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Necip Asım'ın Yazık Edilen "Kitab"ı 

Ahmet Yüksel 

" [ ^ ecip Asım Yazıksız'ın o muhteşem, 
"kitapların kitabı", geçtiğimiz ay

larda yeni harflerle ikinci defa basıldı. 
Osmanlıcanın ölmez bir eseri, yeni harf
lere aktarıldığında; "yeniden doğdu" de
mek, çok zamandan beri âdei olmuştur. 
Cümle kitapseverler gibi ben de, "Ki-
tatf'm yeniden doğumuna pek memnun 
olduğumu belirtmek isterim. 

Kitab'ı, Türker Acaroğlu yayına ha
zırlamış. Yâni yeni yazıya geçirmiş, 
kendince "sâdeleştirmiş" ve gerekli gör
düğü notlan eklemiş, iletişim Yayınları 
da bu yeni çalışmayı, yayınevinin 10. yıl 
armağanı olarak basmış. Pek de iyi et
miş. Bir yayınevinin 10. yılını böylesine 
önemli bir eserin "yeniden doğumuyla" 
kutlamasını, doğrusu anlamlı buldum. 
Üstelik bu, Kilab'm ilk basılışının yak
laşık 100. yıldönümüne rastlıyor. Hem 
kitabın kapağına, öyle tatavadan 

"İletişim Yayınları 10. Yıl Armağanı" 
diye yazmamışlar; gerçeklen armağan 
ediyorlar. Bana dahi İletişim'deki dostlar, 
bir nüsha armağan ederek, güzel bir hoş
luk yaptılar. Gerçi kitap, her isteyen para
sı mukabilinde alsın diye de 50.000TL 
paha ile satılıyor. Bu da kitabın sadece 
maliyeti imiş. Doğrudur; evvel emirde ki
tabın kağıdı dikkatimizi çekiyor. "Eyi ka
ğıda" basılmış. Hassaten kapak pek latif 
olmuş. Hem de hurûfal iri, baskı âlâ... Bu 
zamanda, bu kalitede bir kitap, elli bine 
bedava değilse de. "armağan" sayılır. 
Gelgeldim, kitabın formalı iplik dikiş 
yaptınlmayıp sırtının kesilmesi, keyfime 
keder verdiyse de; artık yıllardır yayıncı
larımızın maliyeli düşürmek için kitapla
rın sırlını kesmelerine -evet kıtır kıtır 
kesmelerine- nisbeten alıştığımdan bu 
kusuru da "kadı kızına" havale ellim... 
Lâkin gene de bu kadar güzel baskıya. 
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ve Enver, Kostaııtiniyye, 1311. 

n'ola birazcık daha masraf edip bir de sırt 
kesilmeden dikilse; biz de arada sırada 
dört baş ı mâmur bir kitap 
görürdük. 

Necip Asım'ın kitabını, birkaç yıl ön
ce eski yazısından okuyup büyük keyif 
almıştım. Gerçekten şu bizim kitaplar 
âleminin hâl-i pür-melâlini daha iyi anla
tacak başkaca bir eser bulunmaz. Çünkü 
Necip Asım, ömrünü kitaplara hasretmiş 
büyük bir adamdır... Sayın Sami Ünal'ın 
önce Tarih ve Toplum dergisinde (Sa-
yı:46, Ekim 1987), daha sonra Milliyet 
Sanafla (Sayı:272. 15 Ekim 1991) çıkan 
o hoş tanıtma yazısı üzerine de, kitabı 
yeniden yayınlamak arzusu duymuştum. 
Doğrusu kitabın İletişim Yayınları tara
fından basılması ve hazırlayanının da, 
ünlü kütüphanecilerimizden, emekli der
leme müdürü; 1915 doğumlu olması ha
sebiyle de Osmanlıcasının sağlam oldu
ğunu sandığım M. Türker Acaroğlu olma

sı; bu eserin yeni baskısına ilk elde güven 
duymama sebep oldu. 

Gelgeldim, kitabı okuduğumda bu pe
şin güvenin yersiz olduğunu anladım. Es
ki yazısından okuduğum kitap, bu değil
di. Sayın Acaroğlu, elinde bambaşka bir 
kitapla karşımda duruyor ve arada bir bu 
kitabı kafama vuruyordu!... Necip 
Asımın üslubu bozulmuş, dili değişmiş, 
tadı kaçmıştı. Bunun üzerine kitabı bir 
kez daha aslından okuyup karşılaştırma
ya karar verdim. Böylece bu yazı, bu kar
şılaştırmanın ve bir dizi araştırmanın 
sonucu olarak ortaya çıktı. 

