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ÖNSÖZ

Cumhuriyet Türkiyesi'nin kurulmasında ve gelişmesinde belirleyici bir rol üstlenen T.B.M.M., mil
letvekili ve çalışanlarına kuruluşundan bu yana bünyesindeki kütüphanesi ile bilgi hizmeti sunma mis
yonunu başarıyla yerine getirmektedir. Bu çalışmada, T.B.M.M. Kütüphanesi'nin, ilk müdürü Mehmet
Nebil Emirbuharioğlu tarafından hazırlanan T.B.M.M. Kütüphanesi Fihristi'ne ait "Mukaddime"nin
Osmanlıca orijinal metni transkribe edilerek kütüphanenin kendine özgü ilk sınıflama sistemi ortaya
konulmuştur. Mukaddime'nin daha iyi anlaşılması amacıyla sonuna bir de sözlük eklenen bu eserde ay
rıca Meclis Kütüphanesi'nin kuruluş ve yapılanma süreci emeği geçen milletvekilleri ve diğer memur
ların çalışmalan göz önüne almarak açıklanmaya çalışılmıştır. Meclis Kütüphanesi'ndeki bu sınıflama
çalışmaları aynı zamanda kütüphanecilik tarihimizdeki ilk sınıflama çalışmalarından biri olarak önem
li bir yere sahiptir. Bu nedenle bu çalışma hem kütüphaneciliğimizin tarihi gelişimi hem de Meclis
Kütüphanesi'nin kuruluş süreci ve ilk düzenlemeleri açısından aydınlatıcı bilgiler içermektedir.
Araştırmacılara yardımcı olmasını umduğumuz bu eserin oluşturulmasında bizleri yönlendiren
değerli hocamız Prof. Dr. Osman Ersoy'a, yayınlanmasında desteğini bizden esirgemeyen T.B.M.M.
Kütüphanesi müdürü, Sayın İsmet Baydur'a, müdür yardımcısı Sayın Dr. Tuncer Yılmaz'a ve T.B.M.M.
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı'nın tüm çalışanlarına teşekkür ederiz.
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GİRİŞ

Meclis çatısı altında bugünkü anlamda kütüphane hizmetlerinin verilmeye başlaması Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinden öncesine uzanmaktadır. 1908 yılında I I .
Meşrutiyet'in ilan edilmesi ile İstanbul'da, yanan eski adliye sarayının Cinayet Mahkemesi bölümün
de başlatılan meclis çalışmalan daha sonra ilk Meclis Reisi A l i Rıza Bey'in başkanlığında Çırağan
Sarayı'na taşınmıştır. Kütüphane hizmetleri de bu sarayın küçük bir odasında verilmeye başlamıştır.
Ancak 19 Ocak 1910 tarihinde Çırağan Sarayı'nın da yanmasıyla, Meclis Kütüphanesi de büyük zarar
görmüştür. Bunun üzerine Meclis Kütüphanesi, Yıldız'daki Serasker Rıza Paşa Konağı'nda kısa bir
süre hizmetlerine devam etmiştir. Bugünkü Meclis Kütüphanesi'nin temelleri ise Meclis-i Mebusan'ın
Fındıklı'da Çifte Saraylar adı verilen binaya taşınmasıyla atılmıştır. Kütüphanede yer alan 3000-5000
civarındaki değerli kitap, gazete, dergi, tutanak vb. Meclis Kütüphanesi'nin temel dermesini oluştur
muştur.
Meclis Kütüphanesi'nin hizmetlerinin geliştirilerek yeniden yapılandırılması çalışmaları, 1908 de
tekrar açılan Meclis-i Mebusan döneminde başlamıştır. Bağdat milletvekili Sason Efendi'nin girişim
leri ve önerileri ile o dönemin değerli kütüphanecilerinden Nebil Emirbuharioğlu'nun önemli hizmet
leri, Meclis Kütüphanesi'nin modern anlamda şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.
Nebil Emirbuharioğlu, Meclis Kütüphanesi dermesi için bir sınıflama sisteminin oluşturulması
sırasında Amerikan Kongre Kütüphanesi, Fransa'daki Brunet Sistemi ile Almanya'daki diğer kütüp
hane sınıflama sistemlerinden yararlanmıştır. Emirbuharioğlu, bu sınıflama sisteminin Meclis Kütüphanesi'ne nasıl uygulanacağım, 1927 yılında basılmış olan Meclis Kütüphanesi Fihristi'ne yazmış ol
duğu 33 sayfalık Mukaddime'de (giriş) ayrıntılı olarak açıklamıştır. Mukaddime'de Meclis Kütüp
hanesi'nin düzenlenmesine ilişkin konular on temel başlık altında toplanmıştır. Bunlar:
1. İlimlerin ve Eserlerin Tasnifi
2. Decimal Sınıflama Sisteminde İlimlerin Tasnifi
3. Ayrıntılı Sınıflama Sistemi Tablosu
4. Kitapların Fihriste Kaydedilmesi
5. Tasnifi veya Usûlü Fihrist
6. Index Bibliographicus
7. Umûmî Tahlili Fihristler
8. Kütüphanenin Tertibi
9. T.B.M.M. Kütüphanesi Fihristlerinin Tanzimi
10. Kitapların Sûret-i Tertibi
Nebil Bey (Emirbuharioğlu) tarafından hazırlanan fihristte 33 sayfalık mukaddimeyi fihristin ilk
bölümünü oluşturan 1. Kısım "Âsâr-ı Şarkıyye" takip etmektedir (34-85). 85. sayfada ise Zonguldak
milletvekili Tunalı Hilmi Bey'in Büyük Millet Meclisi'ne hediye ettiği eserlerin listesi ile 86-90. say
falar arası fihristteki yanlış yazımlara ilişkin bir düzeltme listesi (Beyan-ı İtizar) yer almaktadır. Top
lam 137 sayfadan oluşan fihristin ikinci ve son bölümünü ise "Âsâr-ı Garbiyye"ye ayrılmıştır (90-137).
