J. D. PEARSON M. A., Index of Islamicus, 1906 -1955. A catalogue
of articles on Islamic subjects in periodicals and ot her collective pablications.
W. Heffer and Sons Limited, Cambridge, England. xxxv1+897.
55 s• 5
Londra üniversitesi'ne ba~l~~bulunan School of Oriental and African Studies
(~arluyyât ve Afrika Tedkikleri Mektebi) kutuphanesinde çal~~an J. D. Pearson,
M. A. taraf~ndan, yine kütüphaneci Julia F. Ashton'un yard~m~~ile haz~rlanan
Index Islamicus, Islâmiyeele alâkal~~her sahada çal~~anlar için kolayl~k te'mini ve yol
gösterme bak~m~ndan çok mühim bir ihtiyac~~ kar~~lamaktad~r. Bas~m masraf~n~n
mühim k~sm~~Sch~~ol of Oriental and African Studies'in Ne~riyat Komitesi ve k~smen Arabian-American Oil Company taraf~ ndan ödenen bu eserin, J. D. Pearson
ve J. F. Ashton taraf~ndan yaz~lan Onsöz'unde, bütün kütüphanelerde, mevcut
kitaplar~n katologlar~~ bulunmakla beraber, bunlardan pek az~nda mecmua ne~riyat~n~ n kaydedildigine temas olunuyor. Pek mutenevvi faydal~~malümat~~içine alan
mecmualardan bir rehber bulunmaks~z~n faydalanmak güç oldu~u kadar, belli
zamanlarda ç~kan bu mecmualarda ne~redilen makaleler, ait oldu~u nevi icab~,
kitap ve risalelere göre daha çabuk yok olma gibi bir hususiyet de gösterir; bu makalelerden birk~sm~ndaki bilgi, ne~rinden uzun y~llar sonra, baz~~kitaplara nakledildi~inden zâyi olmaz; fakat ço~u, yok olmaga rnahkümdur. I~te bu v. b. sebeplerden, Londra Cniversitesi ~arklyyât ve Afrika Tedkikleri Mektebi, 1906-1955 aras~nda, bu elli y~lda ba~l~ca mecmualarda ç~kan Islâm'la alâkal~~ara~t~rmalar~~içine
alan bir katalog tertibini dü~ünmü~tür ve Index Islamicus, bu dü~üncenin mahsulüdür. Bu katalog, ad~~geçen müessesenin kütüphanesinden fi'len faydalanma imkan~~bulamayanlar~~bilhassa alâkadar etmektedir.
Index Islamicu.s'a al~nan makalelerin 1906'dan ba~lamas~n~ n sebebi, ne~riyaum ~slam sahas~na hasreden ilk mühim mecmuan~n, &m~~du Monde Musulman'~n,
bu tarihten itibaren ç~kmaga ba~lamas~d~r. Birinci Cihan Harbi'nden önceki be~~
y~lda, bu mevzuda yaz~lara yer veren ba~~l~ca dört mecmua vard~r: ~ g ~ o'da Becker
taraf~ndan Der Islam te'sis edilmi~, bunu 1911'e dogru Mosl~m World tâkip etmi~tir.
1913'de, Barthold'ün idaresinde ve Rusya Imparatorlu~u ~arkwyat Cemiyeti tara'913'de ise, Deutsche GeselLschaft für Islamf~ndan ömrü k~sa süren Mir
ne~re ba~lam~~, Ikinci Dünya Harbi'kunde, kendi organ~~olarak Die W~lt des
nin ilk günlerine kadar ç~ kan bu mecmua, 1951'denberi, "muas~ r Islam'~n tarihi
inki~af' hakk~nda milletleraras~~ mecmua„ yeni hüViyetiyle devam etmektedir.
