YABANCI DİLLERLE YAZILMIŞ GENEL KONULU
ANSİKLOPEDİLER
•

Abdülkadir SALGIR
Millî Kütüphane Uzmanlarından

J^u modern ' fakat karışık dünyada medeni insanların başarılı bir
hayat sürebilmeleri için geniş bir umumi kültüre sahip olmaları
icabeder. Genel kültürün kazanılmasında büyük bir yeri olan genel
konulu ansiklopediler ve diğer .müracaat kitapları okullarda talebe
lerin, kütüphanelerde de yetişkinlerin umumi kültürlerini artırmak
için en ■ çok baş vurdukları kaynak kitaplardır. Karşılaştıkları yeni
meseleleri tetkik etmek ve herhangi bir konu hakkında bilgi edine
bilmek için kütüphanelere gelen okuyucuların ilk müracaat ettik
leri eserler “Bir bilimi meydana getiren bilgilerin ttimü”nü ihtiva
eden ansiklopedilerdir.
Bütün bilgilerin özünü bir . metot dahilinde bir araya toplıyan
, eserlere ansiklopedi adı verilir; Yunanca “ Bilgi çemberi”
anlamına gelen ansiklopedi bizde “Genel anlamiyle ilim ve sanat
kollarının bütünü veya biri hakkmdaki bilgiyi, ya sistematik ve
sentetik makaleler, veya parçalanarak alfabe sırasına konmuş ayrı
ayrı maddeler halinde özetleyeh eser” 1 olarak tarif edilmiştir.
Muayyen bir metot dahilinde beşerî bilgilerin esasını okuyucu
ların istifadesine arzeden ve fikir âlemine mensup bulunan kimse
lerin müşterek eseri olan genel konudaki ansiklopediler ait olduk
ları devrin medeniyetini aksettiren eserlerdir. Fikir ve düşünce cere
yanlarım, arzu ve temayülleri . ve bunların tahakkukunu anlattık
larından devrin bir şahidi addolunurlar.
Ansiklopedik çalışmalar AAnsiklopedistterin babası” denilen
büyük Yunan filozofu Aristo’nun kendinden 'evvel belirsiz ve karışık
olan bütün ilimleri tasnif etmesiyle başlar. Bilinen en eski ansiklo
pedik kitap, GAIUS PLINIUS ; SEGUNDUS (23 - 79 )un, zamanın
hemen bütün ilmini bir araya toplamış olan Historia Naturalis 2 adlı
1 Türk Ansiklopedisi. Cilt: 3, 88'S.
2 Sarton, George: Introduction to the history of science. Cilt: I, 249-251. S.
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37 ciltlik eseridir. Büyük bir âlim, tanınmış bir asker ve politikacı
olan G. Plinius Secundus’un Titus’a ithaf ettiği bu muazzam eser
146 Romalı ve 327 Yunanlı yazarın eserlerinden alınmış olup 2.495
bahsi 20.000 madde içinde toplamaktadır. Bilhassa astronomi, bo
tanik, coğrafya, hayvanat, mineroloji ve tıbba ait konulara fazlaca
yer verilen bu eserde kürrei arzın öbür taraflarında ve kutuplarda
hayatın mevcudiyetinden bahsedilmesi ve ışık hızının ses hızından
daha süratli olduğu hükmüne varılması şayanı dikkattir. Orta-Za
man fikir hayatına tesiri büyük olan bu değerli eser 1536 yılına kadar
43 defa basılmıştır. Bir çok dillere tercüme edilmiş olan bu eserin
en son basımı Harvard University Press tarafından hasırlanmak
tadır. 34
Sevillah Azizlerden ISIDORIS HISPALENSIS (560-636)
10 sene uğraşmak suretiyle zamanındaki mevcut ilimleri Etymologiarum şive Originum Libri XX 4 adlı kitapta toplamak suretiyle daha
sonra yayımlanacak ansiklopedilere örnek teşkil edecek bir eser or
taya koydu. Astronomi, musiki, tabiat tarihi, teoloji ve tıb gibi konu
ları 488 bahiste toplamak suretiyle bin seneye yakın bir müddetle
Avrupa fikir hayatına tesir eden bu eser Origines adıyla da tanınmak
tadır. Origines Avrupa'da müteharrik harflerle baskı sanatının icadın- .
dan 830 sene önce yazılmıştır. Îlmî değerini uzun zaman muhafaza
eden bu eserin matbaanın icadından sonra bir çok baskısı yapılmış
olup'1472 tarihinde Augsburg’ta Günther Zaincr tarafından yapı
lan baskısı baskı tekniği bakımından bilhassa ilgi toplamıştır.
XIII. ' asırda IX. Louis’nin kütüphanecisi olan VINCENTIUS
BOLLOVANCENSIS Speculum Maius5 adlı ansiklopedik bir eser ha
zırlamış ve mevcut ilimleri Speculum Naturalc, Doctrinale, Historiale ve Morale diye dört büyük gurupta toplamak suretiyle metotta
bir yenilik meydana getirmiştir. XIII. asırda mevcut bilgileri okuma
yazma bilenlerin istifadesine arzetmek maksadiyle hazırlanmış olan
bu eserin Speculum Doctrınale (fen) bölümü 2374 bahsi ihtiva eden 17
ciltten ibarettir. Speculum Doctnnale teorik ve pratik bilgılern: edebi
yat, moral, mekanik, fizik, matematik ve teoloji olmak üzere altı
3 Plinius Secundus, Gaius: Natural History. I- IX.ciltlcr. Translated by Har

ris Rackham. Harvard University Press. “Loeb Classical Library”
4 Sarton, George:

Introduction to the history of science. Cilt: I, 471-472. S.