Kitabın baş tarafına Sami Ünal'ın ta
nıtma yazısının alınması, çok yerinde ol
muş. Bu eserin yeniden yayınlanmasına 
belki de bu yazı vesile olmuştur. Daha 
sonra Türker Acaroğlu, Necip Asım'ın bi
yografisi ile bibliyografyasını kaleme al
mış. Böyle bir teşebbüs de çok yerinde. 
Necip Asım'ın 1935 yılında ölümünün 
hemen ardından yayınlanan bir iki anma 
yazısından başka, ancak çok bilinen an
siklopedilerde hakkında kısa bilgilere 
rastlamak mümkündür. Zaten Türker 
Acaroğlu, o çok bilinen ansiklopedilerde-
ki kısa bilgilerden yararlanmış. Ama 
ölümü üzerine yazılan Servel-i Fümın 
Uyanış'ta. 1936 Yılı Matbuat Almana-
gı'nda çıkan yazıları; Türk Yurdu 
(Ağustos 1928)'nda Hamdullah Suphi'nin 
yazısını, yine aynı dergide (Aralık 1960), 
ölüm yıldönümü vesilesiyle hemşehrisi 
F. Kadri Timurtaş'ın yazısını, ve Türk 
Dili (Mart I960)'nde A. Dilaçar'ın yazı
sını görmemiş. Doğrusu görmemiş ne 
kelime, bakmamış bile, araştırmamış... 
Ondan sonra da Necip Asım gibi bir bü
yük adamın biyografi ve bibliyografyası
nı yazmaya kalkışmış. Eğer Türker Aca
roğlu, biraz araştırsa idi; "Yazarın 40 ka
dar eseri bulunduğu söyleniyorsa da, biz-
bunlardan ancak 23'ünü saptayabildik" (s. 
XII), demek pişkinliğini göstermez, Ne-
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cip Asım'ın daha çok eseri olduğunu gö
rür, önemli makalelerinden bahseder ve 
künyesini verdiği eserleri hakkında yan
lışlık yapmazdı. Tabii bunun için belli 
başlı kütüphane kartotekslerini taraması, 
en azından Seyfettin Özeğe- Eski Harf
lerle Basılı Türkçe Kitaplar Katalo-
gu'nun yanısıra, Seyfettin Ö:ege Bağış 
Kitapları Kataloğu'nu incelemesi yeterli 
olacaktı. Ayrıca T.B.M.M. Albümlerin
den bir fotoğrafını bulup yazısına koyabi
lirdi. Yıllardır hakkında yazı yazılmayan, 
kitapları yeniden basılmayan, zihinlerden 
silinip gitmiş bir önemli adamın önemli 
bir e s e r i n i yen iden yay ın 
lamak ne kadar takdire değer bir kadirşi-
naslıksa, hakkında yanm yamalak bilgi
lerle okuyucunun karşısına çıkmak da o 
derece kabahattir. 

Ben, Türker Acaroğlu'nun Necip 
Asım hakkında eksik bıraktıklarını ta
mamladım. Yanlış künyeleri düzelttim. 
Tesbit edemediği kitaplarını teshil edip, 
bunları inceledim. Önemli makalelerini 
de derleyip toplayarak hakkında yeterli 
bilgi edindim. Böylece Necip Asım'ın bi
yografisi ve bibliyografyasını hazırladım. 
Bunu Kebikeç'in ilerdeki bir sayısında 
yayınlamak niyetindeyim. 

Burada şimdi Necip Asım'ın T. Aca-
roğlu tarafından tespit edilemeyen eserle
rinin aşağıda künyelerini verelim: 

Mebadi-i Fenn-i Resim. İstanbul, 
Cerîdc-i Askeriye Matbaası. 1300(1883). 
36 S.+34 s. şekiller. 

Usûl-i Fransevî. A. Asaduryan Şir-
ket-i Müreltcbiye Matbaası. 1320(1902). 
111 s. 

Kıraat-ı Fenniye, Çcv.: Necip Asım; 
1. Kısım: İlm-i Heyet, İstanbul. Kara

bet ve Kasbar Mat. 1305(1888). 
125 s.; 2.Baskı: İstanbul, Karabet 
Mat., 1307(1890)125s.; 3. Baskı: 
İstanbul. Karabet Mat., 1314 

(1896), 128 s. 
2. kısım: İlm-i Nebatat, İstanbul. Kara

bet Mal.. 1307(1890). s. 126-232 
3. kısım: İlm-i Hayvanât, İstanbul, Ka

rabet Mat., 1307(1890),s. 232-395; 
3. Baskı, istanbul, Karabet Mat., 
1313(1895). s. 258-395. 

4. kısım: Hikmet-i Tabiiyye, 4. baskı, 
İstanbul. Karabet Mat.. 1318 
(1900). s. 398-519. 

5. kısım: İlm-i Makine (Mihanik)-
Kimya, İstanbul, Karabet Mal.. 
1308 (1891), s. 526-616. 

