
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 
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yapıldı (Fihrist-i Kitabha-yi Çapi-i Farsi, 
Zeyl-i Fihrist-i Müşar, Tahran 1349 hş./ 
ı 970). Müşar ayrıca Fihrist-i Kitabha-yi 
Çapi-i 'Arabi-i Iran (Tahran ı 344 h ş./ 
ı 965) ve Fihrist-i Kitabhd-yi Çapi-i Far
si (1-V, Tahran ı351-1355 hş./ı973-1976; 
V, Tahran 2535) adlı eserleri kaleme aldı. 
free Efşar. Hüseyin Beni-Adem'le birlikte 
1954-1963 yılları arasında iran'da bası
lan eserlerle ilgili olarakKitdb-şinasi-i 
Deh-sale-yi Kitdbhd-yi iran 1333-1342 
adıyla bir çalışma hazırladı (Tahran ı 346 
h ş .lı 967). Hüseyin Beni -Adem, daha son
ra buna 1964-1969 yıllarını kapsayan 
Kitab-şinasi-i Mevzu'i-i iran SalM-yi 
1343-1348 adlı bir zeyil yazdı (Tahran 
ı352 hş./1974). islamabad'daki Merkez-i 
Tahkikat-ı Farsi-i i ran ve Pakistan'da Ah
med-i Münzevi'nin bir grup asistanla bir
likte Fihrist-vare-i Kitdbhd-yi Farsi 
adıyla konularına göre hazırladıkları ge
niş bibliyografyanın mektuplaşma, resmi 
yazışmalar, roman, hikaye, divan ve şiir
lerle ilgili bölümleri Fihrist-i Müşterek-i 
Pakistan'ın 1986-1987 yıllarına ait sayı
larında yayımlandı. Bu çalışmanın seya
hatname, coğrafya, hikaye-roman, kül
liyat ve dünya tarihine dair bölümleri ki
tap halinde serinin 1. cildi olarak basıldı 
(Tahran ı 374 hş.) . Muhammed Sadr Ha
şimi'nin Tarfo-i Cera,id ve Mecellat-ı 
iran'ı (ı-ıv. isfahan 1327-1332/1948-ı953). 
free Efşar'ın iran araştırmalarıyıa ilgili 
olarak iran'da ve diğer ülkelerde dergi, 
yıllık ve derleme çalışmalarında yayımla
nan makalelere dair hazırladığı Fihrist-i 
Mal_{iildt-ı Farsi'yi (1-11 . Tahran ı 340 h ş./ 
ı 96 ı; lll. Tahran ı 355 h ş .lı 976; V, Tahran 
ı 3 7 4 h ş.) ve Mehinduht Muazid'in kitap 
kritiklerine dair dergilerin indeksini verdi
ği Kitab-şinasi-iNaJ.<d-i Kitab'ı da (Tah
ran 2535- ı 355 hş./1 976) burada anmak 
gerekir. 

Dil ve edebiyat alanındaki çalışmalara 
gelince Ahmed Ali Ahmed, 1869'da yaz
maya başladığı mesnevi müellifleriyle il
gili Tezkire-yi Heft Asman adlı eserinin 
birinci bölümünde Nizarni-i Geneevi'nin 
MatJzenü'l-esrar'ı gibi seri bahrinde ka
leme alınrİuş yetmiş sekiz mesneviye yer 
verir(Kalküta ı 289/1873; Tahran ı 344 hş./ 
ı 965). Diğer bölümterin yazılıp yazılma
dığı bilinmemektedir. Ali Naki Münzevi, 
bir makalede 130 sakinamenin yazma 
nüshaları ve baskıları hakkında bilgi ver
miştir ("Sal5inameha-yi tıattl", Neşriy
ye-yi Kitabl].ane-i Merkezi-i Danişgah-ı 