5 Sarton, George: Introduction to the history of science. Cilt: II, ks. II, 929-932. S.
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büyük kısma ayırmıştır. Gramer, hayvan yetiştirme, hukuk ve dev
let idaresi, ticaret, tıp (456 bahis), lügat (3200 kelime) ve musikiden
de bu bölümde bahs olunmaktadır. Orta Zamanın modern anlamda
ki bir genel konulu ansiklopedisi olan bu eser de çok rağbet görmüş
ve bir çok basımları yapılmıştır. Şimdiye kadar bahsettiğimiz eser
ler ansiklopedik mahiyette eserler olmakla beraber ansiklopedi adını
taşımamaktadırlar. Ansiklopedi . kelimesini ilk olarak 1541 tarihinde
Ringelberg Lucuprationes vel Potios absolutissima x’jx/^Tra.Sdiz’ 6 adlı ese
rinde kullanmıştır. Ansiklopedi . kelimesi, bugün kullandığımız mo
dern mânada 1630 tarihinde Johann Heinrich Alsted tarafından
Encyclopadia adlı yedi ciltlik esere verilmiştir.
Orta Zamanda bütün bu ansiklopedik eserler Lâtince yazılmış
ve ilmi eserlerden istifade hakkı yalnız münevver zümreye verilmişti
Baskı sanatının tekâmülü ile ansiklopedik eserlerin basılmasına ve
tercüme edilmesine hız verilmek suretiyle halkın da İlmî eserlerden
faydalanabilmeleri sağlandı.

XVIII. asır başlarında Sir Francis Bacon’m mevcut ilimleri
bir metot dahilinde tasnif etmesiyle ve ilmin bir değer ve hürriyet
kazanmasiyle ilim dünyası için bir ansiklopedi devri açıldı. Tecrübe
metodunun başlaması, teknik sahadaki terakkiler, fikirlerin tenkidi ve
düşünce hürriyeti, fikrin tekâmülüne yol açtı. Yeni icatlar ve keşifler,
büyük şahsiyetlerin felsefî, siyasi ve sosyal mahiyetteki problemleri
muvaffakiyetle kıymetlendirmeleri mevcut ilimlerin tekrar gözden
geçirilmesi ihtiyacını ortaya koydu. Bu yeni bilgi ışığı ve fikir hürri
yetinin bir semeresi olarak dünya fikir âleminde büyük bir yankı
uyandıran ve “Bütün beşerî pıarifetlerin muhakemeli bir lügati
demek olan” Encyclopedic ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts
et des metiers adlı eser yayımlandı, Diderot ve d’Allembert tarafından
1750- 1777 yılları arasında 28 çilt içinde yayımlanan bu eser fikir
âleminin muazzam bir âbidesidir. Diderot’nun ismi anıldıkça hatıra
gelmemesi imkânsız olan bu . ansiklopedi bazı tabilerin İngiliz
Chambers’in Cyclopaedia'sini tercüme ettirmesi için Diderot’ya müracaat
etmeleri üzerine düşünülmüştür. “Ansiklopedist” diye anılan Con
dillac, Helvetius, D’Holbach, Buffon, Marmontel ve Morellet gibi*
6 Pratt, Adelene Jessup: Encyclopedias-, how to use and evaluate them. Chicago
1935 F. E. Compton & Company, ii S.
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bilginlerle Montesquieu, Voltaire ve Rousseau gibi filozofların ve
o zamanki Fransa’nın kendi sahasında tanınmış mütehassıslarının teş
riki mesaisi ile hazırlanan bu eser din adamlarının şikâyetlerine,
saray • mensuplarının şüphelerine, ansiklopediyi hazırlıyanların za
man zaman hapsedilmelerine ve nihayet Fransa ihtilâline sebep
olmuştur. “XVIII. asırda dünya efkârı üzerine en vâsi ve şâmil
bir tarzda tesir eden ve âdeta bir devir açan” 7 bu eserde bulunan
maddelerin devrin ruhuna uygun olması ve alfabetik olarak sıraya
konulması dünyaca büyük bir rağbet kazanmasına sebep oldu.
Diderot ve D’Allembert’in eserini müteakip insanlığın bütün bil
gilerini bir araya toplıyan büyük ansiklopedilerin neşrine başlandı;
1782-1832 yılları arasında Ch.Jos. Panckoucke’ın yayımladığı 166
ciltlik Encyclopedic methodique adlı muazzam eser; 1732-1750 yılları
arasında Johann Heinrich Zedler’ın yayımladığı 64 ciltlik Crosses
vollstândiges universal Lexikon aller Wissenschaften und Künste adlı ilim
âbideleri bahsedilmeğe değer ansiklopedilerdendir. Bugün en çok
emniyet edebileceğimiz. bir bilgi kaynağı olan ve en çok müracaat
edilen Encyclopaedia Britannica (ilkbasımı 1768-1771), Der grosse Brockhaus, ilk basımı (1796-1808), hepsi XVIII. asra ait eserlerdir. XIX.
asır ansiklopedilerinin en muazzamı ve iddialısı 1818-1850 yılları
arasında S.J. ErsehveJ. C. Gruber tarafından yayımlanan 165 ciltlik
Allgemeıne Encyclopadie der Wissenschaften und Künste adlı eserdir. XIX.
asrın sonları ve XX. asırda bütün medenî memleketlerde resmî ve
hususî teşekküller tarafından ansiklopedi hazırlama teşebbüslerine
girişilmiştir, ileri memleketlerde halkın ihtiyaçlarına göre ve hayat
anlayışlarına uygun bir şekilde hazırlanan ansiklopediler devamlı
surette yeni bilgilerle mücehhez olarak okuyucuların emrindedir.
Bu meyanda, yeni ansiklopedilerde halkın bilgi seviyesine doğru büyük
mikyasta bir inme göze çarpar. Gayeleri ilim âlemindeki çok sayıda
malzemeyi tarıyarak bunların özünü okuyucularına vermek sure
tiyle faydalı olmak istiyen ansikloeedistler aradıkları konuda • fazla
bilgi edinmek istiyenler için de o konuda yazılmış en mükemmel
ve yeni eserlerin bibliyografyalarını maddelerin sonlarına ilâve
ederler. Ansiklopedilerde bilhassa uzun maddelerin imzalı oluşu ya
zarın o sahadaki salâhiyeti nisbetinde okuyucuya itimat telkin eder.

