
viler zamanında ve daha sonraki dönem
de,lgnaz Goldziher III. (IX.) yüzyılın ilkya
rısında yazılmaya başladığını söylemişler

dir. Ebu Reyye, hadislerin sahabe ve tabi
in döneminin büyük bir devresinde sözlü 
nakledildiği ni, .ömer b. Abdülaziz'in em
rinden önce tedvin edilmediğini, Taha Hü
seyin ise başlangıçta hadislerin yazılma
dığını ileri sürmüşlerdir. Bu görüşün, Re
sul-i Ekrem'in sağlığında ve daha sonra 
hadislerin yazıldığını ifade eden rivayet
leri dikkate almadan sadece hadisleri yaz
mayı yasaklayan rivayetin esas alınması 
ve ilk dönemlerde kullanılan "haddese
na, ahberana" gibi rivayet lafızlarının şi
fahi rivayet kalıpları olarak anlaşılmasın
dan kaynaklandığı görülmektedir. 

Ömer b. Abdülaziz'in resmi tedvini baş
latması ile yazılı hadis metinlerinin çoğal
ması üzerine ehil olmayanlar da doğru
dan bu metinlerden rivayet etmeye baş
ladılar. Arap yazısının henüz ancak hatı
zaya yardımcı olabilecek bir seviyede bu
lunduğu bu dönemde doğrudan yazılı 
metinden yapılan nakiller hadislerin ha
talı intikali sonucunu doğurmaktaydı. Bu 
durum karşısında muhaddisler, yazılı me
tinlerden rivayetin geçerliliğini ehlinden 
dinlenmesi (sema') veya ehline arzedil
mesi (kıraat) prensiplerine bağlama ge
reğini duymuşlardır. Bu iki yolla hadis al
ma imkanı bulunmadığında ise icazet, 
münavele ve mükatebe metotlarıyla da 
alınabileceği genel kabul görmüştür. Bun
lardan, hocanın bizzat yazması veya yaz
dırıp talebeye göndermesi şeklindeki ha
dis nakletme metoduna da "kitabef' veya 
"mükatebe" denilmekteydi. 

Hadislerin yazılması erken devirlerden 
itibaren müstakil araştırmalara konu ol
muş, Hatib ei - Bağdadi Ta]fyidü '1-<ilm, 
Muhammed Accac ei-Hatib es-Sünnetü 
]fable't-tedvin, Muhammed Mustafa ei
A'zami Dirasat fi'l-J:ıadişi 'n-nebevi ve 
tdriJJ.u tedvinih, Ahmed Abdurrahman 
es-Seviyyan ŞaJ:ıa'itü'ş-şaJ:ıabe ve ted
vin ü 's-sünneti' n -ne beviyye ti 'ş-şe rife, 
İmtiyaz Ahmed Dela'ilü't-tevşi]fı'l-mü
bekkir li's-sünneti ve'l-J:ıadiş (bu eser
ler için bk. bibl.). Muhammed Rıza ei-Hü
seyni ei-Celali Tedvinü's-sünneti'ş-şerife 
(Kum 141 3) adlı eserlerini kaleme almış
tır. Talat Koçyiğit, Hadislerin Toplanma
sı ve Yazı ile Tesbiti adıyla bir doktora 
çalışması yapmıştır (Ankara ı 957) . 
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KİTABİYAT 
(.:J~ı...s:Jf) 

Bir eserin 
telifinde başvurulan kaynaklar; 

eserleri tanıtan 
sistematik listeler, yazılar 

-, 

_j 

-, 

L ve bunlar etrafınd<ı gelişen bilim dalı. _j 

Yunanca biblion (kitap) ve graphien 
(yazmak) kelimelerinden meydana gelen 
Fransızca bibliographie karşılığı olarak 
Türkçe'de kullanılan bir terimdir. Türk-

Kil'ABiYAT 

çe'de aynı anlamda esami'l-kütüb, esa
mi-i kütüb, ilm-i kütüb, ahval-i kütüb, 
ilm-i ahval-i kütüb gibi kavramiara da 
rastlanmaktadır. Bunun için yine Batı dil
Ierinden gelen literatür de kullanılmış
tır. Türk Dil Kurumu'nun teklif ettiği kay

