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J. D. PEARSON, index ~slamicus Supplement, 1956-60. A. Catalogue of articles on Islamic subjects in periodicals and other
collective publications. W. Heffer and Sons Limited. Cambridge,
England, 1962. XXVII + 316, £3, 3S.
~ndex Islamicus, Londra Oniversitesi'ne ba~l~~School of Oriental and African
Studies (~arklyyat ve Afrika Tedkikleri Mektebi) kütüphânesinde çal~~an J.D. Pearson taraf~ndan haz~rlanmaktad~r. ~lmi mecmualardaki, kongreler ve ilmi toplant~lar
münasebetiyle ne~redilen kitaplardaki muhtelif ellerden ç~kan veya bir kimse taraf~ndan yaz~lan makaleleri, konferanslar~, haberleri ihtiva eden index Islamicus'un 19061955 y~llar~~aras~na ait ne~riyat~~içine alan birinci cildi 1958'de, ayn~~cilt baz~~ufak
düzeltmeler ve daha zengin Ktsaltmalar Listesi ile 196 ~~'de bas~lm~~t~. ~lk cildinin ~~961
bas~m~~münasebetiyle Belleten'in geçen say~s~nda bir bibliyografya makalesi yazm~~~
bulundu~umuz (C.XXVI., nu.~ o3, Temmuz, 1962) eserin, son zamanlarda ikinci
cildi de ç~km~~t~r.
Ilk cildin zeyli ve devam~~mâhiyetinde olan ~ndex Islamicus'un bu ikinci cildinin
göre, bu bibliyografyan~n birinci cildi münasebetiyle tenkid yazanlar
tarafmdan birçok hatâ ve ihmaller i~aret edilmi~tir; J.D.Pearson ba~ka i~lerin çoklu~u yüzünden i~aret edilen ne~riyat~~bu cilde ilave edemedi~ini esefle kaydederek,
di~er ciltte bu nolcsanlar~n telafsi olunabilece~ini ümit etti~ini yaz~yor.

Onsöz'üne

index Islamicus'un ikinci cildinde, 1956 - 1960 aras~ndaki ne~riyat yer al~yor;
1961 senesi May~s'~n~ n sonuna kadarki makale ve haberler de buna dahildir. Londra
ve Cambridge'e, bahsetti~imiz tarihler aras~nda gelen mecmualardan ve kollektif
eserlerden ba~ ka, daha önceki devre, yâni 1956'dan önceye âit olup birinci ciltte
gözden geçirilemeyen bu cins baz~~ne~riyat da, bu cilde al~nm~~t~r; Kaynaklar Listesi'ne bak~ld~~~~zaman, bunlar~n —bas~m tarhilerine dikkat etmek ~artiyle— hangi
mecmua v.b ne~riyattan ibaret oldu~unu kolayl~kla anlamak mümkün oluyor.
Müellifin, yukar~da ad~~geçen kütüphanelerde bulunmayan mecmualar~~ gözden
geçirmek için ba~ka kütüphânelere de birçok ziyaret yapt~~~n~, buralardaki kolleksiyonlardan ba~ka, hususl ~ahsiyetlerin verdikleri listelerden de faydaland~~~n~~
ilave edelim.