6. Kısım: Sanayi-Hıfz-ı Sıhhat-Ziraat, 
İstanbul. Karabet Mat., s.721-920; 
2. Baskı, İstanbul, Karabet Mat.. 
1311(1893), s. 721-892; 3.Baskı. 
İ s tanbul, Karabet Mal . , 
1321(1903), s. 721-920 resimli. 

Bektaşi İlm-i Hâli, Mehmet Seyfcd-
din bin Zülfikar'dan neşreden: Necip 
Asım. İstanbul, Kanaat Kilaphanesi, 1343 
(1925), 29+3 s. 

Osmanlı Sarfı, Tert ib i Cedid. 
Mekâtib-i Rüşdiye İçin, İstanbul, Kasbar 
Matbaası, 1310(1892) 110 s. 

Medrese-i Edeb, 1. cüz. yayın yılı ve 
yayın yeri yok. 155 s. (Mehmet Nccib 
adıyla basılmıştır.) 

Medeniyete Hizmet, İstanbul. Tercü-
man-ı Hakikat Matbaası. 1296 (1880), 34 
s. 

Acaroğlu. Necip Asım'ın "Celâleddin 
Harzemşah" adlı çevirisini telif kitapları 
arasında sayıyor. Celâleddin Harzem
şah. Necip Asım'ın Latin harfleriyle ba
sılan ilk ve son eseridir. 1935 yılında ba
sılan bu kitabın kapağında Necip Asım'ın 
adı yazılıdır. Ancak, önsözü okunursa. 
Şehabcttin Ahmedünncsevi'den çeviri ol
duğu anlaşılır1. 

Tuhaftır. Uı yanlışlığı birçok yazar yapmış, bazı-1 
lan: A. Dilaçar, "tik Dilcilerimizden Necip Asım 
Halhasanoğlu-Yazıksız (1K61 -1935V. Türk Dili. 
Sayı:210. Man 1%9, s.807; Faruk K. Timuriaş. 
"Ölümünün 25. Yıldönümünde Büyük Türkçü Ne-
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Şimdi önce Kitab'm aslı ile (Necip 
Asım, Kitab, Matbaa-i Safa ve Enver, 
Kostantiniyye. 1311, 210 s.) Türker Aca-
roğlu'nun yayına hazırladığı baskıyı (Ne
cip Asım Yazıksız, Kitap, Yayma Haz.: 
Türker Acaroğlu, İletişim Yay., İstanbul 
1993. 211 s.) karşılaştıralım: 

Evvel emirde şunu belirteyim ki, 
sadeleştirme adına kitapları katledenlerin 
hangi akla hizmet etliklerini hâlâ anlamış 
değilim. Sadece kolay anlaşılmayı öne 
çıkarmak adına kelimelerin hassasiyetini 
ve üslubun zarafetini yok etmeye değer 
mi? Bunun yerine yazıyı boğmadan, pa-, 
rantezlcr ve dipnotlarla çaparızlı kelime 
ve deyimleri açıklamak daha doğrudur. 
Buna iyi bir örnek olarak, Evangelinos 
Misialidis'in Seyreyle Dünyayı (Tema-
$a-i Dünya Cefakâr ü Cefakeş) adlı ese
rinin Robert Anhegger ve Vedat Günyol 
tarafından hazırlanmış ikinci baskısını 
gösterebilirim . 

T. Acaroğlu tanıtma yazısında Necip 
Asım için çok ilginç, aynı zamanda tuhaf 
hükümler veriyor. Meselâ "Osmanlıca 
yazma alışkanlıklarından kurtulamamış
tır"^. XV) diyor!... "Yazar, özenmesine 
karşın, Arapça-Farsça tamlamalar kullan
maktan sakınmamış, ne denli sâde yaz
maya çalışsa da eski huy ve alışkanlığın
dan kurtulamamıştır." Deyip Necip 
Asım'ı idama mahkum ettikten sonra, de-

cip Asım Yazıksız", Türk Yurdu. Sayı: 9(291). 
Aralık 1960. s. 48; Timurtaş'tan olduğu gibi akta
ran Vahap Güldal, Kilis-Eski Tarihi ve Hatıralar, 
Gaziantep 1968, s.82-90: Ferit Ragıp Tuncor, 
Milli Eğilim Yayınları Bibliyografyası (192J-
1985), tstanbull989. s. 19 ve" s. 454; hatta Milli 
Eğitim Yayınları Katalogunda bile (İstanbul. 
1946, s. 13) ve Milli kütüphane kartoteksi ve bil
gisayarı... Ve tabii bu kaynaklan kullanan bir çok 
yazar. Cekılettin Hanemsah'ı Necip Asım'ın telif 
eseri olarak göstermektedir. 