. nakça ise genel anlamda değil bir eserin 
kaynakları karşılığı olarak daha yaygın
dır. Bibliyografyalar, belirli bir konuda ve 
genellikle belirli bir dönem içinde yazılan 
veya yayımlanan eserlerin tasnif edilmiş 
tam listesini verir. Bu özellikleriyle bir ki
tabevi ya da kütüphanede bulunan eser
leri veya bunların bir bölümünü gösteren 
kataloglardan ayrılır. 

Bibliyografyalar hazırlanışları ve kap
samlarına göre bazı adlarla anılmaktadır. 
Öncelikle kapsamları bakımından genel 
ve özel bibliyografyalar (ihtisas bibliyog
rafyaları) ayırımı yapılmıştır. Birincisi, her
hangi bir konu sınırlaması yapılmaksızın 
bütün yayınları içine almak amacıyla ha
zırlanmış. ikincisi ise kültür, teknik ve il
min belirli bir dalındaki yayınları içerecek 
şekilde düzenlenmiştir. Bibliyografyalar. 
alan veya konularıyla ilgili bir dildeki ya
yınlara yönelik olabileceği gibi farklı dil
lerdeki yayınları kapsayacak genişlikte de 
olabilir. Yine konu sınırlaması olsun veya 
olmasın yalnızca seçilmiş yayınları içine 
alan seçme bibliyografyalar da bulun
maktadır. Süre bakımından ise tamam
lanmış ve periyodik bibliyografyalar ayı
rımı yapılmaktadır. İlki, belli iki tarih ara
sında veya bir tarihe kadar çıkmış yayın
Iarı konu edinir. İkincisi, yayınları düzenli 
veya belirsiz aralıklarla ortaya koyan bib
liyografyalardır. Periyodik bibliyografya
Iar sonradan bir araya getirilerek dönem
ler halinde kümülatif bibliyografyalar da 
oluşturabilmektedir. Belli bir alanda veya 
genel olarak daha önce düzenlenmiş bib
liyografyaları belirlemek üzere bibliyog
rafyaların bibliyografyası hazırlanır. Ge
nelde bütün bibliyografyalar çeşitli ara
ma cetvelleri ilave edilerek daha kullanışlı 
hale getirilebilir. Hangi türe girerse gir
sin listeledikleri eserlerin yazarı. içeriği, 
değeri hakkında bilgi veren bibliyografya
Iara açıklamalı bibliyografyalar. bazı eleş
tiriler getirenlerine ise eleştirel bibliyog
rafyalar denilmektedir. 

O ARAP EDEBiYATI. Arap edebiya
tında kaynak masdar ve merci' kelime
Ieriyle, bazan da menba' terimiyle ifade 
edilir. Bir ilmi konu ve alanın kaynakları 
asıl (esas, temel) kaynaklar, fer'i (ikincil) 
kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır. Ko
nuyla doğrudan ilgili eş zamanlı veya ya-
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KiTABiYAT 

kın zamanlı eser, bilgi ve belgeler asıl, di
ğerleri de fer'i kaynaktır. Masdar terimini 
"göğüs, ön" anlamındaki "sadr" ile irti
batlandırmak suretiyle "bilginin ilk çıktığı 
yer" anlamında alarak temel kaynak karşı
lığı. diğerlerini de "kaynağın bilgisini açık
layıcı ya da tamamlayıcı başvuru eseri" 
anlamında merci karşılığı kUllananlar ol
duğu gibi her iki terimi de mutlak olarak 
kaynak karşılığında kullananlar vardır. Bir 
şairin şiirleri, bir yazarın eserleriyle çağ
daşlarının veya yakın zamandakilerin 
onun hakkındaki yazı ve eserleri temel 
kaynak, daha sonraki zamanlarda yazı
lanlar tali kaynaktır. 

