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iHSAN l~IK 

$air ve yazar, ansiklopedist. 1952'de, DiyarbakIr'da dogdu. Ataturk Oniversitesi Edebiyat Fakultesi Turk 
Dili ve Edebiyat1 Bolumunu bitirdi. istanbul'da edebiyat ogretmenligi , istanbul Buyuk§ehir Belediyesinde da
n1§manl1k, yayinevleri ve dergilerde yayIn yonetmenligi yapt1. 1996'dan itibaren Ankara'da Ba§bakanl1k Da
nl§manl191 ve Ba§bakanl1k SH<;EK Genel Mudurlugu; ,;;e§itli yazar kurulu§lannda genel ba§kan yard1mc11ig1 
ve genel ba§kanl1k gorevlerinde bulundu . Ankara'da Kulturel Ara§t1rmalar Merkezi ve Elvan Yayinlan 'n1 yo
netti. 

1965'ten itibaren ,;;ok sayIda dergi ve gazetede yuzlerce yazI ve §iiri yer ald1. 1975 yIlindan itibaren, §iir, 
deneme, di§ politika, biyografi, monografi, inceleme ve ara§tIrma alanlannda ,;;ok say1da kitap yay1mlad1. Du
§Unce ve ara§tIrma kitaplan 80'Ii ve 90'11 y1llarda en ,;;ok okunan kitaplar aras1ndayd1. Daha sonra, editorlukler 
hari,;; 27 cilt ansiklopedi yazd1. Tilrkiye Yazarlar Ansiklopedisi adlI ,;;ali§masI , Encyclopedia of Turkish Authors 
ad1yla 3 cilt halinde ingilizceye ,;;evrilerek KultOr Bakanl191 taraf1ndan 2008 y1l1 Uluslararas1 Frankfurt Kitap 
Fuannda ozel bir programla di§ basina tanit1ld1. 

Biyografi alaninda son ,;;al1§malan olan 11 ciltlik Tilrkiye Edebiyat91/ar ve Ku/tar Adam/an Ansiklopedisi, 
3 ciltlik Encyclopedia of Turkish Authors, 6 ciltlik Tilrkiye OnW/eri Ansiklopedisi ve 3 ciltlik Encyclopedia of 
Turkey's Famous People, Turkiye tarihi boyunca yay1mlanm1§ en kapsamlI biyografi ansiklopedileridir. Yazar, 
biyografi ,;;alI§malanyla ,;;e§itli yazar kurulu§lannin odullerine deger gorulmu§tOr. 

Eserleri: Egilim Am/an (1975) , Kultiirumuzun Kimligi (1982) , Somurgeciligin 9agda$ Boyutlan (1983), 
Peygamberimizin Hayat, (1986) , Uluslararas, Sorunlar I islam Dunyas, ve Tilrkiye (1987) , Kultiirumuz ve Ka
dmfanm,z ( 1987), Kar;aklar ( 1987), Akrep ve Ye/kovan ( 1987), Sevgili Annecigim ( 1988), Bediuzzaman Said 
Nursi ve Nurcufuk (1990, gen. 5. bas. Ostad Said Nursi ad1yla, 2012), Dort Buyak Halite (1991 , gen. 7. bas. 
Dort Buyuk islam Onderi adIyla, 2011 ), Oas Leben Des fsfamischen Propheten Mohammed (1991 ), Die Vier 
Grossen Ka/ifen In Der /slamischen Religion (1992), Akdeniz K,y1smda Bir 9ocuk (1995) , iki Yobaz (1995), 
Fi/it Giri$en I Hayat1-Du$uncesi-Eserleri (1999) , Yazarlar S6zWgu (1990), Yazarfar ve $airier S6zWgu (1994) , 
Tilrkiye Yazarlar Ansiklopedisi (Tek cilt: 2001 ), Kugufu Park'taki Ku$fardan Biri (2002) , Makedonya ve Fransa 
iztenimferi (2002), Ankara!, $airier ve Yazarlar (2003), Resimfi ve Metin 6rnekli Tilrkiye Edebiyat91/ar ve Ku/
tar Adam/an Ansiklopedisi (11 cilt: 2006-2009), Encyclopedia of Turkish Authors (3 cilt, ingilizce, 2005), Rainy 
Cty (2008) , $iirfer 1968-2008 (2008), Tilrkiye OnW/eri Ansikfopedisi (6 cilt, 1- Oniu Devlet Adamlan , 2- Onlu 
Bilim Adamlan , 3- Onlu Fikir ve Kultur Adamlan , 4- Onlu Edebiyat,;;1lar, 5- Onlu Sanat,;;1lar, 6- Onlu KadInlar, 
2013) , Encyclopedia of Turkey's Famous People (3 volume, 2013) . 
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Turkiye'nin tarih boyunca siyasal ve kulturel 
gereklidir. Her §eyden once, ,;;ogu dunya ,;;aA 
ba§anlannin mahiyetini ve sonu,;;lannI ogrenme~ 
bir milletin var olmaya devam etmesi i,;;in can su 