Evangelinos Misialidis, Seyreyle Dünyayı (Te-
masa-i Dünya Cefakâr ü Cefakeş). Haz.: Robert 
Anheggcr-Vedat Günyol, Cem yay., İstanbul, 
1988, Gözden geçirilmiş 2. baskı, 670 s. 

vamla: "bu kitabın sadeleştirilerek yeni 
harflere aktarılmasında epey zorluk çek
miştir", diyerek ikrarda bulunuyor ve, 
"Besmeleyle başlayan, zamanın sultanı 
II. Abdülhamid'e övgülerle dolu olan üç 
sayfalık Mukaddime'nin naklinden vazge
çildiği gibi, "eserin başka yerlerinde gö
rülen bu tür Övgüler de alınmamıştır" (s. 
XV-XVI) diyor, demesine de ben gözleri
me inanamayıp bu cümleyi defalarca oku
yorum. Nasıl oluyor da bir ünlü kütüpha
necimiz, emekli derleme müdürü bir kita
bın mukaddimesiyle, övgüsüylc bir bütün 
olduğunu kabul etmiyor diye fevkalâde 
şaşıyorum. T. Acaroğlu, Abdülhamid'e 
övgü olduğu gerekçesiyle kitabın tamı ta
mına üç sayfasını atıyor, daha sonraki 
sayfalarda da övgülü bölümleri çıkartı
yor. Ama neden? El-cevap; Necip Asım'ı 
"Abdülhamidci" zannından kurtarmak 
için zahir!... Yoksa, bu tür övgülü bölüm
ler bol Arapça ve Farsça terkiplerle yazıl
dığından ve edebî bir üslubu olduğundan 
dolayı, T. Acaroğlu "epey zorluk çek
miş" ve altından kalkamadığından almış 
olabilir mi? Eğer Acaroğlu, Necip 
Asım'ın Abdülhamidciliğini okuyucu in
dinde gidermek istiyorsa, bu herşeyden 
önce kanaatlerimizi etkilemeye yönelik 
olduğundan, tahrifat sayılmalıdır. Kaldı 
ki Necip Asım Abdülhamidci de olabilir. 
Bu neyi değiştirir? Ya da sonradan bu tu
tumundan vazgeçmiş de olabilir. Besbelli 
ki öyle de olmuştur. Yoksa Atatürk döne
minde üç devre Erzurum milletvekili ola
bilir miydi? 

Necip Asım kitapların kitabını yazar
ken, özellikle belirttiği gibi, geleneğe uy
gun alışılmış kalıplar dâhilinde bir eser 
vermek istemiştir. "Takdimc-i Asar" adlı 
bölümde şöyle diyor: "... müellifin-i Os
maniye yazdıkları kitapların mukaddi
melerinde ahd-ı âlîsinde bulundukları 
sultan-ı zî-şânın evsâf-ı hamide ve 
hasâil-i celîlesini vâd ü ta'dâd ederek 
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himâye-i şehriyârîlerini istirham eder
ler. Adeta, âsâr-ı mühimine meyânında 
de'b-i dirine riayet edilmemi!) bir eser 
bulunmaz' (N.A .".Kitab, s.130). 

Ona göre bir kitap besmeleli bir mu
kaddime ile başlar. Bu mukaddime de, 
yukarıda belirttiği gibi, dönemin sultanı
na ve kitabın yayınlanmasına himmet 
eden ekâbire övgü ve dua yer alır. Eserin 
ne yolda telif edildiği belirtilir. Necip 
Asım da zaten bu amaçla geleneğe uyup 
mukaddime yazmıştır. 

Şimdi T. Acaroğlu'nun çevirmediği ya 
da muhtemelen çeviremediği kilabın 
önemli bir bölümü olan mukaddimeyi 
aşağıya aktarıyorum: 

B i s m i l l a h i r r a h m ani r rahim 

MUKADDİME 

Elhamdu'lillahi Rahbü'l-âlemîn 
ve's-Salâtü ve's-selâmu âlâ seyyidinâ 
Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihf 
eetnaîn. 

Cenâb-ı tertîb-i Ferma-yı Kitâb-
hâne-i Kâinat ve cem'i-i künende-i ec-
za-yı mümkinât, şirâze-bend-i kitâb-ı 
devlet, ve serlevhayı hilâfet ü saltanat, 
hâfız-ı din ü memleket, hâmi-i erbâb-ı 
mâ'rifet, pâdişâh.) farûk-sîret efendi
miz hazretlerine te'Iif-i kütüb ve resâ'il 
âdeti aklâm-ı muharririnde câri olduk
ça ömr-i tavil. ve tâh'i mülükânelerine 
mutabık âsâr ve icraât-ı hayrîyeye mu
vaffakiyetle ed'iyye-i mefrûze-i cenâb-ı 
mülükânelerini elsine-i enâme ve 
evrâk-ı matbua-yı cihâne sâri buyur
sun. Amin. 