Söz konusu mukaddimenin Osmanlıca orijinalinden Latin harflerine transkripsiyonu yanında bu
çalışmada, Meclis Kütüphanesi'nin kuruluş süreci, mukaddimede adı geçen ve kütüphanenin kuruluş
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çalışmalarında yer alan kişiler hakkında da bilgiler verilerek açıklanmıştır. Ayrıca transkripsiyonu
yapılan metnin daha iyi anlaşılabilmesi için çalışmanın sonuna mukaddimeye ilişkin bir Sözlük eklen
miştir. Bunun yam sıra eserin Giriş, I . ve I I . bölümlerini kapsayan bir de Dizin hazırlanmıştır. Kütüp
hanecilik tarihimizdeki ilk sınıflama çalışmalarından biri olan Meclis Kütüphanesi Sınıflama Sistemi'nin ve meclis kütüphanesinin kuruluş sürecinin açıklandığı bu çalışmanın, araştırmacılara yararlı
olabileceğini ümit ediyoruz.
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I . BÖLÜM:
T Ü R K İ Y E BÜYÜK M İ L L E T M E C L İ S İ K Ü T Ü P H A N E S İ N İ N
K U R U L M A S I ÇALIŞMALARI
Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi'nin geçmişi 1908 - 1920 yıllan arasında yer alan II. Meşrutiyet
dönemi ve Cumhuriyet dönemlerinin ilk zamanlarını içine almakta, Mebusan ve Ayan Meclisleri'nde
oluşturulmuş olan kitaplıklara dayanmaktadır. I I . Meşrutiyet döneminde adı geçen meclislerde oluş
turulan kitaplıklar önce Mebusan ve Ayan Meclisleri'nin toplanması ve çalışmalarını sürdürmesi için
belirlenen Çırağan Sarayı'nda hizmet vermeye başlamıştır. Çırağan Sarayı'nın 19 Ocak 1910 tarihinde
yanmasından sonra, Mebusan ve Ayan Meclisleri ve bu meclislere ait kitaplıklar, Rıza Paşa Konağı ve
daha sonra da Çifte Saraylar'a taşınarak hizmetlerini ve çalışmalarını sürdürmüşlerdir.
1908 - 1920 yılları Osmanlı Devleti'nin oldukça zor koşullar içinde bulunduğu, birçok savaş ve
yıkımın yaşandığı, ağır ekonomik koşulların görüldüğü dönemlerdi. Sözü edilen yıllar arasını kapsayan
dönemde devletin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında kütüphaneler için beklenen ve yapıl
ması tasarlanan düzenlemeler büyük ölçüde gerçekleşememiştir. Buna rağmen Mebusan ve Ayan Mec
lisleri kendi gereksinimlerini karşılaması açısından önemli olan kütüphanelerini kurmak amacıyla bazı
girişimlerde bulunmuşlardır. Ancak I . Dünya Savaşı'nm başlaması (1 Ağustos 1914) ve Osmanlı Dev
leti'nin bu savaş içerisinde yer alması (12 Kasım 1914), bu çalışmaların durmasına neden olmuştur.
Meclis-i Mebusan bünyesinde bir kütüphane kurulması ile ilgili çalışmalan ilk kezMeclis-i
Mebusan'da Bağdat milletvekili olan Sason Efendi başlatmıştır (Türkiye Büyük..., 1974: 1). Sason
Efendi, Meclis-i Mebusan Kütüphanesi'nin dermesini oluşturacak eserlerin sınıflanması ve düzenlen
mesi için gereken sınıflama sisteminin (Aşari Tasnif - Onlu Sınıflama) de ilk kez uygulanmasını sağ
lamıştır (Ege, 1979: 5; Muallim Cevdet..., 1937: 459). Sason Efendi'nin girişimleri ile Meclis-i
Mebusan'ın 1901 - 1910 yılları arasında toplantı salonu olarak kullandığı Çırağan Sarayı'nda 1910
yılında hizmet vermeye başlayan kütüphanenin ilk kütüphanecileri, (hafız-ı kütüb) Ercüment Ekrem
(Talu) ve Nebil (Emirbuharioğlu) Beylerdir (Ege, 1979: 24).
Mebusan ve Ayan Meclisleri bünyesinde oluşturulan kütüphane 1908 - 1920 yıllan arasında fark
lı binalarda ve farklı sürelerde hizmet vermiştir. 1916 yılında Meclis-i Mebusan İç Tüzüğü (Meclis-i
Mebusan Dahili Nizamnamesi) ile kütüphane, idari teşkilat içinde özel bir komisyona bağlı olarak hiz
met verecek bir birim olarak değerlendirilmiştir (Ege, 1979: 5).
16 Mart 1920 yılında İstanbul'un İtilâf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi ile Osmanlı
Devleti fiilen sona ermiş, bunun üzerine Meclis-i Mebusan 11 Nisan 1920'de Padişah V I . Mehmet Vah
dettin tarafından kapatılmıştır (Mumcu, 1994: 49; Güneş, 1997: 54). Bu olay Meclis'in ve meclis bün
yesindeki kütüphanenin de yeniden şekillenmesine neden olmuştur. I . T.B.M.M. ile meclis ve Meclis
Kütüphanesi de yeni bir mekan kazanmış ve yeni bir yapılanma içerisine girmiştir. Meclis, Nisan
1920'de İstanbul'dan Ankara'ya taşınmış, seçimler yapılarak 23 Nisan 1920'de toplanmış ve adı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi olarak belirlenmiştir (Mumcu, 1994: 49-50).