Gen,;;lerimiz a,;;IsIndan bu bilgiler ,;;ok daha 
sahip olan gen,;;lerimiz, hayata haz1rlanirken; 
ornek gosterilen insanlardan buyuk ,;;apta etkil 
du§unmektedirler. 

Bu bak1mdan, toplumda ba§anli ve saygIn ~ 
ba§anlara imza etmi§ unlu §ahsiyetlerimizi tanitm 
biridir. Bu bilgiler, gen,;;lerimizin ozguvenlerini 
koymalanni saglayabilecektir. 

bte yandan; dunya ,;;apindaki degerlerimizi 
tumuyle Bat1dan ,;;IkmI§tIr; bizim yapmamIz gerel<i 
ibarettir'' §eklindeki zehirli yalan1 da ,;;ope atacaktI 

Soylenenin tam aksine; tIptan astronomiye, t 
onculeri bizim kulturel cografyam1zdan yeti~mi~tih 
dolusu olacak kadar ,;;oktur. 

Buyuk ba§anlara imza atmI§ Onlulerimiz yanI $ 
de ba§an oykulerine eklemek, kulturel birikimin ay' 

Bu ansiklopedi haz1rlanirken - onceki ,;;alI~m 
hi,;;bir siyasi aynm yapIlmamI§; gunluk politikay1 a~ 
ozen gosterilmi§lir. ! 

Bu ,;;al1§manin ozellikle - en fazla zorluk ,;;ektigi1 
lerimizi belirlerlerken bilgi ve gorO§lerine ba~vurdu~ 
ayIrarak bana 1~1k tutan Prof. Dr. Halil inalc1k, Prot j 
Prof. Dr. Melek Dosay Gokdogan, Prof. Dr. Omit M 
Ekmeleddin ihsanoglu, Prof. Dr. Esin Kahya, Prof. I 
Dr. Bekir <;oksevim, Prof. Dr. Talat Sail Halman, ~ 
$ukru Karatepe, Prof. Dr. Mehmet $eker, Prof. Dr 
keriya Kitap,;;I , Prof. Dr. Aysu Erden, Yrd. Do,;;. Dr. 
D.Mehmet Dogan, Do,;;. Dr. Ahmet Seydi Agaoglu, 
Dr. Nazi! bzturk, Remzi inan,;;, Mustafa Miyasoglu, 
Huseyin Ataba§, R1fat Bali, Halit Refig (merhum) , 
Arasan, Abdulkadir Doganay ve Hayrettin ivgin'e; 

Yapt191 guzel kapak ,;;ali~masindan dolay1 gra 
grafiker arkada§lanm1z Fatih Gui ve Hacer Erdem 
oldugu gibi, bu ,;;al1§manin da en buyuk destegi olan 

Yurekten te§ekkur ederim. I 
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gdu. Ataturk Oniversitesi Edebiyat Fakultesi Turk 
retmenligi , istanbul BOyuk:;;ehir Belediyesinde da
pt1. 1996'dan itibaren Ankara'da Ba:;;bakanhk Da
'tli yazar kurulu:;;lannda genel ba:;;kan yard1mc1hg1 
rel Ara:;;t1rmalar Merkezi ve Elvan Yayinlan 'nI yo-

ce yazI ve :;;iiri yer ald1. 1975 y1hndan itibaren, :;;iir, 
tirma alanlannda c;:ok say1da kitap yay1mlad1. DO
nan kitaplar arasindayd1. Daha sonra, editorlukler 

i
i adlI c;:ah:;;mas1 , Encyclopedia of Turkish Authors 
tarafindan 2008 yIlI UluslararasI Frankfurt Kitap 

e Edebiyat91/ar ve Kii/Wr Adam/an Ansiklopedisi, 
Unliileri Ansiklopedisi ve 3 ciltlik Encyclopedia of 