7 Adnan - Adıvar, Abdülhak: Tarih boyunca ilim ve din. I.cilt, S. 308
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Bu modern dünyada medenî hayatın doğurduğu ihtiyaçlar karşı
sında yeni meseleleri incelemek • mecburiyetinde kalanlar meselâ:
atomun yeni tarifini, atom denizaltısı, hidrojren bombası, NATO
ve sinerama gibi yeni maddeleri aradıkları zaman hiç düşünmedenansiklopedilere müracaat etmek isterler. Böyle yeni mevzular hakkın
da bilgi edinmek ittiyenler bunları muhakkak ki beş sene önce ya
zılmış bir ansiklopedide bulamıyacaklardır. Ansiklopedileri her ara
nılanı bulabilecek bir halde tutmak için a) zeyiller çıkarmak, b)
muayyen zaman aralıkları ile gözden geçirilmiş yeni basımlar yayım
lamak, c) muayyen bir plân dahilinde devamlı revizyona (Conti
nuous revision) tabi tutarak her sene yeniden yayımlamak gibi üç
muhtelif metot kullanılır.
Ansiklopedilerin mümkün olan en kısa süre içinde yayımlan
ması, başka bir tâbirle, ilk cildinin yayımlandığı tarihle son cildinin
yayımlandığı tarihler arasında büyük bir zaman fasılasının bulun
maması ansiklopedi hazırlıyanlar için çok ehemmiyetlidir. Ansiklopedi
hazırlamanın muazzam ve külfetli bir iş olması bunun aynı zamanda
akademik bir mesele haline gelmesi bakımından bu gibi eserlerin
en kısa bir zamanda istifade edilebilir bir hale gelmesi lüzumunu
teyit eder.
XIX. asırda yayımlanmış olan büyük ansiklopedilerin ilk ve
son ciltleri arasında ne kadar zaman fasılası bulunduğunu misal
olarak aşağıda veriyorum:
Encyclopedia universal ilustrada Europeo-Americana. (Suplemanlar
hariç) 70 cilt. 1905-1933: 28 sene.
Revai Nagy Lexikona az ismeretek Ennklopedıâja. 20 cilt 1911-1927.
16 sene.
Enciclopedia Italiana di scienze lettere ed arti. (Suplemanlar hariç)
35 cilt- I929-I937- 8 sene.
Der grosse Brockhaus. ifj.Aufl. 21 cilt. 1928-1935. 7 sene.
.New International encyclopaedia. •. cilt. 1922-30. 8 sene.
Larousse du XXe siecle. 6 cilt. 1928-1933. 6 sene.
Colliers’ Encyclopedia. 20 cilt. . 1949-1950. 2 sene.
Görülüyor ki baskı tekniği ilerledikçe, maddi imkânlar arttıkça
ve çok miktarda mütehassıs eleman kullanıldığı nispette ansiklope
dileri gayet kısa bir zamanda hazırlayıp yayımlamak imkân dahi
line girebiliyor.
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Yukarıda bahsettiğimiz devamlı revizyon metodu bilhassa Ame
rika'da birçok modern ansiklopediler tarafından tatbik edilmekte
dir. Ansiklopediler bu metot sayesinde, tespit edilen bir plâna göre
maddeler her sene devamlı bir revizyondan geçirilmek suretiyle,
müracaat edenlere her zaman için yeni vc taze bilgiler vermek im
kânına sahip olabilmektedir. Bu şekilde 1932 tarihinden - beri her
sene yeniden basılmakta olan Encyclopaedia Britannica’da “Devamlı
revizyonun” mâna ve değeri daşağıdaki rakamlarla izah edilebilir:
Yeniden yazılan veya
gözden geçirilen madde Yeniden konulan
resim sayısı
Sene
adedi

1932-1939
1940-1944
I945_195I
’952
Yekûn: 1932-1952

10.332
18.452
20.81 5
7-523

703
2.6l6
2.7G1
190

57.122

6.078

Britannica ’ nın 1953 tarihli basımında revizyona tabi tutulan
5000 maddenin tutarı 2184, sahile olup konulara göre miktar aşagıdadır:
Tıp
285 sahife
Kimya
198
Ekonomi
126
Coğrafya
929 55
Eğitim ve
öğretim
59
Mühendislik
40
Fizik
56
5?

55

55

Tarih
Endüstri
Hukuk

Milletlerarası
münasebetler
Ma ta m atik
Askerlik
Politika
Psikoloji

269

??

35
33

5?

*4
36

>5
7?

23
39
44

55
33
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Yukarıdaki rakamlar bize bir ansiklopedi neşretmenin ve bir
ansiklopediyi devamlı revizyon - metodu ile her sene yayımlamanın
ne kadar külfetli ve muazzam bir mesai neticesinde meydana geldi
ğini göstermektedir.
Genel konulu ansiklopedilerin yanında bir de özel konularda
yazılmış ansiklopediler vardır. . Bunlar, kendi konularında genel ko
nulu ansiklopedilerden daha mufassal bilgi vermek suretiyle mütehas
sıslara faydalı olurlar. Encyclopedic de la musique, Modern encyclopedia oj
photography, Encyklopadie der mathematıschen Wissenschaften, British encyc
lopaedia of medical practice ve - Enciclopedia ecclesiastica gibi hemen her
konuda yazılmış olup sayıları pe‘k çok olan özel konulu ansiklope
dilerde maddeler daha uzun ve daha ilmi olarak hazırlanır.