Tahran, ı. ı 339 hş./1 960, s. ı 8-50). Ali Rıza 
Nekavi'nin Tezkire-nivisi der Hind ve 
Pakistan'ı (Tahran ı 347 hş./1 968). müel-
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liflerinin biyografıleriyle birlikte bir tez
kire bibliyografyası olup Storey'e ilaveler
le kaleme alınmıştır. Ahmed Gülçin-i Maa
ni, TdritJ-i TezkireM-yi Farsi'de (1-lı, 
Tahran 1348-1350 hş./1 969- ı 97 ı) Farsça 
tezkireler üzerine yapılan çalışmalar. yaz
ma nüshaları ve baskıları hakkında bilgi 
vermiştir. Dihhuda'nın Luğatname'sinin 

mukaddime kısmında Said-i Nefisi "Fer
hengha-yi Farsi" başlığı altında 188 söz
lüğün listesiniverir (s. 135- ı 39). Ali Naki 
Münzevi "Ferhenghfı-yi Arabi be-Farsi" 
başlığı ile 147 sözlüğü tanıtır (s . 201-271 ). 
irec Efşar da "Kitabşinasi-yi Ferhengha-yi 
Farsi- Erfipayl" başlığı altında Batı dille
rinde Farsça sözlüklerin listesini kaydeder 
(s. 272-277). Münzevi'nin çalışması aynı 
başlıkla ayrı olarak da basılmıştır (Tahran 
1337 h ş .lı 959). Muhammed Gülbün'ün 
Kitdb-şinasi-i Zebdn u Ijatfı (Tahran 
2536- ı 356 h ş .lı 977) Fars dili ve yazısı üze
rine bir bibliyografyayı ihtiva eder. 

Batılılar'ın Farsça yazılmış eseriere dair 
bibliyografyalarla ilgilenmeleri, bu dildeki 
yazmaların XVI. yüzyılda ve XVII. yüzyılın 
başlarında Batı'daki çeşitli kütüphanelere 
aktanlmasıyla başlamış ve bazı katalog
lar yayımlanmıştır. Bunu takip eden dö
nem içinde Batı'daki kraliyet kütüphane
leri yanında üniversite ve şahıs kütüpha
neleri de zengin Farsça koleksiyonlara sa
hip olmuş. özellikle XIX. yüzyılda Gustav 
Leberecht Flügel, Charles Rieu, Wilhelm 
Pertsch, Edward Sachau, Hermann Ethe, 
Heinrich L. O. Fleischer, Albrecht Krafft, 
Cari Johann Tornberg, Reinhart Pieter 
A. Dozy, Michael Jan de Goeje, Martinus 
Th. Houtsma. Edward Granville Brow
ne gibi şarkiyatçılar önemli kataloglar 
neşretmişlerdir. Bunları XX. yüzyılda 
Edgard Blochet, Reynold A. Nicholson, 
Arthur J. Arberry ve diğerlerinin hazır
ladığı çok sayıda katalog izlemiştir. Bun
lar arasıoda Paul Horn, Hellmut Ritter. 
Felix Tauer, Max Krause, Herbert Wil
helm Duda, Ahmet Ateş ve Fehmi Ed
hem Karatay'ın istanbul kütüphane
lerindeki Farsça yazmalar üzerine yap
tıkları çalışmalar da vardır. Söz konu
su çalışmaların bir kısmı standart kata
loglardan çok belli bir alandaki eseriere 
dair bibliyografya özelliği taşır (E/r., IV, 
2 ı 5-2 ı 7) . Farsça literatürle ilgili bu kata
log çalışmalarının geniş bir listesi irec Ef
şar'ın Kitab-şinasi-i Fihristhd-yi Nüsha
hd-yi Ijattf-i Farsi der Kitab-bQnehd-i 
Dünya (Tahran 1337/1958), Storey'in Per
sian Literatur adlı eserinin Yuri Bregel 
tarafından yapılan tercümesinde (Persids
kaya literatura, bio-bibliogra{ıcheskii ob-

zor, Moskova 1972,1, 55-96) ve seçilmiş 
bir liste yine bu eserin aslının V. cildiyle 
(London 1992, V/1, s.19-4 1) Lawrence Paul 
Elweii-Sutton'un Bibliographical Guide 
to Iran adlı eserinde (Brighton 1983, s. 
20-39) verilmiştir. 