Amâl-i hayr-i iştimâl-i şehin-
şâhîlerİ istikmal-i esbâb-ı saâdet-i 
mülk ü devlete mâ'tûf, ve ekser icraât-ı 
seniyye-i hazret-i şehriyârfleri terâk-
ki-i ma'ârif-i umûmiyeye masruf olan 
padisâlı-ı muallâ-câh, halîfe-İ mansûr 

ü müeyyed min'indillah, efendimiz haz
retlerinin eser-i celil mekârim-i delil 
hüsrevânelerine iktifa, cümle 
bendegân-ı sadâkat-nişân hilafet-
penâhileri içün câlib-i menâfi-i lâ-yuh-
sa ve mûcib-i saâdet-i dünyâ ve uhrâ 
olduğuna mebnî çâker-i bi-nasîb yani 
asâkir-i şahaneleri yüzbaşılarından 
"Balhasanoğlu Necib" dahi me'mur ol
duğu vezaif-i mukaddeseyi büsn-i ifâya 
eehd ü say'i ettiği gibi, evkât-i 
hâliyesini dahi mahza-i mahbûb-i 
kulûh-i âlemyân ve kurretü'l-ayn-ı 
cihânyân efendimiz hazretlerine' 
İsticlâb-ı da'vât-ı hayriyye etmek 
emel-i hûlisiyle menâfi-i umûmiyeye 
hadim eserler cem' ve neşrine ikdam 
göstermektedir. Asâr-ı münteşiriye bir 
lâhika-yı nâçize olmak üzere, bu kere 
de "Kitab" unvanıyla şu eseri tanzim 
ve kitabhâne-i eshâb-ı irfana takdim 
etmiştir. 

Bu mukaddimeden anlaşılacağı üzere 
ve T. Acaroğlu'nun da fehmelliği gibi. dö
nemin padişahı Abdülhamid'e övgüler 
vardır. Bu. o dönemin asla yadırganma
ması gereken bir alışkanlığıdır. Yukarda 
da belirttiğimiz gibi geleneğe uygun, alı
şılmış kalıplar dahilinde eser vermek is
teyen Necip Asım, kitaplar hakkında ör
nek bir kitap yazmak istemiştir. Halta bu 
övgülü mukaddime ile yine dönemin alış
kanlıklarından olmak üzere mükâfat bek
lentisi de vardır3. 

Acaroğlu'nun. orijinal metnin paragraf 
düzenine de zaman zaman uymadığı gö-

1 

Kitap yazmak suretiyle padişahtan mükâfat al
mak konusunda N. Asını şöyle hoş bir anekdotunu 
neklediyor: ~...Yİne bu kabilden olarak kendisine 
(Ahdullıamit'e A.Y.İ yolunu bulup kitap takdim 
edenler mükâfatlandı. Fakat yolunu bulmak şart 
idi. Meselâ bir arkadaşa bir kitap tercüme eltim. 
Vaktin seraskerine mensubiyeti sebebiyle dört de
rece terfii etti. Ben de özendim. Mebâdi-i Fenn-i 
Resim diye tâb' ettirdiğim kitabı resmen takdim et-
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rülUyor. Oysa Osmanlıca kitapları yeni 
yazıya aktarırken paragraf düzenini koru
mak artık iyice benimsenmiş bir yöntem
dir. Bunda maksat, kitap hakkında daha 
detaylı araştırma yapmak isteyenlere kar
şılaştırma kolaylığı sağlamaktır. Orijinal 
metnin sayfa düzenini korumaksa, eski 
kitapların boyutlarının bugünkü ölçüleri
mize çoğu zaman uymaması ve hurufatın 
farklılığı sebebiyle belki mümkün olama
maktadır. Ancak sayfa düzenini de koru
mak ya da orijinal metindeki sayfa bitim 
yerlerini göstermek pek isabetli olmakta
dır. Maamafih bu anlamda T. Acaroğ-
lu'nun zaten böyle bir kaygısının olmadı-' 
ğı aşikârdır. 

Acaroğlu'nun sayısız yanlış okuma, 
yanlış çevirme, yanlış anlamlandırma ve 
istikrarsız üslubu okuyanı canından bez
dirmektedir. Daha ilk sayfalarda. Necip 
Asım: "Evdeki kitaplarımın hepsi na-
zar-ı mütaalamdan geçmiştir". (N. A.. 
s.8) diyor. Bu cümleyi "Evdeki kitapları
mın hepsi okunmuş ve göz atılmıştır" di
ye çevirmiş. Hem ifade değişmiş hem 
kelime doğru karşılanmamıştır, "müta
laa" sadece "okumak" değildir. Hele hele 
"göz atmak" hiç değildir. "Tetkik etmek, 
metin üzerinde düşünmek", anlamlarını 
taşır. İlla Türkçeleştirmekte ısrar edile
cekse tek kelime ile "incelemek" demek 
yerinde olurdu. Bunu kitabın başka yerle
rinde de yapıyor. Oysa Necip Asım, ayrı
ca "okumak" kelimesini de kullanmıştır. 