Yabancı memleketlerde yayımlanmış olan genel konulu ansik
lopedilerin önemli olanları hakkında bilgi vermeği faydalı bulu
yorum:
ALMAN ANSİKLOPEDİLERİ :

Der grosse Brockhaus', Handbu.ch des Wissens in gwanzig Banden.
20 cilt ve i ek cilt. 15. völlig - neubearb. Aulf. Leipzig 1928-1935
Brockhaus. 8°
Standart bir Alman ansiklopedisidir. Birçok Avrupa memleket
lerinde ve Amerika’da ansiklopedilerin yazılmasına sebep olmuş ve
maddelerinin büyük bir kısmı tetcüme suretiyle Chambers’ s Encyclopae
dia’ sına (1860-1866) aktarılmıştır. Brockhaus’ın Encyclopedia Ame
ricana’ya da tesiri büyüktür. Americana’nm son basımında bile Brocklıaus’m 7. basımından alınmış maddeler bulunmaktadır.
. Kısa ve doğru olarak kaleme alman maddelerinin, resim ve hari
talarının mükemmeliyetiyle tanınan ve büyük bir ansiklopedik söz
lük olarak hizmet gören Brockhaus Almanya’da olduğu gibi yabancı
memleketlerde de itimat edilir bir müracaat eseridir. Maddeleri
imzasızdır. Hayatta olan kimselerin biyografisine de yer verilmiştir.
Bazı maddelerin sonlarında seçme bibliyografyalar mevcuttur.
Brockhaus m 1939 da 16. basımına başlanmış, fakat ancak bir
cilt çıkabilmiştir. 1952 tarihinde tamamen gözden geçirilerek hazır
lanan ve 12 cilt üzerine düzenlenen 17. basımının bugüne kadar
sekiz cildi çıkmıştır.

22
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Brockhaus Müessesesi Der neue Brockhaus adlı dört cilt ve bir
atlas elidinden müteşekkil diğer bir eser daha neşretmıştır.
Meyers Lexikon. 7. Aufl. in vollstandig neuer beart. 17 cilt.
Leipzig Bibliograph. Inst. 1924-1935.
İlk basımı 1840-1855 yılları arasında Grosse Konversationslexikon
adiyle 46 cilt olarak çıkmıştır. Madde ve plânş bolluğu bakımından
kendinden önceki ansiklopedilerden üstündür. 7. basımında çok
sayıda madde bulunan Meyers Lexikon doğru bilgi veren güvenilir
bir müracaat eseri olarak tanınmıştır. 8. basımına 1936 da başlan
mış ve 1942 ye kadar 9 cilt çıkabilmiştir. Son basımı daha ziyade
nazi ideolojisine göre hazırlanmıştır.
Aynı müessese Meyers Kleines Lexikon adlı üç cildi metin ve bir
cildi atlastan müteşekkil başka bir eser daha yayımlamaktadır ve 9.
basımı (son basım) 1933 te çıkmıştır.

Zedler, Johann Heinrich: Grosses vollstdndiges universal Lexikon al
ter Wissenschaften und Kiinste... 64 cilt ve 4 ek cilt. Halle 1732-1754.
Yalnız 1. basımı yapılmıştır. Bilhassa XVI, ve XVII. asır bi
yografisi ve bibliyografyası için faydalı olan büyük bir ansiklopedi
dir. 4 ciltlik ilâvesi (C) harfinde kalmıştır.

AUgemeine Encyclopadie der Wissenschaften und K'ümie... 167 cilt.
Hrsg. J. S. Ersch und J. G. Gruber. Leipzig ıöılbıfiso Brockhaus.
Uç kısım halinde yayımlanan ve Ersch und Gruber Encyclopadie
diye de anılan bu muazzam eserin 1. kısmı 99, 2. kısmı 43 ve 3. kısmı
da 25 cilt olup (P) harfinin ortasında kalmıştır.

AMERİKAN ANSİKLOPEDİLERİ ;

Americana. 30 cilt. New York, Chicago 1955 Encyc
lopedia Americana Corporation, 4°
Bu, genel konudaki Amerikan ansiklopedilerinin en büyüğü ve
en çok itimat edilenidir. Birinci defa 1903-1904 yılları arasında 16
cilt olarak basılmış ve 1912 basımı 22 cilt olarak çıkmıştır. 1918
1920 yıllarında tamamen gözden geçirilerek yeni basımı yapılmış
ve J935 te çıkan en son basımına kadar her sene devamlı revizyona
tabi tutulan birçok yeni basımları yayımlanmıştır. İndeks cildi dahil
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30 ciltte toplanan Americana' ya, fen ve teknik alanında verdiği güveni
lir bilgilere her basılışta yeni - bibliyografyalar ilâve edilmektedir.
Mühim maddeler imzalıdır. Eserde Amerika hakkında en ufak bir
mevzu dahi yer almıştır. Bilhassa asırlara göre tertiplenen Amerika
tarihinden gayet mufassal olarak bahsedilmektedir. Fen, sanat ve
edebiyat âleminde tanınmış ve halen yaşamakta olan kimselerin ha
yatlarını da içine alan gayet - zengin bir biyografik bilgi vermek
tedir. 1954 basımı hakkında bibliyografyalardan öğrendiğimize göre
eserde 58.284 madde 10.000 den fazla resim vardır. 1948 basımından
beri 18.000 madde revizyona t0bi tutulmuş ve bunlardan 5.054 sahife yeniden dizilmiş ve bu basıma 4.326 yeni resim ilâve edilmiş
tir. Yeni basımına atom denizaltısı, sinerama, Kore, İsrail, NATO
v.s. gibi yeni maddeler ilâve edilmiştir.
Her sene Americana annual - adiyle bir sene önce vukubulan hâ
diseleri ve terakkileri kaydeden - bir de yıllık yayımlar.
New international enyclopaediâ. 23 cilt ve 4 ek cilt. 2.ed. NewYork
1922-1930 Dodd. 40

Salâhiyet sahibi kimseler tarafından yazılmış maddeleri, faydalı
bibliyografyaları ve güzel resifnleriyle modern bir ansiklopedidir.
Mühim maddeleri mütehassıslar tarafından küçük maddeler de an
siklopedi bürosu tarafından hazırlanmıştır. Maddeleri imzasız olup
her cildin başında o cilltte yâzısı bulunanların isimleriyle yazdık
ları maddeler bir liste halinde verilmiştir. Ansiklopedide meşhur edebî
eserler de madde teşkil etmişlerdir. 20 bini mütecaviz ‘biyografya
maddesinde yabancı müelliflere ait - maddelerde bile eserlerinin
isimleri zikredilmiştir. İlim ve fen alanındaki gelişmeleri takip etmek
için ansiklopedi maalesef biraz - eskimiştir.
Collier^s Encyclopedia. 20 cilt. New York 1951 P.F. Collier and
Son Corporation. 4°
Genel konuda yazılmış popüler mahiyetteki ansiklopedilerin
en yenisidir. Eserin ön sözüne pazaran beş sene süren yorucu bir ça
lışmadan sonra hiçbir ansiklopediden resim ve madde almadan ta
mamen yeniden yazılmak suretiyle hazırlanmıştır. Bilhassa renkli
resimleri ve haritaları baskı özelliği taşımaktadırlar. Eser 2 bini mü
tecaviz âlim ve mütehassısın iştirakiyle hazırlanmıştır. Az kullanı
lan ve yabancı kelimelerin okunuşları Milletlerarası transkripsiyon
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alfabesiyle verilmiştir. Maddelerin sonlarında bibliyografya yoktur.
20. Cilt bibliyografya ve indeks cildidir.