1925'den itibaren, ne~riyat~n~~Islami mevzulara ay~ran mecmualar~n say~s~~ çogalm~~ur : 1925'de Islamica adl~~zeyl bir nüsha da ne~reden Ana Major ad~ndaki Alman
mecmuas~ , Fischer ve Brâunlich'in idaresinde 1935'e kadar süregelmi~, son nüshas~~(C. 23, say~~: 6), "Abhandlungen für Die Kunde des Morgenlandes", sahibinin
vefau münasebetiyle, 1938'de ne~redilmi~~bulunuyor. 1927'de ç~kmaga ba~layan
Islamic Culture ve Revue des 6udes Islamiques, hâlâ ne~redilmektedir. Madrid ve Granada Arapça mekteplerinin ne~retti~i Al-Andalus d~~~nda, 1953'e kadar, tamamiyle
Islami yaz~lara yer veren bir mecmuaya rastlam~yoruz; bu tarihlerde Islami mes'elelere verilen ehernmiyet, artan alâka dolay~s~yle Fransa'da Studin Islamica (1953),
Belleten C. XXVI, 38
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Arabica (1954); Ingiltere'de Islamic Quarterly (1954), ispanya'da Revista del Institudo
Egipciano de Estudios Islamicos (1953) ne~re ba~lan~lm~~t~r. 1934-1951 aras~nda ç~kan
Ars Islamica, bügün, sahas~n~, ~ark san'at~n~n bütün kollar~n~~ içine almak üzre geni~letmi~tir.
I~te, Index Islamicus'da, yukar~da ad~~geçen mecmualardaki ~slamiyet'le alalcal~~
her makaleye, ufak bir mal~lmata (haber, teblig, beyanat notlar ve muhtelif ~eylere)
yer verilmi~tir; bugün Avrupa ve Amerika'da bas~lan ~arkwyat mecmualarmda
ç~kan bir makale, bâzan muhtelif mevzular~~içine almaktad~ r ve eserde, ~slami
mes'elelere de temas olunan bu gibi makalelerin kaydi de ihmal olunmam~~ur.
~slam tedkikleri sahas~nda çal~~an alin~leri, H~ristiyan ~ark ve Yahudiler'e ait
ara~t~rmalar ne~reden mecmualardaki makaleler de alâkadar eder; Bizans tedkiklerinin ço~u Türkler hakk~ndad~r; ~spanyol tedkiklerine ait mecmualann ekserisinde Ispanya'da Araplar'a dair birçok makalelere, Roman dillerinden al~nm~~~
lisani malzemeye, Ça~da~~~spanyol san'at~nda ~slam san'at~n~n te'&irine ait malzemeye rastlar~z. /slav tedkiklerini içine alan mecmualarda ise, Orta-Asya tarihi,
Türkçe'den al~nan kelimeler, /slav tarihi için Asya kaynaklar~~ hakk~nda malümat
vard~r. Bu gibi ne~riyatta bulunan mecmualar~n ço~u ~imali-Afrika'da ç~kmakta,
bu bak~mdan ~slamia alâkah makaleler bilhassa Revue Africaine, Archives Marocaines,
Hesphis, Revue Tunisienne, IBLA'da bulunmaktad~r.
Gözden kaçanlan, eksikleri imkan nisbetinde tesbit için, J. D. Pearson ve J. F.
Ashton, yaln~ z bu v.b. mecmualan de~il, Garp dillerinde ne~ redilen bibliyografileri
de taram~~lard~r. Bunlar~n ba~~nda "~slam memleketleri tarih ve kültürüne ait
mühim ne~riyat~~ k~saca tan~ tma ve tenkid„ maksad~~ile, Der Islam'~n Iv. cildinden
(1913), xx~ . cildine kadar (1933) yer verilen Kritische Bibliographie gelmektedir.
Revue des 6udes Islamiques'de, 1937'den, yâni birinci cildinden itibaren ne~redilen
Abstracta Islamica ; Orientalische Bibliographie taraf~ndan North and Central Asia,
Semites, Arabia and Islam (~imali ve Orta-Asya, Samiler, Arabistan ve ~slam) bendleri;
ç~k~~~tarihi olan 1947'denberi Middle East journarde bas~lan Yak~n ve Orta-~ark'a
ait ne~riyat~~içine alan Bibliography of Periodical Literature on the Near and Middle East;
bunlara ilave Isis'de zaman zaman görülen Ilim Tarihi (The History of Science)
bibliyografilerinden ba~ka, De Brie'nin ve Kühnel'in ~ahsen haz~rlam~~~olduklar~~
Bibliography Philosophica ile Islamic Art adl~~bibliyografiler de taran~larak, bunlarda
rastlamlan ~slâmia alakal~~melzeme, Index Islamicus'a al~nm~~t~r.