I . T.B.M.M.'nin açılması ile birlikte yeni bir yapılanma içine giren Meclis Kütüphanesi, yeni bir
binaya ve yeni bir düzenlemeye kavuşmuştur. I . T.B.M.M. binası, 1915 yılında İsmail Hasip Bey
tarafından İttihat ve Terakki Cemiyeti kulübü olarak inşaa edilmeye başlanmış ve inşaat aralıklarla
1919 yılında tamamlanmıştır. I . T.B.M.M. binası, 23 Nisan 1920 - 18 Ekim 1924 yılları arasında mec
lis binası olarak kullanılmıştır. İlk T.B.M.M. binasında kütüphane, genel kurul salonunun karşısında ve
İdare odasının yanındaki Encümen odasında hizmet vermeye başlamıştır. Kütüphane daha sonra Sayış
tay binasının o dönemde İstiklal Mahkemesi olarak kullanılan bir odasında çalışmalannı sürdürmüş,
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kısa bir süre sonra tekrar I . T.B.M.M. binasına taşınmıştır (Ege, 1979: 6). Meclis-i Mebusan Kütüp
hanesi'nin I I . T.B.M.M, binasına taşınması ve yeniden düzenlenmesinde İstanbul milletvekili A l i Rıza
Bey (Bebe)'in de çok önemli çalışmaları ve katkıları olmuştur.
I . T.B.M.M.'nin açılmasından beş ay sonra 25 Eylül 1920'de dönemin Aydın milletvekili Dr. Mazhar Bey (Germen) tarafından Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir kütüphane kurulması ve bu kütüp
hanenin kurulması amacıyla bütçeden ödenek ayrılması için bir öneri sunulmuştur. Mazhar Bey tarafın
dan verilen önerge, meclis kurulunda görüşülerek 29 Eylül 1920'de kabul edilmiş ve bir Kütüphane En
cümeni kurulması karara bağlanmıştır (Türkiye Büyük..., 1974: 1; Ege, 1979: 6). Bu önerge, yeni Mec
lis Kütüphanesi'nin kurulması için gerçekleştirilen ilk resmi girişimdir. Böylelikle T.B.M.M. bünyesine
"Meclis-i Mebusan Kütüphanesi" adı altında bir kütüphane kurulmuştur.
29 Eylül 1920'de oluşturulması kararlaştırılan kütüphane encümeninin, üç milletvekili ve iki idari
memurdan oluşturulması uygun görülmüştür. I . T.B.M.M.'deki ilk kütüphane encümeninde, öneriyi
veren Aydın milletvekili Dr. Mazhar Bey (Germen), Canik (Samsun) milletvekili Ahmet Hamdi Bey
(Yalman), Trabzon milletvekili Hüsrev Bey (Gerede) ve kütüphane memuru olarak Nebil Bey (Emirbuharioğlu) olmak üzere dört kişi görev almıştır. 29 Eylül 1920'de kurularak görevine başlayan ilk
kütüphane encümeni, 1923'e kadar görevini sürdürmüştür. Kurulması kararlaştırılan Kütüphane En
cümeni, I . T.B.M.M. bünyesinde kurulan 23* Encümenden birini oluşturmaktadır.
1923 yılı başında yeni bir kütüphane encümeni seçilmiştir. 2. Kütüphane Encümeni'nde Kütahya
milletvekili Ahmet Besim Atalay Bey, Kozan milletvekili Dr. Mustafa Elvan Bey (Cantekin), Sivas
milletvekili Mehmet Rasim Bey (Basara) ve Kütüphane Vesaik Müdürü Nebil Bey (Emirbuharioğlu)
görev almışlardır. Meclis Kütüphane Encümeni'nin 15 Şubat 1923 tarihli toplantısında almış olduğu
karar Meclis Kütüphanesi için oldukça önemlidir. Kütüphane Encümeni'nin bu kararında, Meclis
Kütüphanesi isminin "Meclis-i Mebusan Kütüphanesinden "Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi"
olarak değiştirilmesi yer almaktadır (Türkiye Büyük..., 1979:1; Ege, 1974: 6) (Bkz. EK-1).
T.B.M.M. 18 Ekim 1924 yılında Vedat Bey tarafından yapılan I I . binasına taşınmıştır. T.B.M.M.
1924 - 1960 yılları arasında bu binada hizmet vermiştir. Kütüphane I I . T.B.M.M. binasının ikinci katın
da ön bahçeye bakan iki büyük salonda kurulmuş, birinci ve ikinci bodrum katları da kütüphane depo
su ve diğer dermenin saklanması amacıyla kullanılmıştır.
1926 yılına gelindiğinde 1923 yılında görevine başlayan Kütüphane Encümeni özellikle kütüphane
müdürü Nebil Bey ve Celal Nuri (İleri)'nin çalışmalan sonucu "Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüp
hane Talimatnamesi"nin yayınlanması, Meclis Kütüphanesi'nin işleyişi ve düzeni açısından oldukça
önemli bir gelişmedir (Coşkunlar, 1954: 212). Bu talimatname beş bölümden meydana gelmektedir. Bu
bölümler sırasıyla aşağıda belirtilen konulara ilişkin kurallar ve uygulamalara yer vermektedir.
1. Fasıl (Bölüm) Kütüphane Encümeni ve Kütüphane Memurları - Kütüphane Komisyonu ve
Kütüphane Memurları: 1. bölümde kütüphane de çalışan ve kütüphaneyi denetleyen encümen, müdür
ve memurların asgari sayıları, nitelikleri, sorumlulukları ve görevleri ile ilgili maddeler yer almaktadır.
2. Fasıl (Bölüm) Kütüphane Vezaifi - Kütüphanenin Görevleri: Bu bölümde kütüphaneye gelen
eserlerin kaydedilmesi, düzenlenmesi, kullanıma sunulması, kütüphaneye alınacak eserlerin ve sağ
lama şartlarının belirlenmesi, kütüphanede kullanılacak araç-gerecin sağlanması, kütüphanenin çalış
ma saatleri ve kütüphane envanterinin hazırlanması gibi konular ele alınmıştır.

