxford 1977.
Görülüyorki ara~t~rma önceli~i ününü kazanan Alt~nay, eski Osmanl~~belgeleri aras~nda daha ba~ka konular~~ilk kez ele aland~r. Bu arada Lale Devri terirninden ba~ka tarihsel terimleri yerine oturtabilmi~tir. Türkiye topraklar~na kaçan
Rakoczi'nin etraf~ nda bulunan ki~ilere Tevabii sözcü~ü yerle~tirdikten y~llar sonra
say~ n hocam Prof. Tayyib Gökbilgin taraf~ndan da tekrar edilmi~tir: "Ahmet Refik'in koydu~u bu tabiri, k~sa ve veciz buldu~umuz için biz de kullan~yoruz" [Belleten V/2o (1941) S. 577 n.
demi~tir. Bu sat~rlar~n yaz~lmas~ndan 35 y~l sonra,
Rakoczi'nin 300. do~um y~l~n~~ kutlamak için düzenlenen toplant~da say~n hocam
gene Ahmed Refik Alt~ nay'~n sözleriyle toplant~y~~ açm~~t~r n. Macar tarihinde yeri
olmakla beraber, Türk tarihindeki sorunlara kar~~m~~~baz~~kimseler Alt~nay'~n
ara~t~rma süzgecinden geçtikleri için Gölur~an kaynakças~nda yer alm~~t~r. Louis
Kossuth, Tökeli linre'de ba~ka bu sat~rlar~nn yaz~ld~~~~s~ralarda 250. y~l~n~~kutlad~~~= Türkiye'deki bas~mevinin yarat~c~s~~Ibrahim Müteferrika ve buna ba~l~~
olarak Yalova ka~~t fabrikas~~ ele al~nm~~~ve derinlemesine ara~t~rmalara konu
edilmi~lerdir. Tarihçimizin ad~~muhakkak ~stanbul için yapt~~~~belge düzenlemeleri ile beraber an~lacakt~r. ~stanbul Türk yönetimi alt~na girdikten sonra, her yönüyle de~i~ik bir görünüm alma~a ba~lar. Yerle~tirilen yeni halk~n çe~itli gereksinmelerinin kar~~lanmas~~için meydana getirilen sosyal kurulu~lar ve bunlar~n
i~lerli~ini sa~layan düzenlemeler resmi belgelerle ilgili yerlere yollan~rd~. Mühimme Defterlerinden toplanan bu kay~tlar dört ayr~~yay~n konusu olmu~tu. S~ras~yla
Arap ve yeni Türk harfleriyle bask~s~~yap~lan Hicri Onuncu As~rda, Hicri Onbirinci As~rda, Hicri Onikinci As~rda ve önce makale sonra kitap haline getirilen
Hicri Onüçür~cü As~rda Istanbul hayat~~ ad~~ alt~nda tan~d~~~m~z ve her zaman,
her konu için incelenen bu kitaplar "Tarih ve Tarihle ilgili Kitaplar" bölümünde
(S. 371-391) derlenmi~~olmakla beraber bir araya konulmahyd~. Bu bölümdeki kitaplar~n bir konu veya seri ba~l~~~~alt~nda toplanmas~~ara~t~r~c~lar için daha yararl~~
olaca~~~dü~üncesindeyiz. Kitab~n içindeki çok de~i~ik ve özgün taraflardan birisi de,
"Hayat~nda ve ard~ndan yazdanlar (Foto~raf- Yaz~~- Kitap) S. 359-369 ba~l~~~~alt~ndad~r. Okul kitaplar~~da ayr~~ bir yerde toplannu~t~r (S. 393-398). "Albüm, ~iir,
çeviri, de~i~ik konulu eserleri" bölümünden sonra dizinler bulunmaktad~r. Ba~l~k
ve yazar ad~na göre haz~rlanm~~t~r.
Ahmed Refik Alt~nay say~s~z dergi ve gazetelere yaz~~verdi~i için kaynakças~n~n
bir ki~i taraf~ndan derlenmesinin olanaks~z oldu~unu kabul etmeliyiz. Kitapl~klar~~~~
T. Gökbilgin, "Rakaczi Ferenc II ve Osmanl~~Devleti himayesinde
Macar mültecileri", ~u eserde: Türk Macar Kültür Münasebetleri I~* Alt~nda IL
Rricdczi Ferenc ve Macar Mültecileri Sempozyumu. 31 May~s13 Haziran 1976. ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, ~stanbul 1976, S. 1-17.