1:;; en kapsamlI biyografi ansiklopedileridir. Yazar, 
e deger gorulmu:;;tur. 
(1982) , Somiirgecilifjin 9agda$ Boyutlan (1983) , 

am Diinyas, ve Tiirkiye (1987) , Kiiltiiriimiiz ve Ka-
87), Sevgili Annecifjim (1988) , Bediiizzaman Said 
, 1yla, 2012), Dort Biiyiik Halite (1991 , gen. 7. bas. 
amischen Propheten Mohammed (1991 ), Die Vier 
>niz K,y1smda Bir 9ocuk (1995), iki Yobaz (1995) , 
ozliifjii (1990) , Yazarlar ve $airier Sozliifjii (1994) , 
'taki Ku$fardan Biri (2002) , Makedonya ve Fransa 
imli ve Metin 6rnekli Tiirkiye Edebiyat91/ar ve Kiil
ia of Turkish Authors (3 cilt, ingilizce, 2005), Rainy 

·iklopedisi (6 cilt , 1- OnlO Devlet Adamlan, 2- OnlO 
•debiyatc;:1lar, 5- OnlO Sanatc;:1lar, 6- OnlO Kad1nlar, 

, 2013). 

ONSOZ 

TOrkiye'nin tarih boyunca siyasal ve kOlturel hinterlandinda yeti:;;mi:;; OnlO ki:;;ileri tanimak birc;:ok bak1mdan 
gereklidir. Her :;;eyden once, c;:ogu dunya c;:apinda ba:;;anlara imza atmI:;; OnlOlerimiz oldugunu bilmek, 
ba:;;anlannin mahiyetini ve sonuc;:lanni ogrenmek, tarih ve kOltur bilincimizin bOyOk bir ihtiyac1d1r. Bu bilinc;: ise 
bir milletin var olmaya devam etmesi ic;:in can suyu ozelligi ve degerindedir . .. 

Genc;:lerimiz ac;:1sindan bu bilgiler c;:ok daha onemlidir. Ulkemizin gelecegi ac;:1sindan en bOyOk oneme 
sahip olan genc;:lerimiz, hayata hazIrlanirken; aile, c;:evre, egitim sistemi ve medya yoluyla kendilerine 
ornek gosterilen insanlardan bOyOk c;:apta etkilenmekte, onlara benzemeye c;:alI:;;arak ba:;;anlI olacaklannI 
du:;;Onmektedirler. 

Bu bak1mdan, toplumda ba:;;anlI ve saygin bireyler olabilmeleri ic;:in genc;:lerimize Olke ve dunya c;:ap1nda 
ba:;;anlara imza etmi:;; Onlu :;;ahsiyetlerimizi tanitmak, genc;:lerimiz ve Olkemiz ic;:in yapIlabilecek en iyi i:;;lerden 
biridir. Bu bilgiler, genc;:lerimizin ozguvenlerini arttIracak ve gelecekte o ba:;;anlann benzerlerini otaya 
koymalanni saglayabilecektir. 

bte yandan; dunya c;:ap1ndaki degerlerimizi tanimak, "Tarih boyunca tum onemli bilginler ve mucitler 
tumuyle BatIdan c;:IkmI:;;tIr; bizim yapmamI2 gereken, onlann Orettigini tuketmek ve taklit etmeye c;:alI:;;maktan 
ibarettir" :;;eklindeki zehirli yalanI da c;:ope atacakt1r. 

Soylenenin tam aksine; tIptan astronomiye, matematikten felsefeye, cografyadan tarihe, tum bilimlerin 
onculeri bizim kulturel cografyam1zdan yeti:;;mi:;;tir ve dunya c;:apIndaki bu buyuk isimlerin sayIsI ansiklopedi 
dolusu olacak kadar c;:oktur. 