* I.T.B.M.M. bünyesinde 23 Nisan 1920- 16 Ekim 1924yılları arasında Adliye, Dahiliye, Defter-i Hakani, Divan-ı H
Hariciye, İktisad, îrşad, İstida, Kanun-ı Esasi, Kavanin-i Maliye, Kütüphane, Layiha, Maarif, Memurin Muha
kik, Müdafaa-i Milliye, Murakabe Muvazene-i Maliye, Nafıa, Nizamname-i Dahili, Orman ve Maadin, Po
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye, Seriye ve Evkaf ve Tetkik-i Mezabıt Encümenleri görev yapmıştır.
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3.Fasıl (Bölüm) Kitapların Suret-i İştira ve Tesellümü - Kitapların Satın Alınma ve Teslim
Biçimleri: Bu bölümde kütüphaneye satın alma yoluyla sağlanacak eserlerde uygulanacak ve eserlerin
tesliminden sonra yapılacak işlemlere ilişkin maddeler ele alınmıştır.
4 Fasıl (Bölüm) Mevad-ı Müteferrika - Diğer Maddeler: 4. bölümde kütüphanenin kullanım
kuralları, çalışma saatleri, ödünç alma işlemleri, kütüphane müdürünün temel görevleri ve kütüp
haneden yararlanma koşullarından bahsedilmiştir.
5.Fasıl (Bölüm) Suret-i Tertib ve Tasnif - Düzenleme ve Sınıflama Biçimi: 5. inci ve son bölüm
de kütüphaneye gelen eserlerin kaydedilmesi, bu eserlere ilişkin katalog fişlerinin hazırlanması, konu
ve sıra numaralarının verilmesi, kitap istek fişlerinin hazırlanması ve eserlerin raflara hangi düzende
yerleştirileceği maddeleri yer almaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane Talimatnamesi'nin yayınlanmasından bir yıl sonra
T.B.M.M. Kütüphane Vesaik Müdürü Nebil Bey tarafından Meclis Kütüphanesi'ndeki eserlerin düzen
lenip sınıflandırılması ve yerleşimine ilişkin listelerin yer aldığı bir fihrist hazırlanmıştır. Nebil Bey bu
fihriste yazmış olduğu 33 sayfalık mukaddimesinde, Meclis Kütüphanesi dermesinin sınıflanması ve
düzenlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler vermiştir. Meclis Kütüphanesi'ne özgü bir sınıflama sisteminin
de oluşturulduğu bu mukaddime, Meclis Kütüphanesi'nin bugünkü sınıflama sisteminin de temelini
meydana getirmiştir.
1924 - 1960 yılları arasında Ulus'taki I I . T.B.M.M. binasında hizmet veren Meclis Kütüphanesi,
22 Aralık 1960 tarihinde Clémence Holzmeister tarafından tamamlanıp parlamento binası olarak hiz
mete açılan bugünkü yerine taşınmıştır. Binanın planlamasında özel olarak dikkate alman kütüphane,
1960 yılından bugüne dek hizmetlerine aynı mekanda devam etmektedir. Ancak bu mekan, yılda or
talama 6000 cilt artmakta olan koleksiyonun yerleşimi yönünden olduğu kadar artan personel yönün
den de sorun yaratmaktadır. Bu sorunların giderilmesi için T.B.M.M.'de ek bir kütüphane hizmet
binasına gereksinim duyulmaktadır.
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I I . BÖLÜM:
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KÜTÜPHANESİNİN K U R U L M A SÜRECİNDE
GÖREV A L A N V E K A T K I D A BULUNAN MİLLETVEKİLİ V E M E M U R L A R I N
ÖZGEÇMİŞLERİ
(Alfabetik)
ALİ RIZA B E Y (BEBE): 1881 yılında Sinop'ta doğdu. İlk ve orta öğ
renimini Sinop'ta tamamlayarak 1899 yılında Harp okuluna girdi ve 1901'de
Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1905 -1918 yıllan arasında ülkenin çeşitli böl
gelerinde görev aldı ve 1919 yılında emekliye ayrıldı. İstanbul'un işgal edilmesi
üzerine tekrar Milli Mücadele'de görev almak amacıyla Ankara'ya geldi, çeşit
li görevlerde ve memurluklarda bulundu. 15 Ağustos 1921'de İstanbul millet
vekili olarak I . T.B.M.M.'ye girdi. Müdafaa-i Milliye (Milli Savunma) En
cümeni'nde çalıştı. Meclis Kütüphanesi'nin I I . T.B.M.M. binasına taşınması
(1924) ve yeniden düzenlenmesi için çalışmalarda ve düzenlemelerde bulundu.
II. dönemde İstanbul ve IH. dönemde Cebel-i Bereket (Osmaniye) milletvekili
olarak meclise girdi ve Meclis İdare Amirliği görevinde bulundu. Ali Rıza Bey
21 Şubat 1935'te İstanbul'da öldü (Türk Parlamento Tarihi, 1994: 505-506).

A H M E T BESİM ATALAY B E Y : 1882'de Uşak'ta doğdu. İlk ve orta
öğrenimini Uşak İbtidai Mektebi ve Rüştiyesi'nde tamamladı ve medrese
eğitimi gördü. 1906 yılında Öğretmen okuluna girerek 1909'da mezun ol
du. 1909 - 1914 yılları arasında çeşitli şehirlerde öğretmenlik ve okul
müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1915 - 1919 yılları arasında sırasıyla
Maraş, İçel ve Niğde Maarif Müdürlüğü yaptı. 24 Nisan 1920'de Kütahya
milletvekili olarak I . T.B.M.M.'ye girdi. I . T.B.M.M.'de 15 Şubat 1923'te
Kütüphane Encümeni Reisliği görevine getirildi, ayrıca Lâyiha (Tasan),
Maarif (Milli Eğitim), İrşad (Olgunlaştırma ve Yol Gösterme) ve Dahiliye
(İç İşleri) Encümenleri'nde de görev aldı. 15 Şubat 1923 tarihinde Meclis
Kütüphanesi isminin "Mebusan Meclisi Kütüphanesinden "Büyük Millet
Meclisi Kütüphanesi" şeklinde değiştirilmesi için önerge sunarak Meclis İç
Tüzüğünde bu değişikliğin yer almasını sağladı. I I . , I I I . , ve IV. dönemlerde Aksaray, V., V I . ve V I I .
dönemlerde Kütahya milletvekili olarak meclise girdi.