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m~zda süreli yay~nlar tam seri olarak bulunmamas~~ara~t~r~c~lar~m~z~n en önemli engelidir. Tan~nm~~~tarihçimiz hakk~nda ~imdiye dek yap~lmam~~~olmas~~tuhafmuza giden
bir eksiklik giderilmi~~bulunuyor 12 . Onun en verimli dönemi say~lan 1920 y~l~ndan
sonraki makalelerin bir araya konmas~, kaynak olarak kullan~lmalar~m kolayla~t~racakt~r. Kitaplar~n~n her zaman aranmas~~de~erinin kaybolmad~~~m da ortaya
koymaktad~r. Milli E~itim Bakanl~~~~taraf~ndan yap~tlar~n~n tekrar bas~lmas~na
dair bir giri~im ise, tek bir kitab~n yaym~ndan ileri gidemedi 13 . Tekrar yay~nlarda
baz~~düzenlemeler yap~lmas~~ve ilgili yay~nlar~n gözden geçirilmesi ve hatta hepsine
ek olarak belgelerin as~llarm~n aranmas~~yorucu olmakla beraber çok yararl~~say~lacakt~r ". Baz~~konulara ait say~s~z belgeler bulundu~u gibi, yay~nlar~n yeri geldikçe konulmas~~kaç~n~lmaz bir gereksinmedir. Ahmed Refik taraf~ndan yay~nlanan
belgeler için gayr-~~matbu (bas~lmam~~) denmesi yeterli de~ildir. Nedense diplomatique kurallar~na uymam~~t~r. Halbuki daha 1921 y~l~nda bu konuyu ayd~nlatan
bir kitab~~yay~nlayan Kraelitz'in kitab~n~~elden geçirmi~, tamtmaktan da geri durmam~~t~r. Fakat en eski Osmanl~~belgelerinin yay~n~~gözü ile baknu~tgr. Bu arada
Macar tarihçilerin de yay~nlad~klar~~Türk belgelerini sevinçle kar~~lam~~~ve uygarl~k
tarihimize olan katlular~na de~inmi~tir. Ayn~~dikkati yay~n kurallar~~için uygulam~~~
olsayd~~yarar~~daha çok olacakt~. Bununla beraber tarihimizin kronikler aras~na
s~k~~m~~~bilgilerle de~il, belgeliklerde sakl~~bulunan kay~tlardan ö~renilmesine ilk
dikkati çeken ve belki çe~itli yönleriyle tenkit etmekle birlikte elimize almakta
daha uzun y~llar vazgeçemiyece~imiz tarihçimiz hakk~nda tart~~mas~z yararl~~bir
kitap haz~rlayan say~n Muzaffer Gökman'~~ne kadar kutlasak azd~r. Böyle yararl~~bir kitab~~yaymlamasm~~üstlenen ~~~Bankas~'na da te~ekkür edilmelidir.
Gdurian, bir masa memuru kütüphanecisi ve gözü ç~k~~~saatini bekleyen memur
zihniyeti ile u~ra~an bir ki~i olarak ismini duyuracakt~r. Merhum Faik Re~it Unat
taraf~ndan 15 Kâtip Çelebi zincirinin son halkalarmdan biri olarak kutlanan Gökman'~n selefi Sadeddin Nüzhet Ergun 16 kaynakçasmdan ba~ka böyle yararl~~ bir
çal~~may~~ortaya koymasu~dan sonra, ya~am öyküsü ve kaynakças~~haz~rlama alan~nda yeni baz~~ at~l~mlar~~beklemekteyiz.
Dr. MAn~v~trr H.
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12 A. R. Alt~nay'~n yap~tlar~~ üzerine ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde bir bitirme tezi haz~rlanm~~~ise de tam künyesini saptayamad~k.
13 Lale Devri, 1973. Ba~bakanl~k Kültür Müste~arl~~~~serisinde. 6. bas~m.
" Türk Mimarlart, ~stanbul 1977, 159 Sayfa. Zeki Sönmez taraf~ndan metin
düzenlenmesi, Türk mimari tarihine ait kaynaklar~n kat~lmas~yla.
13 TTK Belleten XXVIII/1o9 (Ocak 1946) S. 176.
12 Türk Kültürü XIV/164 (Haziran 1976) S. 51 o-512. Ayn~~ y~l Bedi N. ~ehsuvaro~lu ile beraber yay~nlam~~t~r.