Dil ve din ilimlerinde tedvin faaliyeti 
yaygınlaşıp istikrar buluncaya kadar ge
çen uzun süreçte eser telifinde hakim ge
lenek şifahi nakildi. Talebe sema', kıraat, 
tenavül, im la, icazet gibi belli yollarla ho
casından haber ve bilgileri alır, aynı yön
temlerle kendi talebelerine aktarır, bilgi 
ve haberler bu şekilde nesilden nesile in
tikal ederdi. Böylece her haber, görüş, şiir 
ve lugatın önünde ilk şahit raviden baş
layan bir raviler zinciri (sened) tabii bir şe
kilde ortaya çıkıp bir telif geleneği halini 
aldı. Sibeveyhi'nin e1-Kitdb'ının muhte
vasını oluşturan bilgiler, müellifin başta 
Halil b. Ahmed olmak üzere Yunus b. Ha
bib, Ebu Zeydel-Ensari gibi hocalarından 
doğrudan yapılan nakillerle telif edildiğin
den senedieri kısa ve doğru.dandır. Bilgi 
daha sonraki nesillere intikalettikçe kay
nağını oluşturan raviler zinciri uzar. Ebü'l
Ferec el-İsfahani e1-Egdn.Z:.'sinde, ilmi 
emanete riayetin bir gereği olarak nak
lettiği her haber ve şiii-in kaynak zincirini 
vermeyi ihmal etmez. Ebu Ali el-Kiili'nin 
e1-Emali'sinde de nakledilen· şiir ve lugat 
açıklamalarının senetleriyle verilmesinde 
aynı titizlik gösterilir. Bu davranış, işin 
başından beri her bilgi ve k~limenin be
raberinde kaynağının bulunması düşün
cesinin yaygın bir teamül haline gelme
sini sağladı. Hiçbir milletin ·Jugat, dil ve 
edebiyatında Araplar'da olduğu kadar 
kaynak ilkesine önem verilip titizlik gös
terilmemiştir. Hadislerin sonraki nesille
re aktarımında gösterilen titizliğin gereği 
olarak hadis hafızları ortaya çıktığı gibi 
kelimelerin zabt ve anlamlarında göste
rilen titizliğin gereği olarak da lugat ha
fızları sınıfı oluşmuştur. Hocalarından din
ledikleri lugat açıklamalarını ezberleme
lerinin yanında bunları yazmak da (imla) 
temel görevleri arasında yer alıyordu. Lu
gavi bilgilerin tesbit edildiği kağıdın baş 
tarafına hocanın adının. tesbit yerinin, 
gün ve tarihin yazılması bir gelenekti. 
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Ayrıca yazılan metin içinde anlamı bilin
meyen garib ve nadir kelimeler varsa 
bunların Araplar'dan ve fusahildan yapı
lacak senetli nakillerle açıklanması, se
netsiz ve nisbetsiz şiirlerin şairlerinin ve 
senetlerinin belirtilmesi de gerekiyordu. 
İlk dönemlerde yaygın olan bu yöntemle 
lugat rivayetinin Zeccaci ile (ö. 337/949) 
nihayete erdiğini Süyuti söylerse de Ka
li'nin (ö. 356/967) e1-Ema1i'si ile Şerif el
Murtaza'nın (ö. 436/ 1044) e1-Emali'sin
de de aynı usulün takip edilmiş olması 
bu teamülün daha sonraki devirlerde de 
uzun bir süre devam ettiğini gösterir. 

lll. (IX.) yüzyıldan itibaren gelişen ve 
yoğunluk kazanan telif hareketiyle birlik
te özellikle lugat ve şiire dair eserlerde 
kaynakların belirtilmesine. bunların eleş
tiriJip değerlendirilmesine itina gösteril
miştir. Ezheri, Tehıibü'1-1uga adlı ha
cimli sözlüğünün mukaddimesinde daha 
önce yazılan otuz dört sözlüğü yazarlarıy
la birlikte tanıtarak değerlendirir ve eleş
tirir. İbn Side de e1-Muljaşşaş'ının giri
şinde kaynaklarını eleştirmiştir. 