XX. yüzyılın başlarından itibaren Batı'
da Farsça literatüre dair bibliyografyalar 
yayımlanmaya başlanmıştır. A. Fonahn, 
tam olmasa da tıp tarihi üzerine Farsça 
kaynakların bir listesini Zur Quellen
kunde der persischen Medizin adlı 
eserinde vermiş (Leipzig ı 91 0). Edward 
G. Browne, meşrutiyet inkılabı dönemin
de çıkan Farsça süreli yayınları The Press 
and Poetry of Modern Persia'da derle
miştir(Cambridge 1914). Bu konudadaha 
kapsamlı bir çalışma çok sonra Ursula 
Sims-Williams tarafından gerçekleştiril
miştir (Union Catalogue of Persian Serials 
and Newspapers in British Libraries, Lon
don ı 985). Farsça literatür üzerine yapı
lan en önemli çalışma şüphesiz Charles 
Ambrose Storey'in Persian Literatur. A 
Bio-Bibliographical Survey adlı eseridir 
(l-l ll, London-Leiden -Oxford ı 927-1 990). 
Cari Brockelmann'ın Arapça literatür üze
rine hazırladığı çalışmanın bir benzeri 
olan bu eserin ilk cildi Kur'an ilim leri, ta
rih ve biyografi; ll. cildi matematik, ağır
lık ve uzunluk ölçü birimleri, astronomi, 
astroloji, coğrafya; lll. cildi lugat, gramer, 
aruz. belagat. muamma, ebced, seeili ne
sir konularını ihtiva etmektedir. Daha son
ra François de Blois tarafından ikmal edi
lerekyayımlanan V. cilde ait üç bölüm ise 
şiire dairdir (London ı 992-1997). Eserin 
Kur'an ilimleri ve tarihle ilgili (Hindistan 
kısmı hariç) ilk yayımlanan bölümlerini 
Yuri Bregel tashih ve ilaveietle Rusça'ya 
tercüme etmiş (1-111. Moskova 1972), bu 
tercümeden de Yahya Aryenpfir ve bir 
grup araştırmacı Edebiyyat-ı Farsiber 
Mebna-yi Te,lit-i Storey adıyla Farsça'
ya çevirmiştir (ı-11. Tahran 1 362hş./1983). 
Jan Rypka'nın yardımcılarıyla birlikte 
hazırladığı Dejiny perske a tadzicke 
literatury de (Prague 1956;/ranische Lit
eraturgeschichte, Leipzig 1 959; History of 
Iranian Literature, Dordrecht ı 968). Fars 
edebiyatı üzerine ilk kaynaklarla ikinci el
den kaynaklar üzerine zengin bir bibliyog
rafya içermektedir. 
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Iii TAHSiN YAZlCI 

D TÜRK EDEBiYAT!. Osmanlı döne
mine ait elde mevcut en eski kitap kayıt
ları vaktiyelerde ve kütüphane defterle
rinde yer almaktadır (bk. KATALOG). 
Türkler'de asıl bibliyografya çalışmaları
nın temelini oluşturan ilimierin sınıflan
dırılmasına yönelik eserlerin tarihi XV. 
yüzyıla kadar iner. Bu türdeki çalışmala
rın belli başlıları, Abdurrahman b. Mu
hammed ei-Bistami'nin (ö. 858/ı454) 100 
ilimden bahseden el-Feva'iJ:ıu'l-miskiy
ye fi'l-fevatiJ:ıi'l-Mekkiyye, Molla Lut
fi'nin (ö. 900/ı494) ilimierin mahiyeti ve 
gruplandırılmasına dair el-Metalibü'l
ilahiyye, Thşköprizade Ahmed Efendi'
nin SOO kadarilmin mahiyetinden, bu 
ilimiere dair yazılan eserlerle yazarların
dan bahseden Miftô.J:ıu's-sa'ade ve Sad
reddinzade Şirvani'nin el-Feva'idü'l-{ıa
]faniyye adlı eserleridir. Arapça olanMif
taJ:ıu 's-sa'ade'nin çevirisi oğlu Kemaled
din Mehmed tarafından Mevzuatü'l
uJCım adıyla yapılmıştır. Katib Çelebi'nin 
Keşfü'~-~uniln'u 300 kadar ilim hakkın
da bilgi vermesinin yanında çeşitli ilimiere 
dair 14.501 yazma eseri tanıtmaktadır. 
Keşfü'~-~uniln'a en önemlisi Bağdatlı is
mail Paşa'ya ait olmak üzere çeşitli zeyil
ler yazılmıştır. 