Ahmet Besim Atalay Bey milletvekilliği görevinin yanı sıra Türk Dili ile ilgili çalışmalarda da
bulundu. I . dönemde Sinop milletvekili ve Maarif Vekili Dr. Rıza Nur Bey ile birlikte öz Türkçe kelime
derlemekle görevlendirilen bir kurulda yönetici olarak görev yaptı. 1932'de Hamit Zübeyr (Koşay) ve
İshak Refet (Isıtman) ile birlikte "Ana Dilden Derlemeler" adlı kitabı yayınlandı. 1937 - 1949 yılları
arası Türk Dil Kurumu'nda çeşitli görevlerde bulundu. 1936 - 1941 yıllan arasında Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi'nde ders verdi. Çeşitli konularda yayınlamış olduğu 34 eseri vardır. 6 Aralık 1965'de
Ankara'da öldü (Türk Parlamento Tarihi, 1994: 697-699).
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A H M E T HAMDİ B E Y (YALMAN): 1877 yılında Ünye'de doğdu. İlk
- * ve orta öğrenimini Ünye'de bitirdikten sonra 1900 yılında İstanbul Öğret
men Okulu'ndan mezun oldu. 1902 - 1913 yıllan arasında çeşitli şehirler
de öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1916'da Bursa
Maarif Müdürü oldu. 7 Haziran 1920'de Canik (Samsun) milletvekili
olarak I . T.B.M.M.'ye katıldı. I . T.B.M.M.'de ilk Kütüphane Encümeni'nde
üyelik yaptı, ayrıca İstida (Dilekçe), Maarif ve Nizamname-i Dahili (İç
Tüzük) Encümenleri'nde de görev yaptı. I I . , I I I , IV., V , V I . ve V I I . dönem^ de Ordu milletvekili olarak meclise girdi. 6 Mayıs 1959'da Ankara'da öldü
(Türk Parlamento Tarihi, 1994: 237-238).
v

ERCÜMENT E K R E M (TALU) : 1888'de İstanbul'da doğdu. Tanzimat
döneminin ünlü edebiyat adamlarından Recaizâde Mahmud Ekrem'in oğ
ludur. Orta öğretimini Galatasaray Sultanisi'nde yüksek öğrenimini ise
Paris'te hukuk okuyarak tamamladı. 1907'de Düyûn-u Umûmiye'de müter
cim olarak çalıştı. 1910 yılında Ayan Meclisi'nde kütüphane memuru (hafızı kütüb) ve mütercimlik görevlerinde çalışan Ercüment Ekrem 1912 yılma
kadar bu görevine devam etti. 1912 yılında Bab-ı A l i Teşrifat Memurluğuna
ayrıldı. 1919- 1929 yılları arasında Matbuat Müdürlüğü, 1931 - 1933 yıl
larında arasında da Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği Varşova Elçilik Müsteşar
lığı'nda bulundu. 1935 - 1956 yılları arasında ise Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Gazi Eğitim Enstitüsü ve Galatasaray Lisesi'nde Fransızca ve Edebiyat öğ
retmenliği yaptı.16 Aralık 1956'da İstanbul'da öldü (Ege, 1979:57).

HÜSREV B E Y ( G E R E D E ) : 1884'te Edirne'de doğdu. İlk ve orta öğren
imlini tamamladıktan sonra 1902'de Harb Okulu'na girdi. 1903'te mezun
iolarak Erkân-ı Harbiye (Kurmay) sınıfına ayrıldı ve 1908'de Yüzbaşı rütbeIsiyle mezun oldu. 1911 - 1918 yılları arasında Balkan Savaşları ve I . Dünya
jSavaşı'na çeşitli bölgelerde komuta kademelerinde bulundu. Meclis-i
jMebusan'ın son dönemine Trabzon milletvekili olarak katıldı ancak Meclisin
[feshedilmesi üzerine milletvekilliği düştü. I I . dönemde Urfa milletvekili
Solarak T.B.M.M.'ye girdi. I . T.B.M.M. de 29 Eylül 1920'de oluşturulan ilk
"Kütüphane Encümeni'ninde görev aldı. 1924 - 1934 ve 1936 - 1949 yıllan
arasında çeşitli ülkelerde büyükelçilik görevlerinde bulunan Hüsrev Gerede
20 Mart 1962'de İstanbul'da öldü (Türk Parlamento Tarihi, 1994: 934-936).

DR. MAZHAR B E Y (GERMEN): 1887'de Aydm'da doğdu. İlk ve orta
öğrenimini Aydm ve İzmir İdadilerinde tamamladı ve 1902 yılında Mülkiye
Tıbbiye Mektebi'ne başladı. 1905'te Tıp doktoru olarak bu okuldan mezun ol
du. 23 Nisan 1920 tarihinde Aydm milletvekili olarak I . T.B.M.M.'ye girdi. 25
Eylül 1920'de T.B.M.M. bünyesinde bir kütüphane kurulması ve bu kütüp
hanenin kurulması için bütçeden ödenek ayrılması için bir önerge sundu, sun
duğu önerge 29 Eylül 1920'de görüşülerek karara bağlandı ve Dr. Mazhar Bey
kurulan ilk Kütüphane Encümeni'nin başkanlığına atandı. Dr. Mazhar Bey I .