Eserlerinde yer alan nakil ve bilgilerin 
güvenilirliğini belgelemek ve bu şekilde 
okuyucuya güven vermek amacıyla yazar
ların kaynaklara gösterdikleri itina za
manla daha da artmıştır. Yaküt el-Ha
mevi'nin Mu<cemü '1-üdeba' adlı eseriy
le Mu<cemü'1-bü1dan'ının girişlerinde, 
Taceddin es-Sübki'nin ~rusü'l-efraJ:ı'ı 
ve Süyuti'nin Bugyetü'l-vu<ôt'ının giriş
lerinde kaynaklara, onların eleştiri ve de
ğerlendirilmesine yer verilmiştir. Bazı 
eserlerde ise kaynaklar girişte değil me
tin içinde yeri geldikçe zikredilir ve çoğun
lukla harfiyen nakil yapılır. 

Dipnot (ham iş, hevamiş) geleneğinin 
bulunmadığı kadim müelliflerde buna 
karşılık sayfaların boş kenarlarına düşü

len Mşiye ( derkenar) geleneği yaygın dı. 
Ancak bu uygulama, çoğunlukla müelli
fin kendisi tarafından değil eseri okuyan 
bir alim tarafından düşülen ve daha çok 
metindeki garib kelimelerle şiir, ayet ve 
hadis izahı, bunların kaynağına dair notlar 
(ta'likat) şeklinde olurdu. Bu notların ba
şına genellikle "faide, latife, tenbih, nük
te" vb. ifadeler yazılırdı. Bu ifadeleri taşı
mayan Mşiyelerin birçoğu daha sonraki 
cahil müstensihler tarafından asıl metin
le karıştmldığından bunların metinden 
ayıklanması güçleşmiştir. Matbaanın ica
dı, yazariara hem dipnota hem de kenar 
notuna birlikte yer verme imkanı sağla
mıştır. 

Farabi, İJ:ışa'ü '1-<ulU m adlı eserinde 
Aristo tasnifine göre ilimleri sınıflandırıp 

haklarında bilgi verirken her ilmin temel 
eserlerini de zikretmiştir. Bibliyografik 
mahiyette ilk önemli eser olarak İbnü'n
Nedim'in el-Fihrist'i, 377 (987) tarihine 
kadar yazılan Arapça eserlerle Hintçe, 
Farsça, Süryanice ve Yunanca'dan Arap
ça'ya çevrilen çeşitli ilim daliarına dair 
eserleri ve bunların yazarları hakkında 
malumat ihtiva eden bir çalışmadır. Ha
rizmi'nin MefatiJ:ıu '1-<uJUm'u ilimierin 
yeni bir tasniftyle temel kaynaklarını kap
sar. Fahreddin er-Razi'nin lfada'ilsu'1-en
var'ı ile Kutbüddin-i Şirazi'nin Dürretü't
tac'ı da biyo -bibliyografik teliflerdir. Taş
köprizade Ahmed Efendi'nin MiftaJ:ıu's
sa<ade'sinde 1 SO bilim dalı kaynaklarıyla 
zikredilir. Müellifin oğlu Kemaleddin Meh
med'in esere yazdığı zeyille birlikte ilim 
dallarının sayısı SOO'e ulaşmıştır. 