The Columbia encyclopedia. 2. basım. New York 1950 Columbia
University Press. 1949 + 64 S.40
ilk olarak 1933 te yayımlanmıştır. Resimsiz kısa maddeleri ile
ev, müessese ve küçük çaptaki kütüphanelerin ihtiyaçları gözönünde
bulundurularak hazırlanmıştır. Bir ansiklopedide bulunması gere
ken bilgilerle beraber bazı terim ve tarifleri de ihtiva eden bu bir
Cİİtlîk ansiklopedide nâşırın bildirdiğine göre 70 bin kadar madde
vardır. Son basımdaki 10.000 madde tamamen yenidir. Bir cilt ol
masına rağmen seçkin bibliyografyaları da ihtiva eden bu eserde
fen, teknik ve ekonomi gibi konularda en son gelişmeleri de bulmak
mümkündür. Bazı maddeler diğer İngilizce ansiklopedilerdeki mad
delerden daha uzundur. Maya maddesi gibi

Compton’S pictured encyclopedia and Jact-index. 15 cilt. Chicago 1949
F.E. Compton and Company. 40
Bilhassa gençler ve lise seviyesindeki talebeler için gayet güzel
ve çekici bir üslûpla kaleme alınmıştır. Gençlerin umumi bilgi çer
çevesi içinde öğrenmeleri lâzım gelen bilgileri bol resim, grafik ve
haritalarla mekteplerin ihtiyaçlarına göre cevaplandıran bu eserden
yetişkinler de faydalanabilirler. Ehemmiyetli maddelerin sonunda
bibliyografya vardır. Her cildin sonundaki indeks analitik ol
makla beraber bir lügatte bulunması lâzım gelen malûmatı ve
eserde bulunmıyan biyografik bilgiyi de verir. Her sene yeni basımı
yayımlanır.
Amerika’da gençler için yazılmış olan en iyi iki ansiklopediden
biri olan Compton’s pictured encyclopedia bizde 1932-1936 yılları arasında
Cumhuriyet müessesesı tarafından yayımlanan Hayat Ansiklopedisinin
hazırlanmasında esas tutulmuştur.
The Catholic Enyelopedia. 16 cilt ve 1 ek cilt 2.ed. New York 1934
1940 The Gilmary Society. 4".
İlmî bir şekilde hazırlanmıştır. Katolik dinine ve mezheplerine
ait hatıra gelen her türlü suali CCvaplandıracak mahiyettedir. Bil
hassa fikir, sanat tarihi, felsefe ve edebiyat konusund a çok değerli
maddeleri ihtiva eder.
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World book encyclopedia. ıg - cilt. Chicago 1944 The Quarrie Cor
poration. 40.
Gençler için hazırlanmış - ansiklopedilerin en iyilerindendir.
Çocukların okuyabileceği şekilde- iyi bir üslûpla yazılmıştır ve gayet
güzel resimleri ihtiva etmektedir. Sık sık yeni basımları yapılan bu
eser yetişkinler için de faydalidır. Maddeler imzalı olup yabancı
isimlerin ve az kullanılan kelirpelerin okunuşları transkripsiyon harf
leriyle gösterilmiştir. ıg. cildi Reading and study guide adını taşıyan ve
44 esas konu ile birçok tâli konulara ayrılan sistematik bir indekstir.

DANİMARKA ANSİKLOPEDİLERİ :
Hagerups Ulustrerede Konıersalions Lexikon. 10 cilt. 4. Udg. Kobenhavn 1948-1952 Hagerup. 8°.
İlk basım 1921-1925 te 9 cilt olarak hazırlanmıştır. Bibliyograf
ya ve resimleri de ihtiva eden - modern bir ansiklopedidir. 4. bası
mının henüz 10. cildi çıkmıştır.
Salmonses Konversations Lexicon. 26 cilt 2. Udg. Kobenhavn, 1915
1930 Schultz.
İmzalı maddeleri, seçkin bibliyografyaları ve güzel resimleriyle
modern ve standart bir Danifnarka ansiklopedisidir.

FRANSIZ ANSİKLOPEDİLERİ :

La Grande encyclopedie, inventaire raisonne des sciences, des lettres et des arts... 31 cilt Paris [1886-1902] H. Lamirault et Cie., Societe Anonyme de la Grand Çnyclopedie. 40.
Önce C. F. Dreyfus soma - da Berthelot’un başkanlığında 1886
1902 yılları arasında hazırlanan bu muazzam eser Fransız ansiklo
pedilerinin en ilmi olanıdır. Britannica’yz. benzetmek gayesiyle mey
dana getirilmiş olmakla beraber madde ölçüleri daha uzun tutul
muştur. Salâhiyet sahibi kimseler tarafından yazılmış olan madde
leri gayet zengin bibliyografyalar da ihtiva etmektedir. Bazı konu
lardaki maddeler aktüalitesini ve İlmî değerini kaybetmiş ol
makla beraber bilhassa Avrupâ tarihi ve edebiyatı hakkmdaki mad
deleri ve biyografyaları ve Rönesans maddesi gayet mükemmeldir.
1200 cr sahifelik 31 ciltten teşekkül eden bu muazzam eserde pek az
resim ve şekil vardır.
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Grand dictionnaire universal du XIX& siCcIc français. 15 cilt vc 2 ek
cilt. Paris [1865-1890] - Larousse. 40.
Baskı ve muhteva bakımından gayet mükemmel olan bu meş
hur Fransız ansiklopedisi birçok konular için eskimiş olmakla bera
ber Avrupa edebiyatı ve tarihi hakkındaki maddeler hâlâ eski kıy
metini muhafaza etmektedir. Bazı maddeleri lüzumundan fazla
uzundur. Birçok genel konulu ansiklopedilerde bulamıyacağımız
şiir, şarkı, roman ve tiyatro eserleri gazete ve mecmuaların isimleri
ansiklopedi için birer madde teşkil etmektedirler.