Matbaanın icadı üzerine yayın sayısin
da görülen artışa paralel olarak modern 
bibliyografya anlayışı da ortaya çıkar. 

Türkler'in matbaayı kullanmaya başladık
ları 1728'den sonra uzun bir süre çok az 
sayıda kitap basılmıştır. Bunların bibliyog
rafik denetimine yönelik ilk çalışmalar ço
ğu Türkiye'de elçilik görevlisi olarak bulu
nan Batılılar'ca gerçekleştirilmiştir. 1729-
1821 döneminde, Giambatista Taderini 
ve Bernhard Freiherr v. Jenisch başta ol
mak üzere bazı araştırmacılar Türk ba
sımcılığının ürünlerine yönelikyayın yap
mıştır. Thomas-Xavier Bianchi, 1821'de 
Journal Asiatique'te neşrettiği "Notice" 
adlı makale dizisinin "Catalogue des livres 
turcs imprimes a Constantinople" baş
lıklı bölümünde ilk Türk matbaasının ku
ruluşundan 1820 yılına kadar istanbul'
da basılan altmış sekiz yayının bibliyog
rafik listesini kronolojik sıra ile vermiştir. 
Bunu Joseph von Hammer-Purgstall ve 
Joseph-Toussaint Reinaud'nun 1830'lu 

yılların başında yayımladıkları listeler iz
ler. Yıne Bianchi, 1822-1842 yılları arasın
da Bulak Matbaası 'nda basılan Türkçe, 
Arapça ve Farsça 243 eserin ( ı843) , C. 
M. Frahn daSaint Petersburg'da basılan 
tarih- coğrafyaya ait 244 Arap, Fars ve 
Türk eserinin bibliyografya kayıtlarını 
( ı845) neşreder. 

Önceleri "Bibliographie orientale" ge
nel başlığı altında ifade edilen Türk kitap 
varlığı için 1840'1ı yılların sonuna doğru 
"Bibliographie ottomane" başlığı kullanıl
maya başlanmış. 18SO'li yılların ilk yarısı 
içinde "Bibliographie turque" terimi de 
kullanılmıştır. 1857 yılında istanbul'da 
Koehler Freres tarafından aynı adla tek 
sayı olarak bir dergi de çıkarılmıştır. 

Bunların dışında yine Bianchi'nin. 1859-
1863 döneminde istanbul ve Bulak mat
baalarında basılan 146 eserin künyelerini 
tesbit eden "Bibliographie ottomane" adlı 
makale dizisiyle bu çalışmayı tamamlar 
nitelikteki François-Aiphonse Belin'in 
1864-1876 arasında istanbul'da basılmış 
607, Clement lmbault H u art' ın 1877-
1890 döneminde aynı yerde basılmış 1650 
kadar eserin künyelerini veren. aynı adla 
yayımianmış eserleri de Batılı yazarların 
konuyla ilgili önemli çalışmalarıdır. 

XIX. yüzyılda,Osmanlı yayın hayatı için
de bibliyografya konusuna dahil edilebi
lecek ilk etkinlikler Takvim-i Vekc'iyi', Ce
ride -i Havadis gibi gazetelerdeki yayın 
duyurulan ile Arakel. Karabet, Asır. Cihan 
gibi kitapçıların neşrettikleri kataloglar
dır. Suniardan Kitapçı Arakel Efendi ta
rafından 1301'de (1884) ArakelKitab
hanesi Esami-i Kütübü adıyla yayımla
nan 272 sayfalık katalogda 968 kitap ta
nıtılmaktadır. Bu dönemde ll. Abdülha
mid'in emriyle kırk bir kütüphane kata
Iogu bastırılmış. Mizancı Murad Bey tara
fından padişahın on beşinci cülus yıl dö
nümü münasebetiyle, 1876-1890 yılları 
arasında yayımlanan kataloglarla kanun 
ve nizarn nameler de dahil yaklaşık 4000 
yayını kapsayan Devr-i Hamidi Asan 
adıyla bir kitap listesi neşredilmiştir (İs
tanbul ı308). Aynı yıl, o seneye kadar En
cümen-i Teftiş tarafından basılmasına 
izin verilen eserleri gösterir bir liste neş
redilmişse de içinde henüz basılmamış 
kitaplar bulunduğundan tam bir yayın lis
tesi sayılmaz. 