Index lslamicus'un haz~rlan~~~ nda 12,000 cilt tutan 5I0 mecmua 70 Symposium
(~ lmi musahabe ve münaka~alara yer verilen yemekli toplant~) ve 120 cilt kongreler
münasebeti ile bas~lan ~eyler gözden geçirilmi~tir ve esere al~nan malzeme say~s~n~n
yekünu 26,076'd~r.
Buraya kadar Onsöz (S. v~~ .-uc.)'ü üzerinde durdu~umuz lndex Islamicus'u
ba~l~ca be~~lusma ay~ rabiliriz. (1) Kaynak Adlar: ba~l~kl~~ k~s~mda (S. v~n-xxv~n.),
Mecmualar, Toplant~lar, Di~er Umumi Eserler, Kongreler adl~~dört bahis bulunmaktad~r ve bu bahislerin her birindeki malzeme, isim veya ba~l~klar~na göre alfabetik s~ralanm~~t~r. (2) Bu bölümde, birinci k~s~mdaki kaynak adlar~n~n k~saltmalar~n~~gösteren ve yine alfabetik tanzim olunmu~~ K~saltmalar Listesi (S. xx~x-xxx.)
yer al~yor. (3) Malzemenin Tanzimi ba~l~kl~~ bu k~s~mda (S. xxx~-xxxv~)„ eserde
indekse al~nan ~eylerin bir fihristini buluyoruz ve bu malzeme, ba~l~ca k~rküç

BIBL~YOGRAFYA

595

lusma ayr~lm~~t~r.(4) Eserin belkemi~ini te~kil eden bu dördüncü las~md~r (S. 1-824).
Bunda, fihristte görüldü~ü gibi k~rküç bahse ayr~lan ~slam'la alalcal~~ne~riyat s~ralan~rken alfabetik olarak muharrir ad~, yaz~n~n ba~l~~~, yan~na da Londra Üniversitesi
~arkwyat ve Afrika Tedkikleri Mektebi kütüphanesinde kay~tl~~bulundu~u katalog
numaras~~kaydolunmu~tur. ~ndex Islamicus'un, Islam mevzuu üzerinde çal~~anlar
için nekadar zengin malzemeyi içine ald~~~~hakk~nda umumi bir fikir verebilmek
maksad~yle, bu k~s~mlar~~tan~tmak' faydal~~bulduk: I- Umumi Islam Tedkikleri,
Teoloji (Nu. 1230-3280). ~~~~1-Hukuk (Nu. 3281Bibliyografi (Nu. 1-1229).
4528). ~v-Filozofi, Ilim ve Fen (Nu. 4529-5968). v-San'at (Nu. 5969-8632). ViCo~rafya: Umumi (Nu. 8633-8964). v~~-Etnoloji, Demografi, Folklor (Nu. 89659243). v~~ i- Tarih, Tarihe Yard~mc~~Ilimler (Nu. 9244-10697). ~x- Tarih (Nu.
10698-11310). x-Islam Tarihi'nin Ilk Devirleri, Hilafet (Nu. 11311-11531). xl~imali Afrika, Co~rafya (Nu. 1532-12450). x~~-~imali Afrika, Etnoloji (Nu.
12451-13568). x~~i-~imali Afrika, Tarih; Umumi (Nu. 13569- 1.3805). xv~-~imali
Afrika, Tarih - Arap fütühat~ndan Osmanl~~Devri'ne kadar (Nu. 13806-13911).
xv-~imali Afrika, Tarih: Osmanl~~Devri, ~erif Morocco'su (Nu. 13912- 14188).
xv~-~imali Afrika, Tarih: ~imali Afrika'da Frans~z idaresi (Nu. 14189-14946).
xv~~.-~imali Afrika, Tarih: ~imali Afrika'da Ispanyol ve ~talyanlar (Nu. 1594715121). xv~~~-M~s~r, Co~rafya, Etnoloji (Nu. 15122-15408). x~x-M~s~r, Tarih
(Nu. 15409-16216). xx-S~ldan ve ~arki Afrika'n~n di~er k~s~mlar~~(Nu. 1621716586). ~c~c~-Yak~n ~ark, Tarih: Haçl~lar ve Latin Devletleri (Nu. 16587-16722).