Buyuk ba:;;anlara imza atmI:;; Onlulerimiz yanI sIra kuc;:uk ve buyuk hatalar da yapmam1:;;lar m1? Bu bilgileri 
de ba:;;an oykulerine eklemek, kulturel birikimin ayn bir geregidir. 

Bu ansiklopedi haz1rlanirken - onceki c;:alI:;;malarda kan1tland191 Ozere - "Turkiye Onluleri" tanItIhrken de 
hic;:bir siyasi aynm yapIlmamI:;;; gunluk politikay1 a:;;arak, tum degerlerimizin objektif bir bic;:imde tan1t1lmasina 
ozen gosterilmi:;;tir. 

Bu c;:ah:;;manin ozellikle - en fazla zorluk c;:ektigim - on haz1rhk a:;;amasinda; tarih boyunca en ba:;;anl1 isim
lerimizi belirlerlerken bilgi ve goru:;;lerine ba:;;vurdugum degerli bilim, edebiyat ve du:;;unce insanlanndan; vakit 
ay1rarak bana 1:;;1k tutan Prof. Dr. Halil inalc1k, Prof. Dr. Be:;;ir Hamitogullan , Prof. Dr. ibrahim Agah <;:ubukc;:u , 
Prof. Dr. Melek Dosay Gokdogan, Prof. Dr. Omit Meric;:, Prof. Dr. ilber Ortayh , Prof. Dr. ilhan Akc;:ay, Prof. Dr. 
Ekmeleddin ihsanoglu , Prof. Dr. Esin Kahya, Prof. Dr. Hasan Huseyin Dilaver, Prof. Dr. Yahya Akyuz, Prof. 
Dr. Bekir <;:oksevim, Prof. Dr. Talat Sait Halman, Prof. Dr. Taner Tarhan, Prof. Dr. Yusuf Dogruer, Prof. Dr. 
$0kru Karatepe, Prof. Dr. Mehmet $eker, Prof. Dr. Suat YIld1r1m, Prof. Dr. Ramazan Kaplan , Prof. Dr. Ze
keriya Kitapc;:I , Prof. Dr. Aysu Erden, Yrd. Doc;:. Dr. Goktan Ay, Og. Gor. Ahu Koksal, Abdullah <;:agn Elgun, 
D.Mehmet Dogan, Doc;:. Dr. Ahmet Seydi Agaoglu , Doc;: . Dr. Cengiz Arslan , Muhsin Mete, Abdurrahman $en, 
Dr. Nazif bzturk, Remzi inane;:, Mustafa Miyasoglu , Tansu Sele, R1dvan <;:ongur, R1fat Bali, imdat Gumu:;;, 
Huseyin Ataba:;;, R1fat Bali, Halit Refig (merhum), Yunus l:;;1k, Yuksel Yaz1c1, Nam1k Kemal Zeybek, ismet 
Arasan , Abdulkadir Doganay ve Hayrettin ivgin'e ; 

Yapt191 guzel kapak c;:ah:;;mas1ndan dolayI grafik sanatc;:IsI Dinc;:er Hac1dagl1 'ya; sayfa duzenini yapan 
grafiker arkada:;;lanm12 Fatih Gui ve Hacer Erdem ile grafiker yard1mc1s1 Malik Kargal1'ya ve her zaman 
oldugu gibi, bu c;:ah:;;man1n da en buyuk destegi olan e:;;im GOiay l:;;1k'a; 

Yurekten te:;;ekkur ederim. 

ihsan 1$1K 
2 Ocak 2013, Ankara 
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A<;IKLAMALAR 