Mm ul.il ı müteharrike ile kitab 
tab'ını 1460 senelerine doğru Guten
berg ihdas etmiş ve şürekası olan 
(Fust) ve (Şofer) tarafından ikmal edil
miştir." (N.A. s.183). Bu cümlenin çevi
risi. T. Acaroğlu'nun hezeyanlarının en 

tirdiysem de çıka çıka beşinci rütbeden bir Mecîdî 
Nişimi çıktı." 

Necip Asım "Kitapçılık" Ikdânı. N°: 8937, 31 
Kanunisini 1338'deıı aktaran İsmail Kriinsal. Kü
tüphanecilikle tln'ıli Osmanlıca metinler ve Belce
ler. t.Ü.Iİ.F., yay.. İstanbul 1990. 

iyi örneği olması sebebiyle incelemeye 
değer. "Harekeli harflerle kitap basımını 
1460 senelerine doğru Gutenberg ihdas 
etmiş ve ortaklan olan (Fust) ve (Schoef-
fer) tarafından ikmal edilmiştir (bitiril
miş, tamamlanmıştır) (T.A. s. 164). 

Bakınız, "Hurûfât-ı müteharrike"yi 
harekeli harfler diye çeviriyor. Hareke, 
Arap imlâsıyla ilgili olduğuna göre. Gu-
tenberg'in Araplarla ne ilgisi olabilir? 
Kaldı ki "müteharrik", harekeli değil, ha
reketli demektir. Birçoğumuzun yanlış 
bildiği gibi, Gutenberg, matbaayı icat et
memiş, kendisinden çok önceleri icat edi
len matbaayı geliştirmiş, ayrı ayrı harf
lerle, yanî hareketli harflerle baskı işini 
keşfetmiştir. Zaten N. Asım "ihdas etti" 
diyor. Ne hikmetse T. Acaroğlu bu keli
meye dokunmamış. "lhdas"ı Türkçeleş-
tirmemiş. Tabii ki istikrarsızlığından. Yi
ne bir çok yerde "tab" kelimesi "basım" 
şeklinde çevrilirken hemen ilerleyen say
falarda bazen "basım" bazen de "tab" di
ye olduğu gibi aktarılmasına (T.A. s. 168); 
ya "ikmal edilmek" ifâdesinin parantez 
içinde -üstelik iki kelime ile- karşılan
masına ne demeli.... Gclgclelim T. Aca
roğlu. Gutenberg kelimesi üzerindeki 90 
numaralı dipnota gönderme yapıyor ve 
diyor ki, "... Gutenberg matbaayı icat et
memişse de, tipografiyi yani devingen 
harfler dizgesini iyileştirerek matbaacı
lıkta büyük bir gelişim göstermesini sağ
ladı." ne tuhaf!, N. Asım'ın "hurûfât-ı 
müteharrike" terkibinin kendi ifadesin-
deki yerinin "devingen harfler" demek ol
duğunu dahi sezmiyor, pes... 

Söz dipnottan açılmışken belirtelim: 
dipnotlar, okuyucunun metni tam olarak 
anlamasına yardımcı olacak açıklamaları 
yapmak ve kaynak göstermekten uzaktır. 
T. Acaroğlu, keyfine göre dipnot koy
makta; dipnot gereken yerler, sadece çevi
renin bilgisinin sığlığına mahkum edil
miştir. Olur olmadık yerlerde dipnot kul-
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lanılırken birçok kavram ve şahıs için 
boşuna dipnot aranmaktadır. 

N. Asım, kilap meraklılarını katcgori-
ze ediyor ve iki sınıfa ayırıyor; 
muhibbân-ı kütüb ve mecânin-i kütüb. 
Bu tasnif iyice yerine olurmuş, termino
lojimize girmiştir. Bu terimleri Türkçe-
lcştirirken yerleşmiş biçimlerini kullan
mak gerekir. "Muhibbân-ı kütüb" sade
ce "Kitap delileri" diye Türkçeleştirile-
mez. Bunun için N. Asım hem "kitap de
lileri" hem de "Mecânin-i kütüb" 
ifâdelerini -hatta aynı cümle içinde- kul
lanıyor. Çünkü ayrı ayrı durumları ifade 
ediyor. T. Acaroğlu ise. hepsine "Kitap 
delisi" deyip işin içinden çıkıyor. "... Ki
tap deliliği, pek ileri gider bir hevâ-yı 
mecnûnânedir" (N.A. s. 127) diyor. Bu
rada deliliğin derecesine dikkat çekiliyor. 
Kitapsever (Kitap dostu), kitap tutkunu, 
kitap çılgını, kilap delisi ve son olarak 
"kitap yamyamı" diye kategorize elliği
miz bugünkü duruma: N. Asım. o gün 
için denk düşen ifadeleri kullanıyor. 