Nouveau Larousse illustrc Dictionnaire universal encyclopcdiquc. 7 cilt
ve 1 ek cilt. Paris 1898-1907 Larousse. 4“.
Tamamen yeniden hazırlanan bu eser Grand dictionnaire üniver
sel du XIXc sicclc françrii,nvn kısaltılmış veya gözden geçirilmiş bir
basımı değildir. Popüler mahiyette olan bu eser bol resimlidir.
Bilhassa güzel sanatlara ait maddeleri İlmî değer taşımaktadır. İki
ciltlik ayrı bir basımı da vardır.

Larousse XX e siCcle. 6 cilt. Paris 1928-1933. Larousse. 40
Bu ansiklopedik lügat Larousse grupu arasında en çok müracaat
edilenidir. Bol resim ve çok miktarda madde ihtiva eder. Sanat ve
biyografya bakımından kuvvetlidir. Bizim millî ansiklopedimiz olan
Türk Ansiklopedisi nin hazırlanmasında Larousse ansiklopedisi esas tu
tulmuştur.
Larousse mensuel ıllustre. revue encyclopedique üniverselle. 12 cilt. i.
cilt 1go7-ıgıo; 12. cilt 1948-1951 yılları arasında çıkmıştır. Nouveau
Larousse’u tamamlamak için 1907 den itibaren aylık ilâveler halinde
çıkmağa başlamıştır. Her aylık ilâve kendi arasında alfabetiktir.
Her yılın ve her cildin sonunda alfabetik indeksler mevcuttur. Mu
asır Fransız biyografisi için faydalı bir kaynaktır. Yeni çıkmış edebî
eserlere ait tenkitleri de ihtiva eder. Bilhassa igi^-igi8 yıllan ara
sında yayımlanmış olanlarından I, Dünya Harbi hakkında etraflı
bilgi edinmek mümkündür. 1-7. ciltlerin umumi bir indeksi vardır.

Encyclopedic française... i, 4-8, w 15-18. ciltler. Paris 1935-1939
Comite de FEncyclopedıe Française. 4L
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Neşredilmiş ciltleri aşağıdaki konuları ihtiva etmektedir:
C. i- L’outillage mental, - pensee, langage, mathematique;
C. 4 - La vie; C-5-Les etres vivants; C.6- L’etre humain; C.7L’espece humaine; C.8- La vie hıentale; C.ıo- L’etat moderne. Amenagement, erişe, transformations; C.15- Education et instruction;
C. 16-17- Arts et litteratures; - C.18- La civilization ecrite.
Monografik makaleler gufupundan teşekkül etmiştir. Her cil
din sonunda o cilde ait indeks mevcut olup, 21 cilt üzerine tertiplen
miş olan bu ansiklopedinin son- cildi konu, bibliyografya ve isim in
dekslerini ihtiva edecektir. Umumi indeksin tamamlanmasiyle kul
lanılışı daha pratik bir hal alacaktr.-

Dictionnairw Encyclopedique Quillet. 5 cilt ve 1 ek cilt Paris 1952
Librairie Aristide Quillet. 4“
“Fransanm en yeni ansiklopedilerinden biri de Paul Mortier’nin reisliği altında son defa 1^52 de neşredilen 6 ciltlik Dictionnaire
Encyclopedique Quillet isimli eserdir. Bu kitabı öteki Fransız ansiklo
pedilerinden ayıran ilk vasıf, fnaziden fazla hale, edebiyattan zi
yade fenne ve tekniğe yer ayırmasıdır. Quillet ansiklopedisinin
hususiyeti bununla kalmıyor. Alfabe sırasına göre tertip edilmiş ol
makla beraber onda metodik ansiklopedilerin başlıca bilgi kolları
toplu bahisleri de bir hayli yer tutar. Her ilim veya teknik şubesini
ifade eden kelimenin sırası gelince eser, küçük bir risale teşkil edecek
kadar sahifeler ayırarak o ilinin tarifini, mevzuunu, metotlarını,
tekâmül ve inkişanar^iyle başlıca bahislerini ihtiva eden bir tablo
koyar. 8”.

INGİLİZ ANSİKLOPEDİLERİ :

Encyclopaedia Britannica. 24 cilt. 14. Basım. Chicago-Toronto
1955 Encyclopaedia Britannica. 40
Modern ansiklopedilerin e!n meşhurlarından ve en eskilerinden
dir. İlk basımı bundan 185 süne önce 1768-1771 yılları arasında 3
cilt, 2. basımı 10, 3. basımı 18, - 4.basımı 20, g.basımı 25 ve 10, basımı
11 ek ciltle beraber 36 cilt olqrak neşredilen bu değerli eserin 1929
da tamamen gözden geçirilerek hazırlanan 14. basımı 24 cilt olarak
çıkmıştır. 1929 dan beri müteakip gözden geçirilmiş basımları yapıl
mıştır. En son basımı 1955 tarihini taşımaktadır. Bu meşhur İngiliz
" Türk Ansiklopedisi. Önsöz, V+Vl. S.
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ansiklopedisi l i. basıma kadar eski ilim anlayışına göre hazırlanmış
ve esas meseleleri tam ve etraflı bir şekilde vermek gayesiyle hareket
etmiştir, g. ve ıo. basımlarındaki bazı maddelerin kitap halinde de
çıkarılmış olması bunların nekadar mufassal yazıldığının delilidir.