A- Kapsam 

"Tiirkiye Onliileri Ansiklo-pedisi"nde, tarih 
dilimi itibariyle, Tiirklerin Muslumanlig1 kabul etmeye 
ba~lad1klan 7. yuzy1ldan itibaren gunumuze kadar, 
Tiirkiye'nin siyasi ve Turki;:e'nin kulturel hinterland1n
da ya~am,~ olan unlu ~ahsiyetler tanit1lmaktad1r. Bu 
baglamda; istanbul ba~ta olmak uzere; Semerkant, 
Buhara, Tebriz, Delhi, $am, Halep, Bagdat, Diyarbe
kir, Kanya, Ankara, Mekke, Medine, Kahire, Oskup, 
Selanik, Bosna, Girit, K1bns gibi pek i;:ok kultur, sanat 
ve medeniyet merkezinin ii;:inde yer ald191 olduki;:a 
geni~ bir kultur cografyas1nda yeti~en unlu isimlerin 
irk kokenleri degil, ayn1 kultur i;:evresi ve kulturel kim
ligi ii;:inde yeti~mi~ olmalan onemsenmi~tir. Boylece 
"Ti.lrkiye Onliileri Ansiklopedisi"nde, Maveraun
nehir i;:evresinden; Ortadogu, Balkanlar, Anadolu ve 
Kuzey Afrika ~eridine uzanan bu buyuk cografyada 
yeti~en, dunya tarihine damgas1n1 vuran unlu devlet 
adamlanm1z, bilim adamlanm,z, fikir ve kultur adam
lanm,z, edebiyati;:1lanm1z, sanati;:1lanm1z ve butun 
bu dallarda ustun ba~an gosteren kad1nlanm1z tan1-
t1lmaya i;:ali~1lm1~t1r. 

B- Biyografiler 

Dunya i;:apinda ve yer yer ulke i;:ap1nda unlu 

isimlerin belirlenmesi ii;:in universitelerimizin degerli 

akademisyenleri, ara~t1rmac1-yazarlanm1z, i;:e~itli bi

lim ve sanat dallannin uzmanlanna dan1~1larak, tas

lak listeler uzerine aylarca i;:al1~1larak alanlannda en 

unlu ki~ilerin belirlenmesine i;:aba gosterilmi~tir. Ku~

kusuz ba~ka bir editor ve ekip daha farkl1 listeler 91-

karabilirdi. Ancak bu isimlerin belirlenmesinde - her 
zaman oldugu gibi- siyasal ve duygusal tercihlerin bir 

kenara b1rak1ld191, mumkun oldugunca nesnel bir tu

tum sergilendigi ai;:1kt1r. 

Bu i;:al1~mam1zda mumkun oldugunca toplu ve 
ozlu bilgiler sunulurken; ~iir ve duzyaz1 metin ornek

lerine yer verilmemi~; hatta kaynaki;:alar ozetlenerek 

orta ogrenim seviyesinde geni;:lerimizin de kolayl1kla 

yararlanmas, istenilmi~tir. 

Biyografilerde unlu ~ahsiyetlerin kimlik bilgileri, 

ba~an ve ba~ans1zl1k oykuleri; siyaset, edebiyat, kul
tur ve bilim dunyasindaki yerlerini tan,tan bilgiler ile 

kaynaki;:a bilgileri verilmektedir. 

Madde ii;:lerinde, kendi degerlendirmelerimizin 

yarn s1ra, gerek gorulduki;:e ba~ka yazarlann deger

lendirmeleri de eklenmi~tir. 

-

C- Ciltler 

Onlulerimiz aras,nda pek i;:ok ismin hem edebi
yati;:1, hem fikir adam,, hatta ayn, zamanda siyaset 
ve devlet adam, ve sanati;:1 olmas,, konulacaklan cilt
lerin sei;:imi konusunda bizi bir hayli zorlad1. Qareyi 
hangi dalda daha unlu olduklannin tesbitinde bulduk. 
Yani her unlunun en i;:ok tan1nd1klan alani belirleyip, 
biyografilerini en unlu olduklan alanla ilgili ciltte ya
y1mlad1k. 

brnegin, fikir adamlig1 yonleriyle de taninan 
Mehmet Akif, Necip faz1I ve Sezai Karakoi;:, daha i;:ok 
~airlikleriyle unlu olduklan ii;:in "Unlii Edebiyatc;:1lar" 
cildinde; ~airligiyle i;:ok me~hur oldugu halde du~unur 
ki~iligi daha me~hur oldugu ii;:in Mevlana Celaleddin 
"Unlii Fikir ve Kiiltiir Adamlan" cildinde tan1t1lm1~t1r. 