T.B.M.M.'de Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım), İrşad ve İktisad (Ekonomi) Encümenlerinde de görev aldı. I I . , III., IV., V , V I .
' ve VII. dönemlerde de Aydın milletvekili olarak meclise giren Dr. Mazhar Bey
6 Kasım 1967'de Ankara'da öldü (Türk Parlamento Tarihi, 1994: 134-135).
M E H M E T NEBİL B E Y (EMİRBUHARİOĞLU) : 1883 de İzmir'de
' s doğdu. İlk ve orta öğretimini İzmir Mercan İdadisi ve İstanbul'da Saint
'^Benoit'te tamamladı. 1903'te Mekteb-i Mülkiye'ye girerek 1906 yılında
mezun oldu. 8 Kasım 1911 tarihinde Meclis-i Mebusan kütüphane memur
luğu görevine atandı. 1911 - 1923 yılları arasında bu görevine devam etti.
Meclis'in Ankara'ya taşınması ile birlikte 22 Ocak 1923 tarihinde T.B.M.M
Kütüphane memurluğuna atandı. 1926 yılında Celal Nuri (İleri) ile beraber
T.B.M.M. Kütüphane Talimatnamesi'ni hazırladı. Nebil Bey, 1927 yılında
T.B.M.M. Kütüphane Vesaik Müdürü olarak Meclis Kütüphanesi'ndeki eser
lerin düzenlenip sınıflandırılması ve yerleşimine ilişkin listelerin yer aldığı
bir fihrist hazırladı ve bu fihriste yazmış olduğu 33 sayfalık mukaddimesin
de, Meclis Kütüphanesi dermesinin sınıflanması ve düzenlenmesine ilişkin
ayrıntılı bilgiler verdi. Meclis kütüphanesine özgü bir sınıflama sisteminin de
oluşturulduğu bu mukaddime, Meclis Kütüphanesi'nin bugünkü sınıflama
sisteminin de temelini meydana getirdi. 1 Eylül 1929 tarihinde T.B.M.M. Kütüphane Müdürlüğü
görevini atandı ve bu görevini aralıksız olarak 13 Temmuz 1948'de emekli olana kadar sürdürdü (Ege,
1979: 27; Coşkunlar, 1954: 210-213).
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36 yıl T.B.M.M. Kütüphanesi'ndeki görevini sürdüren Nebil Bey, T.B.M.M. Kütüphanesi'nin geliş
tirilmesi ve şu anki duruma gelmesinde oldukça büyük pay sahibi olmuş, Meclis Kütüphanesi için özel
bir sınıflama ve rumuz sistemi geliştirmiştir. Nebil Bey'in oluşturmuş olduğu harf ve rumuz sisteminin
küçük bir bölümü T.B.M.M. Kütüphanesi'nde halen kullanılmaktadır. Mehmet Nebil Emirbuharioğlu
1951'de İstanbul'da öldü (Coşkunlar, 1954: 210-213).
M E H M E T RASİM BEY (BASARA): 1884'te Sivas'ta doğdu. İlk ve
orta öğrenimini Sivas'ta tamamlayarak İstanbul'da Darû'-l Fünûn Edebiyat
Şubesini bitirdi. Bir süre Sivas'ta edebiyat öğretmenliği yaptı. 1914'teki
seçimlerde Meclis-i Mebusan'a III. dönem Sivas milletvekili olarak katılarak
1914 - 1918 yılları arasında görev yaptı. 1918'de Meclis-i Mebusan'ın
kapanmasıyla Anadolu'ya geçerek Milli Mücadele'ye katıldı. 23 Nisan
1920'de I . T.B.M.M.'ye yine Sivas milletvekili olarak girdi. I . T.B.M.M.'de
Kütüphane Encümen üyeliği yaparak Meclis Kütüphanesi isminin değiştiril
mesi önergesinin görüşüldüğü komisyonda görev aldı. Mehmet Rasim Bey,
I . T.BM.M.'de ayrıca Kanun-ı Esasi (Anayasa) ve Murakabe Muvazene-i
Maliye (Bütçe) Encümenlerinde de görev yaptı. I I , III., IV. ve V. dönemler
de de Sivas milletvekilliği yapan Mehmet Rasim Bey 2 Şubat 1945'te İstan
bul'da öldü (Türk Parlamento Tarihi, 1994: 883-884).
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DR. MUSTAFA ELVAN B E Y (CANTEKİN): 1878 de Ç o r u m d a
doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çorum ve Şam'da tamamlayarak 1893'te
Askeri Tibbiye İdadisi'ne başladı. 1900 - 1903 yılları arasında İstanbul
Umumi Hapishanesi'nde I I . Abdülhamit'e karşı eylemleri nedeniyle
kürek cezası aldı. 1903 yılında Şam'a sürgüne gönderildi ve burada kitap
dahil bir çok şey satan bir dükkanda çalışarak geçimini sağlamaya çalış
tı. 1909'da Askeri Tibbiye İdadisi'ndeki öğrenimini tamamlayarak mezun
oldu. 1909 - 1918 yıllan arasında çeşitli yerlerdeki askeri hastanelerde
görev yaptı. I . T.B.M.M.'ye Kozan milletvekili olarak girdi. I .
T.B.M.M.'de 15 Şubat 1923'te seçilen Kütüphane Encümeni'nin yanı sıra
Maarif, İrşad, İktisad, Murakebe Muvazene-i Maliye ve Sıhhiye ve
Muavenet-i İçtimaiye Encümenlerinde çalıştı. I I . , III., I V , V , V I . , V I I . ve V I I I . dönemlerde Çorum mil
letvekilli olarak meclise girdi. Mustafa Elvan Bey 21 Ekim 1955'te öldü (Türk Parlamento Tarihi,
1994: 684-685).