Yenileşme dönemi Osmanlı aydınlarının 
bir ilim dalı olarak "bibliyografi"yi gün
deme getirmelerinin bilinen en eski tarihi 
1891'dir. Serkiz Orpilyan ile Seyyid Abdül-
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zade Mehmed Tahir'in hazırladığı Mah
zenü'l-uJCım'un başına konan takrizler
den Hainid Vehbi'ye ait olanında ve kita
bın müelliflerince kaleme alınan mukaddi
mesinde bibliyografi kavramı söz konusu 
edilmektedir. 

Ahmed Midhat Efendi'nin Tercüman-ı 
Hakikat'te çıkan "Bibliyografya" maka
lesi ( 2 Ağustos ı3 ı O /14 Ağustos ı894) bir 
hayli ilgi uyandırmış. buradan alınarak 
birer gün arayla İkdam ve Ma'JCımô.t'ta 
da yayımlanmış, bu konunun bir mesele 
olarak ortaya çıkmasına vesile olmuştur. 
İkdam'da Necip Asım'ın (Yazıksız) aynı 
başlıkla imzasız olarak bir kitap tanıtma 
yazısı (ı2Temmuz t3ıı /24 Temmuz 1895), 
ardından Ahmed Midhat'ın gazeteye gön
derdiği mektup metni neşredilmiş, bu 
mektubun da teşvikiyle Ahmed Cevdet, 
Taşköprizade'nin Mevzuatü '1-uJCım 'unu 
yayımiarnıştır (istanbul ı 3ı3) . Aynı yıl 
içinde Ma'JCımat dergisi bibliyografya ke
limesi ne Türkçe karşılık bulunması için 
bir ilan vermiş (İttwe-i Ma 'lumat, nr. 12. 
ı2 Eylül ı895, s. 4) bunun üzerine Recai
zade Mahmud Ekrem "Bibliyografya" 
başlıklı bir yazısında (Ma'lumat, 28 Eylül 
ı3ıı 1 ı O Ekim ı895 , s. 338) "kitaplar hak
kında malumat. kitaplar hakkında malu
mat tahriri, ilm-i ahval-i kütüb, ma'rife
tü'l-kütüb, esaml-i kütüb, ilm-i ta'rifi'l
kütüb, ilm-i tavslfi'l-kütüb, mevzuatü'l
ulGm, fenn-i tedkik-i mevzuat" gibi ta
birlerin kullanılabileceğini. ancak Ahmed 
Midhat'ın da teklif ettiği gibi doğrudan 
bibliyografya kelimesini kullanmanın en 
uygunu olacağını belirtmiştir. 

Ferik Ahmed Muhtar Paşa, Ahvalna
me-i Müellefat-ı Askeriyye-i Osmaniy
ye adıyla yayımladığı eserinin önsözünde 
(İstanbul ı3ı6) bibliyografyacılık konu
sunda düşüncelerini belirtirken ilim sa
hiplerini kendi alanlarıyla ilgili kitapların 
bibliyografyalarını hazırlamaya davet 
eder, böylece "bibliyografya-i Osmani" 
kavramını ortaya atar. Biyo-bibliyografi 
alanındaki çalışmalarıyla tanınan Sursalı 

Mehmed Tahir de bibliyografyayı konu 
alan bir makalesinde ("ilm-i Alıval-i Kü
tüb- Bibliyografı", Hüdavendigar Gazetesi 
Nüsha-iMahsusa, ı325 [ı9ıoı. s. 36-42). 
Ahmed Muhtar'dan on yıl sonra ilim sa
hasındaki ihtiyaçların en büyüğünün bir 
Osmanlı bibliyografisi meydana getirmek 
olduğunu ifade eder. 

Il. Meşrutiyet dönemindeki kitabiyat 
çalışmaları Sursalı Mehmed Tahir'in Si
yasete Müteallik Asar-ı İslamiyye (İs
tanbul ı332). Ahlak Kitaplanmız(İstan-
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