"... L ıııûmcn muhibbân-ı kütüb ve 
ma'rifet olduğumuza delâlet eder" 
(N.A. s.113) cümlesi; "...bütün olarak ki
tapsever ve marifclscver olduğumuza 
delâlet eder" (T.A. s.99) diye çevriliyor. 
Buradaki "umûmen" yerine uygun kelime 
"genel olarak" ya da "genellikle" olmalı
dır. "Bütün olarak" hiç uygun değil. Ayrı
ca "marifetsever" kulak tırmalıyor. He
men bir alt cümlede ise "umûmen" yerine 
bu kez "toptan" kullanılıyor; "... Çinliler 
de umûmen kitaba riâyet ve muhabbet 
ederler" (N.A.). "Çinliler de loptan kita
ba saygı ve sevgi gösterirler" (T.A.). Yine 
aynı sayfada 'Tersûdelenm iş" yerine "es
kiyip yıpranmış" kelimeleri kullanılıyor. 
Hem tek kelime ile karşılanmamış -bunu 
Acaroğlu sık sık yapıyor- hem de kelime 
kötü açıklanmış oluyor. Bir kütüphaneci 
olarak bunun yerleşmiş bir terim olduğu
nu bilmesi gerekir. 

"... Zavallı kitapseverlere neler söyle
miş?" (T.A. s.99) diye çevirerek artık ki
tapseverleri iyiden iyiye acze düşürüyor. 
Oysa N. Asım "Bî-çâre" diyor. Halbuki 
zavallılık. Acaroğlu'nun bu kitabı çevirir
ken düştüğü durumdur. Buna karşı biz, 
maalesef "bî-çâre" kalabiliyoruz. 

"Müzehhibler" yanlış okuma sonucu 
"mezhebler" olmuş. Tabii sonuç çok ko
mik; "Mezhepler, oyun kağıtçıları, şim
diki bizim basmacılar gibi ağaç ve ma
denden kalıplarla istedikleri şekilleri ba
sarlardı" (T.A., s. 165). 

"tbdâ'" kelimesi aynı sayfada Türkçe
leştirmeden olduğu gibi kullanılmış. Oy
sa. s.79'da "çakının / a m a n ı ibdâ'ı 
malûm değilse de...", "keza harfler 
ibdâ'ını" (N.A. s. 54); "çakının yaratılış 
zamanı malûm değilse de...", "harfler ya
ratılmasını..." (T.A.. s.46) diye çevrilmiş, 
'ibda'", bir kere yaratılış değil, güzel bir 
şey ortaya koyma, icat etme anlamına ge
lir. 

"...veyahut tomar, yukarıdan aşağı
ya uçulursa 45 santimetroyu tecâvüz et
miş satırlar arz istikâmetinde bulunur 
idi" (N.A.. s. 12): "...Tomar, yukarıdan 
aşağıya açılırsa. 45 cm'yi aşan satırlar, 
bütün tabaka yönünde bulunurdu." (T.A., 
s.8) Görüldüğü gibi. "tabaka yönünde" 
ifadesinin bu cümlede hiçbir anlamı yok. 
N. Asım, "arz istikâmetinde" diyor ki bu, 
"enine doğru" demektir. Tabaka ile hiç 
bir ilgisi yoklur. T. Acaroğlu. elifle yazı
lan ve toprak, tabaka, dünya anlamına ge
len "arz'ı birbirine karışlırıyor. Sözlük 
kullanmayı bilmeyen emekli derleme mü
dürü, ünlü kütüphanecimiz ne kadar an
lamsız bir çeviri yaptığının farkına bile 
varmıyor. 

"...Ezmine-i kadîmede kitapçılar, 
kitap yazanlar ve nâsihler idi. Atina ki
tapçı dükkânlarına işsizlerle ukalâ 
topla nur idi." (N.A., s. 148): "...Eski za-
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manlarda kitapçılar; kitap yazanlar ve 
nâsihler idi. Atina kitapçı dükkânlarına 
işsizlerle akıllı adamlar toplanırdı." 
(T.A., s. 129) Nâsih: İstinsah eden, kitap 
kopya eden; ukalâ: her ne kadar Arap
ça'da akıllılar demek ise de, Türkçe'de 
kinaye olarak da, "bilmişlik taslayan" an
lamında kullanılır olmuştur. N. Asım, 
burada besbelli "Ukalâ"yı akıllı olanlar 
yerine değil, kinayen kullanıyor. Apaçık 
bugünkü anlamıyla, ukalâ diyor. Zaten 
işsizlikle ukalâlık birbirine uyar. İşsizler
le akıllı adamlar niçin aynı mekânı pay
laşsınlar? Yine başka bir yerde de anlam
ları alt üst ederek "Avrupa 
ukalâsınca..."yı (N.A.. s.54), "...Avrupa 
bilgiçlerincc..."'ye çevirmiş. {T.A., s. 46) 
Ayrıca her kelimeyi Türkçeleştiren T. 
Acaroglu niçin "Nâsih"i bundan azat et
miştir? Yoksa nâsih deyince herkes anlı
yor mu? 