SASON EFENDİ : 1875'te Bağdat'ta doğdu. Yüksek öğrenimini Lon
dra ve Viyana'da tamamladı. 30 Aralık 1908'de I I . Meşrutiyet döneminde
I . dönem Bağdat milletvekili olarak Meclis-i Mebusan'a girdi. Sason Efen
di, I I . ve I I I . dönemde de Bağdat milletvekili olarak Meclis-i Mebusan' a
girdi. 1908 - 1912 yılları arasında Meclis-i Mebusan bünyesinde bir kütüp
hane kurulması amacıyla girişimlerde ve çalışmalarda bulundu. Çalışmaları
sonucunda Meclis-i Mebusan bünyesinde bir kütüphane kuruldu ve kurulan
bu kütüphane şimdiki T.B.M.M. Kütüphanesi'nin temellerini oluşturdu.
Sason Efendi bunun yanı sıra, Meclis Kütüphanesi'nde eserlerin sınıflan
ması ve düzenlenmesi için aşari tasnif (onlu sınıflama) sistemini önererek
uygulatan ilk kişi olmuştur. Sason Efendi, Meclis-i Mebusan I . dönem (17
Aralık 1908-18 Ocak 1912), I I . dönem (18 Nisan 1912-5 Ağustos 1912)
ve I I I . dönem (27 Mayıs 1 9 1 4 - 2 1 Aralık 1918) Bağdat milletvekili olarak görev yapmış, I . Dünya
Savaşı sonunda Bağdat'ın kaybedilmesi ile milletvekilliği sona erdi. Sason Efendi, Meclis-i Mebusan
I . dönemde Rüsumat (Gümrük İdaresi) Encümeni, I I I . döneminde ise Kütüphane Encümeni Reisliği
görevlerinde bulundu (Türk Parlamento Tarihi, 1997: 281; Ege, 1979: 27).
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I I I . BÖLÜM
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KÜTÜPHANESİ FİHRİSTİ (TRANSKRİPSİYON METNİ)
Mukaddime
Kütüb-hâne ve fihristlerin teşkil ve tertibi ve ahvâl-i kütüb hakkında ba'zı mücmel kavâid ve
ma'lumât ile, Büyük Millet Meclisi Kütüh-hânesi'nin sûret-i tasnif ve fihristinin tarz-ı icrası hak
kında îzâhât.
Avrupa'da 'adetâ bir 'ilm-i mahsûs hâlini alan kütüb-hânelerin ve fihristlerin tertibi hususunda ve
ahvâl-i kütüb hakkında carî kava'id henüz bizde ta'mim idememişdir. On beş seneden beri kütübhânede tevegg'ulûme rağmen bunun hâlâ câhili isem de bu husûsda mer'î olan ba'zı usûl ve kavâ'idi
ve büyük millet meclisi kütüb-hânesinde tatbik idilen niyetimi muhtâsâran îzâha ictisâr eyledim: Hata
ve noksanların 'afv Duyurulacağını erbâb-ı mütâla'a ve tedkîkin lütuf ve kereminden ümid eylerim.
'Ulûm ve Âsârın Tasnifi
SYSTÉMET

BIBLIOGRAPHIQUES

Zam ân-1 kadîmde kütüb-hâneler manâstır ve kiliselerle hükümdar saraylarında ve ba'zı dârû'lfünûnlarda te'sîs olunur ve mahdûd mikdârda el yazması kitâbları ihtiva iderlerdi. Binâe'n-'aleyh bun
ların tertîb ve tasnif ve kuyudatı kolay idi. Bi'l-'âhire 16. asırda san'atı tıbâ'atın icadı ve serbestî-i vic
dan ve siyâsiyenin terakkisi üzerine 'ilim ve irfanda terakki iderek 'umûmî kütüb-hâneleri ta'mim ve
muhteviyatı da şâyân-ı hayret bir sûretde tezâyid eylemiş ve bunların sûret-i tasnîfı ve kuyudat ve fih
ristlerinin icrası bir 'ilm-i mahsûs hâlini almış ve bu husûsda bir kadro ve mikyas olmak üzere 'ulûmun
taksimi ihtiyâcı da hâsıl olmuşdur.
Tabî'atda 'ilim bir ise de insanlar muhtelif hâdisâta 'âi'd olanlarını ayrı ayrı nazar-ı i'tibâra alarak
mütâla'a itdiklerinden muhtelif aksam ve şu'abâta ayrılmışdır. Hâdisât-ı künye ve tabî'iyyeyi tedkîk ve
tetebbu' iden idrâk-ı beşer istihrâcâtını tesbît iderek 'ilim nâmı altında 'umûmî bir bilgi manzumesi ib
da' ve mevzû'î i'tibâriyle aksâm-ı muhtelifeye tefrik ile şu'abât-ı 'ulûm ihdas eylemişdir.
'İlim veya 'ulûm-ı mutlak olarak zikr olunursa ma'lumât-ı beşeriyyenin hepsini ihtiva ider ki her
ne suretle olursa olsun tecelli ve ta'yin iden eşya ve hâdisâtın vazıh ve ma'kûl olarak bilinmesini ve
hâdisâttan istinbât olunan kavâidin hey'et-i 'umûmîyesi dimekdir.
Bu ma'lumât-ı vâzıhâtın ya'ni 'ilmin netayici ' aie'1-'umûm sabit olan kısmına ve bir hedef-i
mu'ayyenin husûlu içün tatbikine (fen) denilür. Ve bu sûretde "fen" ta'biri nazarî 'ilimlere mukabil bir
ma'nâyı ifade ider.
Zamân-ı kadîmden beri gelüb geçen hükemâ tarafından 'ulûm mütea'ddid sûretde taksîm olunmuşdur ki cümlesi iki esâsa irca' olabilir.
Biri système métodique usûli taksimdir ki kadîmden beri kesretle isti'mâlinden dolayı 'ana'nevi bir
usûl hâlini alan teâ'mül veçhile 'ulûmun yekdiğerine kurbiyyetini nazar-ı dikkate alarak yapılan tasnîfdir. Buna système pratique 'amelî tarzda denilür.