Özellikle Endülüs ve Kuzey Afrika öğ
retim geleneğinde yaygın olan ve "fehre
se, bernamec, sebet. mu'cem, meşyeha" 
gibi adlarla anılan eserlerde dönemin 
hocalarından okunan çeşitli alanlardaki 
temel eseriere dair bilgiler yer alır. İbn 
Hayr'ın el-Fehrese, İbn Atıyye'nin el-Fih
rist, Ruayni, Vadiaşi, Kasım b. Yusuf et
Tücibi ve Mücari'nin el-Bernamec'leri, 
İbn Hacer el-Askalani'nin e1-Mu<cemü'1-
müfehres, Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzi ve 
Bedreddin İbn Cemaa'nın e1-Meşyelja 
ve Ebu Ca'fer Ahmed b. Ali el-Belevi'nin 
es-Sebet adlı eserleri bunlar arasında 
zikredilebilir. Abdülhay el-Kettani bu tür 
eserlerden söz ettiği Fihrisü'1-feharis 
adıyla bir kitap kaleme almıştır. Bunlar
dan başka yine daha çok Endülüs ve Ku
zey Afrika'da, ilim tahsili amacıyla yapı
lan seyahatleri konu alan eserlerde de 
müellifin uğradığı yerlerde görüşüp ders 
halkalarına katıldığı hocalardan okudu
ğu eseriere dair zengin malumata rastla
nır. Bu tür eseriere de "er-rahalatü'l-feh
resiyye" adı verilir. İbn Rüşeyd'in Mil'ü'l
<aybe'si ile Ahmed b. Muhammed el
Makkari'nin Ravzatü'l-as'ı bunlardan
dır. 

Cari Brockelmann'ın Geschichte der 
Arabischen Litteratur'unda ( GAL) Arap
ça yazılan eserlerin yazmalarının bulun
duğu kütüphaneler, baskıları, şerh ve ha
şiyeleriyle üzerine yapılan çalışmalar, ya
zarlarının kısa biyografileri ve kaynakla
rı ilim daliarına göre kronolojik sıra ile 
kaydedilir. Fuat Sezgin, Geschichte des 
Arabischen Schrifttums'unda (GAS) 
430 ( 1 038) yılına kadar telif edilmiş eser
leri GAL'in bir ikmali olarak aynı yöntem
le inceler. Yusuf İlyan Serkis'in Mu<ce-



mü '1-matb(lati'1-'Arabi'f}'e ve '1-Mu'ar
rebe'si, telif veya tercüme olan Arapça 
eserleri yazarların alfabetik sırasına göre 
ve kısmi biyografileri eserin ana bölüm
leri ve bazı değerlendirmelerle ele alır. 
Eduard van Deek'in İktifa'ü'1-I:ranr1' bi
ma hüve matbrl'u da aynı mahiyettedir. 
Kannevci'nin e1-Bü1ga ii uşr11i'1-1uga'sı 
ile Emil Bedi'in e1-Me'acimü'1-1ugaviy
yetü '1- 'Arabiyye'sinde başlıca sözlükler 
incelenir. Corci Zeydan, Ömer Ferruh, 
Şevkl Dayf ve Hanna el-Fahuri gibi çağ
daş yazarların Arap edebiyatı tarihlerin
de de Arap dili ve edebiyatının kaynakla
rına dair zengin malzeme bulunur. Yusuf 
Es'ad Dagır'ın Meşadirü'd-dirasati'1-
edebiyye'si, İbrahim es-Samerral'nin 
Ma'a'1-Meşadir fi'1-luga ve'l-edeb'i, 
Nasırüddin el-Esed'in Meşadirü'ş-şi'ri'1-
Cahili'si, Mahmud İsmail es-Sini'nin e1-
Meraci'u '1-mu 'cemiyyetü '1- 'Arabiy
ye'si, Abdüsselam el-Müseddi'nin Mera
du'1-lisaniyyôt'ı ve Abdülhamid eş-Şel
kani'nin Meşadirü'1-luga'sı gibi son za
manlarda dil, edebiyat ve diğer alanlar
daki kaynaklardan söz eden çok sayıda · 
eser yazılmıştır. 
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li] İSMAİL DURMUŞ 