Biri Londra'da diğeri New York'ta bulunan iki yazı heyeti ta
rafından hazırlanan Encyclopaedia Britannica mn 2. Dünya Harbini
müteakip (ocak 1943) neşir hakkı Sears, Roebuck and Company
tarafından University of Chicago'ya devredilmiştir. Britannica ida
resi “Devamlı revizyon” metodu sayesinde her sene gözden geçiril
miş yeni basımlar yayımlamakla beraber 1938 den beri her sene
okuyucularına bir yıl önceki yenilikleri ve olayları bildiren Britannica
Book of the Tear adlı bir de ilâve sunmaktadır.
Britannica ilim ve sanatın muhtelif kollarında ihtisas sahibi ol
muş ve aralarında Nobel mükâfatı kazanmış 31 seçkin kalem Sahi
binin de bulunduğu 3700 kişinin emeğiyle hazırlanmıştır. 40 sa
tırdan fazla olan maddeleri imzalıdır, ve kıymetli bibliyografyaları
ihtiva eder. Verdiği bilgilere daima güvenilen bu eserin resim - ve ha
ritaları hususî olarak hazırlanmıştır. Britannica1 da 3g.000.000 kelime,
17 - 588 resim ve 736 harita ile 500.000 indeks maddesi vardır. Hemen
her ansiklopedi de olduğu gibi Britannica'nm da son cildini atlas
ve indeks cildi takibetmektedir. Birinci ciltte bu indeksin nasıl kul
lanılacağı izah edilmektedir, indeksin hazırlanmasından maksat
büyük makaleler içinde geçen küçük konuların çabuk bulunabil
mesini sağlamaktır. Meselâ: Mimarî maddesinin içinde eski mimarî,
Yunan mimarisi, Roma mimarisi, Bizans mimarisi, Gotik mimarî
ve Rönesans mimarisi ayrı ayrı yer almaktadır. Bu küçük maddeler
ayrıca alfabetik sırada yer almadığından bunların mevcudiyetini ve
yerini indeks sayesinde öğrenebiliyoruz.
Her kütüphanede bulunması arzu edilen bu muazzam bilgi
hâzinesinin gençler için hazırlanmış 15 ciltlik Britannica junior adlı
diğer bir baskısı daha vardır.

Chamberss Encyclopaedia. 15 cilt. New ed. London (195o) O*-’
ford University Press. 4°
iik basımı 1830-1868 yıllan arasında neşredilmiştir. Tamamen
gözden geçirilmiş olarak yayımlanan 1950 basımında birçok madde
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ler dünya çapındaki İngiliz âlimleri tarafından yazılmıştır. Mühim
maddelerin sonunda o konuda yazılmış, değerli ve yeni eserlerin bib
liyografyaları vardır. Maddelere imza yerine yazarların isim ve soy
adlarının ilk harfleri konmuştur. 15.cilt atlas ve indeks cildi olup
içinde ayrıca tarih haritaları ile ansiklopedide yazısı bulunanların
isimleri yazdıkları makale adlariyle beraber zikredilmiştir.

Everyman's encyclopaedia, 12 cilt. 3. Basım London-Toronto 1949
1950 J.M. Dent and Sons Ltd. 8°
Popüler mahiyette bir İngiliz ansiklopedisi olan bu eser ilk ola
rak 1913 tarihinde basılmıştır! - Ev ve bürolarda kullanılmak üzere
hazırlanmış olmakla beraber, - hatıra gelecek en basit suali bile en
doğru bir şekilde cevaplandırdığı için büyük kütüphanelerde de
tesadüf edilmektedir.

İSPANYOL ANSİKLOPEDİLERİ :
Enciclopedia universal ılluslrad.a Europeo-Americana. 70 cilt (72
ciltbirliği) ve 10 ek cilt. - Madrid-Barcelona. [1905-1933] EspasaCalpe S.A. 8°
,
Uzun maddeleri, bol bibliyografyaları, güzel resim ve haritalariyle ihtisas kütüphanelerinde dahi müracaat kitabı olarak kul
lanılabilir. Hatıra gelen en ufalk madde hakkında da bilgiye tesadüf
edilebilmektedir. İspanya hakkında olduğu kadar Güney Amerika
ve İspanyolca konuşan diğer - memleketlerin tarih ve coğrafyasını,
hayatta olan meşhurlarının biyografilerini de ihtiva eden bu muaz
zam eser aynı zamanda ansiklopedik bir sözlüktür. Kelimelerin
etimolojisiyle beraber Fransızca, İtalyanca, İngilizce, Almanca,
Portekizce, Catalan ve Esperğntoca karşılıkları vardır. Devletlerin
coğrafya, tarih ve jeoloji haritalariyle beraber bayrakları ve para
larım resimlerle gösterir. Bu eserde en ufak bir şehrin - bile plânım
bulmak mümkündür. Sık sık çıkarmakta oldukları ilâvelerle daima
yeni tutulmak istenen bu 88 ciltlik eser modern ansiklopedilerin
en uzunudur. Meselâ hemen hemen her ansiklopedide birkaç sahife
ile izah edilen (A) harfi için tym 26 sahifelik yer ayrılmıştır.
Espasa adiyle de tanınan bu ansiklopedi 1934-1944 yılları ara
sında 6 cilt Suplemento Anual yayımlamıştır.
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Diccionario enciclopedico Salvat. 12 cilt. 2.ed. Barcdona-Rio de
Janeiro 1948-1950 Salvat Editores, S.A. 4/
Birinci basımı Diccionario Salvat adı altında yayımlanmıştır.
İspanyolca konuşan memleketlerin kütüphanelerinde en çok
tesadüf edilen ansiklopedilerden biridir. Resim, harita, plân ve fak
simile plânşlarla çok güzel basılan bu eser daha ziyade popüler bir
ansiklopedi olarak tanınır.
Dicciuuario enciclopedico h.ispano-amencano de literatura, cimcias y artes. 28 cilt (29 ciltbirliği). Barcelona 1887-1910 Montanery Simon.
Birçok Amerikan kütüphanelerinde bulunan bir İspanyol an
siklopedisidir. İspanya hakkında her hususta teferruratlı bilgiler
veren bu ansiklopedide bazı maddeler çok kısadır. Fen ve teknik
bilgiler bakımından İlmî değerini kaybetmiştir.