7040- ~~7279). ~ouv(Nu.
xx~~-Arabistan (Nu. 16723-~~7o39).
Ürdün, (Nu. ~~ 728o-173120. xxv-Suriye (Nu. 17313-17479). xxv~-Lübnan
17480-17504). xxv~~- ~rak (Nu. 17505-17640). xxv~n- Türkiye, Türk
(Nu.
halklar~~ (Nu. 17641-18162). xx~x-Türkiye, Tarih, K~br~s (Nu. 18163-19124).
xxx- Iran, ~ran Halklar~~ (Nu. 19125-19357). xxx~-iran, Tarih (Nu. 1935819667). xxx~~-Hindistan (Nu. 19668-2120 I ). xxx~n-Efganistan (Nu. 212022129 1). xxx~v-Orta-Asya, Kafkas, K~r~m, Mogollar, Cenub-i ~arki Asya ve
Uzak ~ark (Nu. 21292-21864). xxxv-~spanya ve Italya'da ~slamlar (Nu. 2186522 177). xxxv~-Dil: Umumi, Arabça (Nu. 21 I 78-23162). xxxv~~-Edebiyat:
Arap Edebiyat~~(Nu. 23163-24081). xxxv~n-~ran Dilleri: Farsça (Nu. 2408224414). xxx~x-Iran Edebiyat~~(Nu. 24415-24845). XL.- Türk Dilleri (Nu. 2484625526). xu-Türk Edebiyat~~ (Nu. 25527-25716). x~m-Berberi Dil ve Edebiyat~~
(Nu. 25717-25891). xun-Maarif (Nu. 25892-26076).
Indeks islamicus'un 824 sayfay~~içine alan Malzemenin Tasnifi ba~l~kl~~ve yukar~da
muhteviyat~~hakk~nda umumi bir fikir verme~e çal~~t~~~m~z bu dördüncü bölümündeki k~rküç k~s~m da, çal~~anlara kolayl~k maksad~yle, mevzulara göre tasnif edilmi~tir. Mesela, xxvm. bölümü te~kil eden Türkiye-Türk Halklar:, Küçük-Asya
Co~rafyas~~ve umumi olarak Türk halklar~ , ilk Türkler, Hunlar, Komanlar v.s.
olmak üzre yirmialt~~bahisten ibarettir.
J. D. Pearson ve Julia F. Ashton, ~ndex islamicus'dan kolayl~kla faydalan~lmas~~
için, müellif adlar~n~n ilk harflerine göre alfabetik bir indeks de tertibetmi~lerdir.
Eserin be~inci bölümünü te~kil eden bu index (S. 825-897)'de, her ismin yan~nda
Arap rakamlar~~ile numaralar vard~r. Bu rakamlar vas~tas~yle, o muharririn makalesini, veya makalelerini, eserin belkemi~ini te~kil eden dördüncü bölüme, yani
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malzemenin tasnifini gösteren index ~slamicus bölümüne bakarak kolayca bulabiliriz :
çünkü, o makale v.b. ne~ritayat~n yan~nda da ayni rakamlar bulunmaktad~r. Bu
Muellif Adlar: indeksi'nin sonunda anonim makalelerin numaralar~n~ n kaydedildi~i,
ayr~ca makalelerde kullan~lan mahlas ve rumuzlara göre de yine alfabetik iki indeks
de yer al~yor.
Teknoloji ve mücerret fen d~~~ nda, islam tedkiklerinin her sahas~n~~ihtiva eden
index islamicus'da, pek tabii olarak ilim tarihi yer alm~~t~r; bilhassa içtimai ilimler
tarihine ait malzeme çok zengindir. Co~rafi bak~mdan al~nan sahalar ise, ~imali
Afrika, M~s~ r, Södan, Suriye, Lübnan, Türkiye, ~rak ve Iran'd~r; Pakistan ve
Cunöb-i ~arki Asya, di~er bibliyograflar~n ara~t~rmas~na b~rak~lm~~t~r.