index ~slamiats'un ikinci cildinde eserin tertibi ve malzemenin s~ralanmas~~birinci
cilttekinin — hatalar~~bulunmas~na ra~men — aynidir : önsöz (S.VII.)'den sonra,
(I) Kaynak Adlar~~ ba~l~kl~~bölümde Mecmualar, Toplant~lar. Di~er Umumi Eserler,
Kongreler olmak üzre dört bahis bulunmaktad~r (S. VIII. — XXI.); bu bölümlerin hepsinde malzeme, isim veya ba~l~klar~ na göre alfabetik s~ralanm~~t~r. (2) Bu bölümü, birinci k~s~mda kaydedilen kaynak adlar~n~ n Ktsaltmalar Listesi (S. XXII. XXIII.) te~kil ediyor.(3) Malzemenin Tanzimi ba~l~kl~~ k~s~m (S. XXIV. - XXVIII.),
Index'e geçirilen ~eylerin fihrisitinden ibarettir. (4) Indeks k~sm~~(S.I - 284),
malzeme ve müellif adlar~na göre iki bölüme ayr~lm~~t~r. Kitab~n esas~~demek olan
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bu dördüncü k~~s~ mdaki malzeme s~ralan~rken önce muharrir ad~, bundan sonra
yaz~n~n ba~l~~~ , Londra Üniversitesi ~arkwyat ve Afrika Tedkikleri Mektebi kütüphanesinde kay~tl~~oldu~u katalog numaras~~yaz~lm~~, büyük bölümler romen rakamlanyle, bunun ayr~ld~~~~küçük bölümler ise Arap rakamlanyle gösterilmi~tir. Eserin ihtiva etti~i malzemenin zenginli~i hakk~nda bir fikir verebilmek dü~üncesi ile,
ve her bök~rküç büyük bölüme ayr~lan bu dördüncü k~sm~n umumi ba~l~ klar~m
lümdeki malezme saysuu kaydetmeyi faydal~~bulduk: I - Umumi Islam Tedkikleri,
Bibliyografi v.s. (Nu.-I-4~~ 7). II - Din (Nu.418-875). III-Hukuk (Nu.876-1294)•
IV-Felsefe, ilim (Nu.1295- 624) .V-San'at (Nu. ~~625-22°7). VI-Co~rafya (2208-2296).
VII-Etnoloji (Nu. 2297-23+4.). VIII-Tarih, Tarihe Yard~mc~~ilimler (Nu.
2345-2683). IX-Tarih (2864-3166). X.-~slam Tarihinin Ilk Devirleri, Hilafet
(Nu. 3167-3228). XI-~imali Afrika, Co~rafya (Nu.3229-3278). XII-~imall Afrika,
Etnoloji (Nu. 3279-3434).XIII-~imâlt Afrika, Tarih, Umumi (Nu•3435-3454)•
XIV-~imall Afrika, Tarih: Arap füt~1hat~ndan Osmanl~~Devri'ne kadar (Nu.
3455-3487). XV-~imali Afrika, Tarih: Osmanl~~Devri, ~erif Morocco'su (Nu.
imali Afrika, Tarih: Modern Devir (Nu.3544-3680). XVII 3488-3543)• XVI-~
~imâll Afrika, Tarih: ~imali Afrika'da Ispanyol ve Italayanlar (Nu.3681-3738).
XVIII-M~s~r, Co~rafya, Etnoloji (Nu•3739-3784)• XIX-M~s~r, Tarih (Nu.
3785-3983). XX-S~ldan ve ~ark"' Afrika'n~n ba~ka k~s~malar~~(Nu.3984- 4066).
XXI - Yak~n-~ark, Tarih (Nu. +066 - 51°8). XXII - Arabistan (Nu•4I09-41 75)•
XXI I I-Filist in (Nu.4 76-4214). XXIV-Ürdün (Nu.42 5-4230). XXV-Suriye
(Nu.4231-5271). XXVI-Lübnan (Nu. 4272-432 ~~). XXVII-~rak (Nu.4322-4395).
XXVIII-Türkiye, Türk Halklar~~(Nu. 4396-4604). XXIX-Türkiye, Tarih, K~bris
(Nu.4065-4931)• XXX-tran, iran Halklar~~(Nu.4932-4997)• XXXI-Iran, Tarih
(Nu.4498-5 ~~32). XXXI I-Hindistan, Pakistan (Nu.5 ~~33-55 ~~6) . XXXIII-Afganistan
(Nu.5517-5620). XXXIV-Merkezi Asya, Kafkasya, K~r~m, Mogollar, Cenub-~~
~ark': Asya ve Uzak - ~ark (Nu.5621-5926). XXXV-Ispanya ve Italya'da Islamlar
(Nu.5927-6007). XXXVI - Dil: Umumi, Arapça (Nu.6008-6227). XXXVII Edebiyat, Arap Edebiyat~~(Nu. 6228-6+23). XXXVIII-ban Dilleri: Farsça (Nu.
6424-6550). XXXIX-Iran Edebiyat~~(Nu. 6551-6723). XL-Türk Dilleri (Nu.
6724- 7085). XLI-Türk Edebiyat~~(Nu.7o86-7~~88). XLII-Berberl Dil ve Edebiyat~~
(Nu. 7189-7224). XLIII-Maârif (Nu.7225-7296).