O FARS EDEBİYATL Farsça'da kata
log veya bibliyografya karşılığında fihrist 
kelimesi kullanılmakla birlikte'özellikle 
belli kişilerin eserlerini yahut belli bir ko
nudaki çalışmaları kapsayan bibliyograf
yalar için yeni bir kelime olan kitabşinasi 
yaygınlık kazanmıştır. Burada, Farsça ya
zılan literatür yanında bu dilin hakim ol
duğu çevrede başka dillerde oluşturulan 
literatür de değerlendirilecek, bibliyog
rafyalarla yakın ilgisi sebebiyle katalog
lara da kısaca temas edilecektir. Başta 
Tahran Üniversitesi Kütüphanesi, Milli 
Kütüphane, Kraliyet Kütüphanesi. Meclis 
Kütüphanesi, Meşhed'de Asitan-ı Kuds-i 
Rezevi ile Kum'daki Ayetullah Mar'aşi kü-

tüphaneleri olmak üzere iran'daki birçok 
resmi ve özel kütüphanedeki yazmalara 
dair yüzlerce cilt tutan kataloglar hazır
lanmıştır. Bunların yanında Hindistan ve 
Pakistan ile diğer bazı ülkelerdeki Farsça 
yazmalara ait çok sayıda katalog u da an
mak gerekir (Elr., IV, 220-226) islam dün
yasında bugüne ulaşan en eski bibliyog
rafyaJardan biri, Huneyn b. İshak'ın 242 
(856) yılında Halife Mütevekkil-Alellah'ın 

katibi Ali b. Yahya el-Müneccim'e gönder
diği, CalinGs'un Arapça'ya çevrilen eser
lerinin listesini ihtiva eden Risa1e ii ~ik
ri ma türcime min kütübi Ca1inr1s adlı 
çalışmasıdır. Gotthelf Bergstrasser tara
fından Almanca tercümesiyle birlikte 
neşredilen risaleyi (Leipzig ı 925) Mehdi 
Muhakkık Farsça'ya çevirmiştir (Bist Güf
tar, Tahran 1363/ı 984, s. 368-4 ı 7). Talebe
nin hacasından rivayet izni aldığı eserle
rin listesini de içine alan icazetnameler 
ilk bibliyografya örnekleri arasında de
ğerlendirilebileceği gibi (icazetnamelerin 
uzun bir listesi için bk. Aga Büzürg-i Tah
rani, 1, ı 23-266) Şia muhitinde birçok ali
me ait eserlerin listesi çoğu kendileri ta
rafından olmak üzere fihrist başlığı altın
da hazırlanmıştır (a .g.e., XVI, 376, 378-
381, 393-397, 399) . Bunların ilk örnekle
rinden biri, Biruni tarafından hazırlanan 
Risa1e ii fihristi kütübi MuJ:ıammed b. 
Zekeriyya er-Razi adlı çalışma olup Bi
runi buna kendi eserlerinin listesini de 
eklemiştir. Aralarında Şeyh Müfid, Seyyid 
M urtaza Alemülhüda, Feyz-i Kaşani ve 
Radıyyüddin İbn Tavus'un da bulunduğu 
bazı alimierin hazırladığı kendi eserlerine 
ait listeler yanında Muhammed Bakır el
Meclisi'nin eserlerine ait başkaları tara
fından hazırlanan iki ayrı bibliyografyayı 
anm,ak gerekir. Muhammed b. Ahmed 
Lahicani de Meclisi'nin büyük eseri BiJ:ıQ
rü '1-envar'ın kaynaklarını tanıttığı bir 
bibliyografya kaleme almıştır (Eir., IV. 227-
230) . 

Ahmed b. Ali en-Necaşi ve Allame el
Hilli gibi müellifler, Şia biyografisine dair 
eserlerine aldıkları alimierin kitaplarına 
ait listeler verdikleri gibi Ebu Ca'fer et
Tusi Fihristü kütübi'ş-Şi'a'da (nşr. A. 
Sprenger, Calcutta ı853-1855; nşr. Mah
mud Ramyar, Meşhed 1351 hş./ 1972; nşr. 