~nclex islamicus'un yaln~z bir nevi ne~riyat~, ilmi mecmualardaki. ve kongreler,
ilmi toplant~lar münasebetiyle ne~redilen kitaplardaki muhtelif ellerden ç~kan,
veya bir kimse taraf~ndan yaz~lan makaleleri, konferanslar~~içine ald~~~~ve bunlar~n da yaln~z Garb dillerinde (Rusça dahil) kaleme al~nanlardan ibaret bulundu~u
için, bir bibliyografya de~il, bir katalog telâkki edilece~ine, J. D. Pearson, Onsöz'ünde i~aret ediyor; fakat, bibliyografya tertibedenlerden de, ilim adamlar~n~n her
türlü ihtiyaçlar~n~~tam manas~yle kar~~layacak malzeme beklenilemeyece~i kanaat~ndad~r ; çünkü, Islam tedkiklerine ait makalelerin ço~u ~ark dillerinde yaz~lm~~t~r
ve yaz~lmaktad~ r ve ekserisi kitap tenkidleri, ansiklopedi makaleleri, birçok ~eyleri
muhtevi bir risalenin tam bir parças~, müstakil monografiler tarz~ndaki bu ne~riyat~n tesbiti i~i, bir bibliyograftan da beklenilemez. J. D. Pearson, bunun sebeplerine
pek temas etmiyor; çünkü bunlar bilinen ~eylerdir. Bu hususta ilk akla gelen, bir
katalog tertibedenin, yahut bir bibliyograf~n bütün dilleri bilmesinin innkans~zl~~~d~r.
Böyle bir~eyin mümkün oldu~unu kabül etsek bile, ~ark ve Garp memleketleri
aras~nda sistemli bir ne~riyat mübadelesinin mevcut olmay~~~~buna imkan b~raknrayacakt~r Bununla beraber ~ark alimlerinin Garp dillerinde yaz~lm~~veya bu
dillere çevrilmi~~— mesela memleketimiz ne~riyat~ndan Türk Tarih Kurumu'nun
organ~~ Belleten'deki, Fuad Kaprillü Arma~an~'ndaki v.b. mecmua ve eserlerde ç~kan —
makalelerinin de, ~ndex Islamicus'a al~nm~~~oldu~unu görüyoruz 1.
index islamicus'u te~kil eden, Garp dillerinde bas~ lan mecmualarda v. b. eserlerde
yer alan ve müellif adlar~na, buna ba~l~~olarak mevzulara göre tasnif edilmi~~islam
tedkiklerine ait makaleleler indeksi, Londra Üniversitesi ~arluyyât ve Afrika Tedkikleri Mektebi'nin kütüphanesinde mevcuttur; bundan faydalamlmas~~serbesttir.
Bir benzeri Library Congress'de bulunan bu malzemenin ne~ ri sayesinde, Londra'daki ad~~geçen kütüphaneden faydalanamayanlar~n da, ellerine verilen bu zengin
hazineden istifadeleri te'min edilmi~~oluyor. Bu yüzden, J. D. Pearson ile yard~mc~s~~
Julia T. Ashton'un çetin bir çal~~ma mahsülü olan ve Islâm'la alakal~~her sahada
tedkiklerde bulunanlar için bir rehber vazifesini gören bu çok k~ymetli eseri haz~rlay~p ne~retmelerini ~ükranla kar~~l~yor, her be~~y~lda bir bas~lmas~~ümit ve va'dedilen ikinci ve di~er ciltlerinin ne~rini de sab~rs~zl~kla bekliyoruz.
FEVZ~YE ABDULLAH TANSEL

° Prof. Adnan Erzi, Türkçe olarak ne~redilen Islami mevz~lda makalelerin
bir indeksini haz~rlamaktad~ r; tamamlanmak üzre olan bu eseri te~kil edecek malzemenin, zenginlik bak~m~ndan index Islamicus'a yak~n, hattâ daha fazla bulunaca~~m ~imdiden müjdeleyebiliriz.