Kaydetti~imiz bu k~ rküç bölüm, eserin büyük bölümleridir; bu bölümlerden
herbiri küçük harflerle i~aret edilmek s~1retiyle birçok k~s~mlara ayr~lrn~~t~r. Zeyl'de,
eserin birinci cildindeki tasnif aynen muhafaza edilmi~tir; ilk cilt de ayni romen
rakamlar~~ve ayn~~ba~l~klar ile k~rküç bölüme ayr~lm~~t~ . J. D. Pearson'un da kaydetti~i gibi bu tasnif birçok bak~mdan hatal~d~ r; böyle bir s~n~fland~rman~n ne bak~m~ndan hatal~~oldu~unu kendisi kaydetmiyor; fakat, dikkat edilince, bunun birçok
tedâhüllere yol açt~~~~derhal göze çarpar. Mesela, Türkiye ve Türk Halklar~~bölümünde
(XXVIII., nu. 4396-4604, s. 169-177), Küçük Asya co~rafyas~, Türk halklar~~
(umumi), etnoloji ve tarih, Osmanl~lar, ilk Türkler, Hunlar, Kumanlar, Peçenekler,
Altay Türkleri, Azerbaycanhlar, Ba~lurtlar, Çuva~lar, K~r~m Tatarlar~, Karakalpak, Kazak, K~pçak, Tatar, Türkmen, Uyugr, Özbek, Yakut, Avrupal~~ ve
di~er Türkler ile alakal~~ ne~riyat bir araya toplanm~~t~r. Bunu takip eden
XXIX. bölümü Türkiye, Tarih, Ktbris te~kil ediyor (Nu. 4065-4931, s• 178-190)•
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Bu bölümde s~ras~yle Selçuklular, Karamanl~lar, Osmanl~lar (umumi), Osmanl~~
Imparatorlu~u (Avrupa'da) ve 1402 'den 1922'ye kadarki tarihler aras~ndaki hadiseler hakk~nda ve K~ bris'e ait ne~riyata yer verilmi~, Akkoyunlular ile Karakoyunlular ise Iran bölümüne al~nm~~t~r ( XXXI., s. 196); fakat J. D. Pearosn,
biribirleriyle alakas~~ az, veya hiç bulunmayan malzemeyi bir araya getirmekten
do~an kar~~~ kl~~~~düzeltmeye taraftar de~ildir. Bunu, ilk cildin ne~rinden sonra,
kendi ifadesine göre bütün yanl~~lar~na ra~men ayn~~ tasnifi bu ikinci ciltte de
aynen tekrarlad~~~n~~ kaydetmesinden anl~yoruz. Ilk ciltteki tasnifi, büyük ve
küçük bölümleri i~aret eden rakam ve harfleri de~i~tirmemesi, ilk ciltteki ne~riyat~n
devam~ n~, ayn~~ rakam ve harflere göre di~er ciltlerde kolayca bulabilmemizi
te'min, kar~~~kl~~a meydan vermemek içindir.
Eserin belkemi~ini te~kil eden Islam'la alakal~~ malzeme indeksinden sonra,
muellif adlar~na göre bir indeks de tertibedilmi~tir (S. 285-316). Her ismin yan~ndaki
Arap rakamlar~~vas~tas~yle, o muharririn ne~riyat~n~, malzemenin tasnifini içine alan
indekste kolayca bulabiliyoruz.
~ndex Islamicus'un ilk cildindeki Islam memleketleri ile alakal~~ tarih, edabiyat,
co~rafya v.b her sahadaki makale, beyanat, haberler, kongreler münasebetiyle hitâbe
ve zab~t-nâmelerin say~s~~26,076 idi; mecumalardan ve kollektif ne~riyattan denenen
bu malzemeye, bu ikinci ciltte 7,296 ne~riyat daha ilave edilmi~, böylece her iki
ciltteki malzeme tutar~~33,372'ye yükselmi~tir. Islâmiyet ve Islam ülkeleri ile alkah her sahada çal~~anlar için bir rehber vazifesini gören bu çok faydal~~ bibliyografyay~~ haz~rlad~~~~için, J. D. Pearson'a ve yard~mc~s~~ Mrs. Julia White (Ashton)'a
te~ekküre borçluyuz.
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