Muhammed Sadık Al-i BahrülulGm, Ne
cef 1356, I 380/1960) kendi zamanına ka
dar olan Şia bibliyografyasını derlemiştir. 
Yazar adiarına göre alfabetik olarak dü
zenlenen bu esere Reşldüddin İbn Şehra
şub Me'alimü '1- 'u1ema' adıyla bir tek-. 
mileyazmıştır (nşr. Abbas ikbal-i Aştiya
nl, Tahran 1353; Muhammed Sadık Al•i 
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BahrülulOm. Necef 1380/ 1959). Ebü'l-Ha
san İbn Batieveyh'in yine yazar adiarına 
göre düzenlenen Esma'ü meşayi{ıi'ş
Şi'a ve muşannefihim (Fihristü 'ule
ma'i'ş-Ş1'a iJ.e muşannefihim) adlı eseri 
de (nşr. Seyyid Abdülazlz Tabata bal, Bey
rut 1404/1984) TGsi'nin kitabına bir tek
ınile mahiyetindedir. Hasan Ali Yezdl'nin 
Hediyyetü'l-esma' ii beyani kütübi'1-
'ulema' adlı çalışması (nşr. Muhammed 
Takl DanişpejG h , Neşriyye-i Kitabi]ane-i 
Merkezi-i Danişgah-ı Tahran, VI, 1348 h ş./ 
1969, s.l-62j, az sayıda Sünni alim yanın
da Şii ulemanın tanınmış eserlerine dair 
muhtasar bir bibliyografyadır. Ebü'H~a
sım İbrahim!'nin Fihrist-i Kütüb-i Me
şayi{ı-i 'İ:?;am'ının ( Kirman 1389/1969, 3. 
baskı) ilk cildi Ahmed el-Ahsai'nin ve di
ğer bazı Şeyhiyye alimlerinin biyografile
rine, ll. cildi -ise bibliyografyalarına ayrıl
mıştır. Aga ı;lüzürg-i Tahrani'nin e~-Ze
ri'a ila teşanifi'ş-Şi'a adlı eseri (I-XXV, 
Necef-Thhran 1355- 1398; XXVI, nşr. Seyyid 
Ahmed Hüseynl, Meşhed 1405/1 985) Şia 
müelliflerine- ait çeşitli dillerde SO.OOO'in 
üzerinde çaı,şmanın muhtevası, yazma 
nüshaları ve baskıları hakkında malumat 
ihtiva etmesiyle sadece eser listelerini 
veren klasik bibliyografyalardan modern 
bibliyografyalara bir geçişi temsil eder. 

iran-Şii muhitinde kaleme alınan bu 
bibliyografyalar yanında modern dönem
de bibliyografik mahiyette Farsça birçok 
çalışma yapılmıştır. Eğitim, ahlak, hukuk, 
tarih, siyaset. iktisat, felsefe, sosyoloji , 
psikoloji, tıp, ziraat, matematik, coğraf
ya gibi ilimler, çeşitli sanat dalları ve Bi
rGnl, İbn Sina, Firdevsi, Farabi, Mevlana, 
Sa'di-yi Şlrazl. Ebu Bekir er-Razi, Şeha

beddin es-Sühreverdl. Muhammed İkbal 
gibi önemli kişilerle ilgili bibliyografyalar 
(E/r.,lV, 231-235) dikkate alınmadan bu
rada basılı kitap ve makalelerle dil ve 
edebiyata dair belli başlı bibliyografyalar 
zikredilecektir. Farsça basılı kitaplar üze
rine en muhtevalı çalışmalar Hanbaba 
Müşar tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Müşar ilk olarak 1958 yılına kadar basılan 
kitaptarla ilgili Fihrist-i Kitdbhd-yi Ça
pi-i Farsi'yi (Tahran 1337 hş./1958).ardın
dan 1 960 yılına kadar basılan kitaptarla 
ilgili zeyli (Tat:ıran 1342 hş./1963) hazırla
dı. Bunun 1960'1ı yıllarda basılan kitapla
rın da ilavesiyle yeni bir neşri İhsan Yar
şatır tarafından gerçekleştirildi (Fihrist-i 
Ki tabha-i Çapi-i Farsi ezagaz ta Al] iri-i 
I 345 ber Esas-ı Fihrist-i Hanbaba Müşar 
ve Fehflris-i Encümen-i Ki tab, I-lll, Tahran 
1352 hş ./ 1973) ; 1958 edisyonuna bir zeyil 
de Keramet Ra'na Hüseyni tarafından 

85 