Daha neler neler "var. İhtira: benzeri 
görülmemiş bir şey icat etme, vücuda ge
tirme kelimesi; "türetme" olarak Türkçe-
leştirilmiş. bazen de istikrarsızca olduğu 
;:ibi aktarılmış. 

Kitabın Alfabe başlıklı bölümünde N. 
Asım: "... bu hâl Türkçemizde de mev
cut olup ha, hı, he harfleri telaffuzda 
tefrik edilmedikleri gibi ze, zel. zı, dut 
da güç fark ediliyor. Dal, dat, ti ve (te, 
ti) harfleri de böyledir" (s.53) diyor. Bu 
paragrafı T. Acaroglu :"...bu hâl Osmanlı 
Türkçesinde de mevcuttur" (s.45) diye 
özetliyor ve bizi bir dipnota gönderiyor; 
"Arap harflerinin bırakılmasından sonra, 
bu ayrıntıların önemi kalmadığından, bu
radaki dört satır atlanmıştır" diyor! Ba
kın şu keyfiyete ki T. Acaroglu kitabın 
bütünlüğüne zarar getirmek bir yana ülke
mizin ilk "İlm-i Lisân" (Lengüistik, Dilbi
lim) hocasının ilmine saygısızlık ediyor. 
Keza N. Asım, Yazı bölümünde Asur çivi 
yazısını incelerken bu yazıdan örnekler 
veriyor ve harf harf Türkçeye çeviriyor. 

Ancak ne hikmetse Asur yazısının altın
daki Türkçcsi. T. Acaroglu baskısında 
yok. Yani orijinal metinden temizleyerek 
sadece çivi yazısını basmışlar. Tek başı
na çivi yazının ne anlam ifade edeceğine 
aldırmadan. Herhalde ilk dilbilimcimiz 
tarafından önemle vurgulanan bu durum 
da gereksik görülmüş olmalı. 

Daha da var; "Ekâbire" kodaman, 
"simya'ya batıl kimya bilimi, "hameie-i 
Kur'an-ı Kerim'e Kur'an-ı Kerim yüklü 
(yüklcmli). görüş anlamında kullanılan 
"rey"e oy, "müzeyyenâf'a (cümledeki 
yeri süsleme anlamında iken) süsler, 
"fehva"ya kavram, "tabakât'a (ilm-i 
takâtu 1-arz, jeoloji) tabakalar v.b. gibi ya
kışıksız karşılıklar bulunmuş... 

Artık ne diyelim? Necip Asım Yazık-
sız'ın "gül damlası gibi kitabı," yayıncı
sının bütün gayretlerine rağmen, maalesef 
ünlü bir kütüphanecimiz marifetiyle yazık 
edilmiştir. Bu durumda Sayın İsmail Ka-
ra'inn kaygısına katılmamak elde mi?; 
Hayır, bu kitabı hazırlanmış ve yayınlan
mış kabul edemeyiz . Edemeyiz ama ki
tap da nihayet yayınlanmış oldu. Benzeri 
durumlarda hep gördüğümüz gibi bir baş
kası çıkıp aynı kitabın hakkını vererek 
bilimsel bir yayınını çıkartamıyor. Niye 
mi? Daha önce piyasaya çıkmış bir kita
bın bir başka baskısının revaç bulamaya
cağı düşünülüyor. Onun için de tekrar ya
yınlanamıyor. Bu durum rahmetli hoca
mız H. Erdoğan Cengiz'in ifadesi ile, ti
pik bir "eski kitapların bikrinin izâle edil
mesi" vakasıdır. 

Herşeyc rağmen bu kitabın iyi hazır
lanmış güzel bir baskısının yayınlanma
sını diliyorum. 

lien bu yazıyı bitirmek üzere iken Dergâh sayı 
46. Şubat 1994te, İsmail Karanın aynı konuda kı
sa bir eleştirisi yayınlandı. Sayın Kara. kitabın ori
jinali ile karşılaştırma yapmadan ama bilgi ve 
fcrâseliyle yazımızda bctırlliğimiz yanlışlardan 
bazılarına dikkat çekiyor 
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