"Unlii Kadmlar"1m1z farkli ciltlerde tanit1lmala
nnin yan, s1ra; aynca, daha geni~ bir cilt ii;:inde top
luca tanit1l1rken, ozellikle geni;: k1zlanm1zin dikkatini 
i;:ekmek ve yararlanmalannin saglanmas, amai;:lan
m1~t1r. 

D- ic;:indekiler 

Bu bolumde biyografilerin hangi sayfalarda yer 
ald191 belirtildigi gibi; takma adlan, soyadlan, on ad
lanyla bilinenlerin daha kolay bulunmas1 ii;:in s1k s1k 
at1flar yap1lm1~t1r. 

ii;:indekiler bolumunde; biyografi sayfalannda 
oldugu gibi; 

1. Gene! olarak soyadina gore alfabetik s1rala-
ma yap1lm1~t1r. 

brnek: 
TARANCI, Cahit S1tk1 
2. Benzer isimleri ay1rmak gerektiginde parantez 

ii;:inde a91klamalarla yard1mc1 olunmak istenilmi~tir. 
brnek: 
LEYLA HANIM (Saz) 
LEYLA HANIM ($air) 
3. Soyad1 kanunundan once vefat etmi~ olanlar 

buyuk harfle yaz1lm1~t1r. 
brnek: 
SAiD HALiM PA$A, 
ZiYA GOKALP .. 

E- Sec;:ilmi~ Kaynakc;:a 

Son bolumde yer alan Sei;:ilmi~ Kaynaki;:a'da, 
bu ansiklopedinin haz,rlanmasinda geni~ oli;:ude ya
rarlanilan ba~lica eserlerden olu~an bir sei;:me kay
naki;:a sunulmu~tur. 

ABD: Amerika Birle~ik Devletleri 

ADD: Ataturki;:u Du~unce Dernegi 

BA~LIC 

ADMMA: Ankara Devlet Muhendislik ve Mimarlik 

Akademisi 
AiiBF: Ankara iktisadi ve idari Bilimler Fakultesi 

AKDTYK: Ataturk Kultur Dil ve Tarih Yuksek Kurum 

AKP: Adalet ve Kalk1nma Partisi 

AK Parti: Adalet ve Kalkinma Partisi 

Akt.: Aktaran, aktarma 

AKO: Afyon Kocatepe Oniversitesi 

ANSAN: Antalya Sanati;:1lar Dernegi 

AOF: A91k Ogretim Fakultesi 

AP: Adalet Partisi, Ajans Presse 

APK: Ara~t,rma, Planlama, Koordinasyon 

ASEM: Alternatif Sanati;:1lar Edebiyati;:1lar Muzisyen 

ler Dernegi I 
ATAO: Ataturk Oniversitesi 

AO: Ankara Oniversitesi 

bas.: Bas1l1~. bas1m 

BASAD: Bak1rkoylu Sanati;:,lar Dernegi 

BASiSEN: Banka-Sigorta i~i;:ileri Sendikas1 

BEKSAV: Bilim Estetik Kultur ve Sanat Vakf1 

BEMBiRSEN: Belediye Mensuplan Birligi Sendikas1 

BRT: istanbul Buyuk~ehir Belediyesi Radyo Tele

vizyonu 
BESAM: Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek 

Birligi 

BSN: Bediuzzaman Said NursT 

BiLSAK: Bilim Sanat Kultur Hizmetleri Kurumu 

Bkz.: Bak1niz 

BTTDD: Bat, Trakya Tiirkleri Dayan,~ma Dernegi 

BYYO: Basin Yayin Yuksek Okulu 

QEKOL: Qevre ve Kultur Degerlerini Koruma ve 

Tanitma Vakf1 

i;:ev.: Qeviri, i;:eviren 

QYDD: Qagda~ Ya~am, Destekleme Dernegi 

D.: Dogumu 

der.: Derleyen.derleme 

DEO: Dokuz Eylul Oniversitesi 

DO: Dicle Oniversitesi 

DiB: Diyanet i~leri Ba~kanlig1 

DiE: Devlet istatistik Enstitusu 

DMMA: Devlet Muhendislik ve Mimarlik Akademisi 

DT: Devlet Tiyatrosu 

DTCF: Dil ve Tarih - Cografya Fakultesi 