İSVİÇRE ANSİKLOPEDİLERİ :

Schweizer lexikon. 7 cilt. Zürich 1945-1948 Encyclios-Verlag
Ac. 8°.
5 ciltlik Brockhaııs’ Kleines Konversartions-lexicon ve 4 ciltlik Meyers
Kleines Zexikon’dan son derece modern olan bu İsviçre ansiklopedisi
makaleleri kısa tutmak suretiyle çok sayıda maddeyi ve faydalı bibli
yografyaları ihtiva etmektedir. Resimleri mükemmel olmasına rağ
men haritaları çok küçüktür. 2 ciltlik kısaltılmış bir baskısı daha
vardır.

İTALYAN ANSİKLOPEDİLERİ :
Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. 35 cilt ve 3 ek cilt. Roma
1929-1937 Instituto Giovanni Treccani, Institute della Enciclopedia
italiana. 4“.
Faşist inkılâbının İtalyaya getirdiği yeni ruhu belirtmek ve asrın
en değerli ansiklopedilerini, bilhassa Encyclopaedia Britannica'yı
aşmak gayesiyle neşredilen bu eser son asırda çıkan ansiklopedilerin
en kıymetlileri arasındadır. 1029-1937 yıllan arasında yani 8 yıl
İÇİnde 2500 den fazla ılım ve ihtisas sahibinin çalışmalarıyle meydana
gelmiştir. Model olarak Encyclopaedia Britannica'yı alan bu eser bil
hassa sanat ve turizm konularında bilgi edinmek istiyenler için bol
resimli ve faydalı bir kaynak teşkil eder. Maddeleri selâhiyetli kim-
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selcr tarafından yazılmış ve sonlarına faydalı bibliyografyalar ilâve
edilmiştir. Faşizm hakkındaki 38 sahifelik makale bizzat Mussolini
tarafından yazılmış ve imzalanmıştır. Bilhassa İtalyan menfaatlerini
ilgilendiren maddeler bir kitap kadar tafsilâtlı olarak yazılmıştır.
Uzun ve ehemmiyetli maddeler daima imzalıdır. Resimleri ve hari
taları hakikaten birer sanat eseridirler. Hayatta olan kimselerin
biyografilerine de yer verilmiştir. Birinci ekte yeni maddeler ve esas
cilde ait düzeltmeler vardır, ikinci . ek ansiklopedinin basılmıya baş
landığı tarihten itibaren 10 yıl ■ içerisinde kaydedilen yeniliklere . ve
tekâmüllere tahsis edilmiştir.

Grande dizionario enciclopedico. 10 cilt ve 1 ek cilt. Torino 1932
1940 Unione Tipografico. 40.
İtalyan üniversite ve halk kütüphanelerinde çok kullanılan bol
resim, plânş ve haritaları ihtiva : eden bir ansiklopedidir. Maddelerin
büyük bir kısmında yazarın inişiyali vardır. Bazı maddeler oldukça
uzundur. Meselâ Afrika maddesi 72 sahife olup ayrıca metin harici
üç harita ve beş plânş vardır. Hayatta bulunan meşhurların biyog
rafilerine de yer verildiği gibi sonlarına bibliyofgrafya da eklenmiş
tir. Meselâ Beni'tto Mussolini maddesinden sonra üç sahife tutan bir
bibliyografya vardır.
RUS ANSİKLOPEDİLERİ :

BoPşaya Sovetskaya entsiklopediya. 1-31. cilt 2. basım. Moskova
1949-1955 Sovetskaya Entsiklopediya. 4°.
1. basımı 1927-1947 yılları arasında 65 cilt olarak çıkmış ve
ciltler gayri muayyen zamanlarda yayımlanmıştır. Meselâ 52. ve 55.
ciltler 1947 tarihinde neşredilmek suretiyle takımı tamamlamıştır.
Mevzuu Milletlerarası olan bu genel konulu ansiklopedi de
önemli maddelerin sonlarında aynı konuda yazılmış eserlerin bib
liyografyaları mevcuttur. Bazı maddelerin sonlarında yazarların
inisiyalleri vardır. 2. basımda Fen vc teknik konulardaki maddeleri
uzun ve bol şekillidir. Haritaları metin arasındadır. 31. cilt 1955
tarihinde yayımlanmış olup (P) harfinin baştaraflarındadır.
Novyi entsiklopediçeskiy slovar\ 1-29 ciltler Leipzig, S.-Petersburg
[1912-1917] Brokgauz-Efron.
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İlk basımı Çarlık Rusyası zamanında 1890-1907 tarihleri ara
sında Leipzig’teki Brokhaus Firmasının yardımiyle I. A. Efron tara
fından 4.1 cilt ve iki ek cilt olarak yayımlanmıştır.
Yeni basımı 29. ciltte (O) harfinin ortalarında kalmıştır. Bir
çok değişiklik ve ilâvelerle yayımlanmış elan yeni basımda bilhassa
tarihe ait konular ehemmiyetlidir.

<

Entsiklopediçeskiy slovar' 50 cilt ve ek ciltler. Moskova [1911 ?1934) Br.A.i.I.Granat i Ko.
Rusya hakkında başka ansiklopedilerde bulunmıyan bilgileri
temin etmek hususunda faydalı olan genel konulu bir ansiklopedidir.

1

YUNAN ANSİKLOPEDİLERİ :

Eleutheroudake enkyklopaıdıkon leksıkoıu 12 cilt. Athenai '92 7’1931
Eleutheroudakis. 4°.
New international encyclopaedia’yı örnek almıştır. Maddeler kısa
ve imzalıdır. Yunanistan hakkında her türlü bilgiyi veren ve çok
miktarda biyografiyi ihtiva eden en iyi bir Yunan ansiklopedisidir.
Megale hellenike enkyklopaıdeıa... 24 cilt. Athenai 1326 -'934 Pyrsos.
Yunan kültür ve sanatiylc tarilı vc coğrafyasına ait maddeler
oldukça mufassaldır. Bu konularda iyi seçilmiş bibliyografyalar da
verir. Hayatta olan kimselerin biyografilerini de ihtiva eder.
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