Buna nazaran tasnifin başında 'ulûm-ı diniyye ve 'ilm-i kelâm zikr idilür. Sonra sıra ile felsefe,
hukuk, 'ulûm-ı fünûn sâ'ire ile edebiyat gelir.
Diğeri système philosophique felsefî usûldür ki hâdisâtın ve muhitin efkâr ve ihtisâsât-ı insaniyye
üzerine icra itdiği te'sîrle insanda tedriç ile hâsıl olan tecrübe ve 'ilmin tekevvünü sırasına göre 'ulûmu
taksîm eylemekdir. Buna Système â priori tedrici usûlde denilür. Bu sûretde evvelâ başta lisaniyat gelir.
Sâ'ir 'ulûm ve fünûn ile 'ulûm-ı diniyye, ilahiyat ve daha sonra hukuk, teşrî'iyyât, târih gelir.
11

'Ulûmun taksimini ve kütüb-hânelere tatbikini evvelâ tedvin iden [Milâdi 1545] zamanın ulemâ-yı
meşhûresinden "Konradi Jesneri*" dir. "Bibliothécoe universalis'''' 'umûmî kütüb-hâne nâmıyla ahvâli kütübe dâ'ir iki cildden mürekkeb Latince neşr itdiği eserde 'ilim ve fenni iki büyük kısma taksim ey
lemiş birine "Les Sciences préparatires" "préparantes" ya'ni 'ulûm-ı ihzâriyye ve diğerine "Les scien
ces positives" "Substantiates " ya'ni 'ulûm-ı müsbete ismini virerek bunları da birinci ve ikinci dere
cede zümrelere ve şu'belere ayırmışdır:
'Ulûm-ı ihzâriyye "Sciences préparatoires" yi üç zümreye ayırmışdır:
(1) 'Ulûm-ı lâzıme "Les sciences nécessa 'ires"
(2) 'Ulûm-ı riyaziye "Les sciences matématiques"
(3)

'Ulûm-ı tezyîniye "Les sciences d'ornements"

Bunlardan birinciyi; Grammaire (Sarf), Dialectique (Elsine ve Mantûk), rhétoirique (Belâgat),
poétique (Edebiyat)'a,
İkinciyi; Arithmétique (Hesâb), Géométrie (Hendese), Musique (Musîki), Astrologie ('İlm-i
Kehânet bi'l-Seyyârât), Astronomie (îlm-i Hey'et)'a,
Üçüncüyü de; histoire (Târîh), Géographie (Coğrafya), Divination et magie ('İlm-i Kehânet ve Ef
sun ve Sihir), Arts mécanique (Fünûn-ı Sanayi' Mekanikiye)'ye taksim eylemiş, Sciences positives
'ulûm-ı müsbeteyi de ber-vech-i âtî taksim eylemişdir:
Physique (Hikmet-i Tabî'iyye), métaphysique (Hikmet-i Mafevku't-Tabî'iyye), théologie paiénne
('Akai'd-i Mecûsiyye), morale ('İlm-i Ahlâk), économique (İktisâd), politique (Siyasiyat), juris
prudence (Hukuk), médecine (Tib), théologie chrétienne ('Akai'd-i Hiristiyaniyye). Burada görüldüğü
üzere "Jesner" asrının zihniyetinden kurtulamayarak 'ulûm-ı hayâliyyeyi hakîkiyye ile kanşdırarak
te'lif etmek istemişdir.
Müe'hhirân Almanya'da "Floryan Terefleh" kendi sistemi üzere bir kadro ittihâz iderek her 'ilme
elifba harflerinden birini rumuz vermişdir.
Kezâlik ba'zı ahvâl-i kütüb 'ilimleri muhtelif esâslar üzerine taksimat icra itmişlerdir: Lisâna göre
taksim zamana nazaran 'atika cedide, cinsine nazaran yazma, basma, ilâ âhîre gibi.
Bi'l-'âhîre 1810'da Fransa hükemâsından Birune "Brunet**"nin vaz' itdiği sistem Fransa'da ve
diğer memleketler kütüb-hânelerinde tatbik idilmeğe başlanmışdır. Système méthodique esâsına
nazaran yapılan bu taksim ber-vech-i âtî zümre ve şu'beleri muhtevidir.

* Conrad Gessner (1516-1565): İsviçreli doktor ve doğabilimci. 1545 yılında incelemiş olduğu hayvan ve bitk
olarak sınıflandırdığı "Bibliotheca Universalis - Evrensel Bibliyografya" adlı bir bibliografik eser hazırlam
3000 yazarın 10.000'e yakın eseri île ilgili açıklamaları, değerlendirmeleri ve yorumları ile birlikte alfabetik ola
tedir. Sözü edilen eser, bu tür bibliyografyaların ilk örneğidir. Conrad Gessner'in yapmış olduğu çalışma aynı za
ve bilimlerin sınıflandırılması açısından da önemli bir çalışmadır. 1548 yılında yapmış olduğu "Pandectarum Siv
Universalium Conradi Gesneri Libri xxi" adlı çalışmada dünyanın her yerinde yazılı ve belgelere geçmiş bütün
lık altında derlemeye çalışmıştır. Ayrıca Bkz. Ana Britannica Ansiklopedisi 1987.Ana Yayıncılık ve Sanat Ü
Encyclopedia Britannica Inc.; Burke, Peter. 2001. Bilginin Toplumsal Tarihi İstanbul: Türk Tarih Yurt Yayın
lauer, B.H. and R. Folter. 1984. Bibliography, its History and Development. New York: The Club. s.39.[ç.n.]
** Jacques-Charles Brunet (1780-1867): Fransız bibliyograf. 1860-1865 yılları arasında çeşitli eklemeler ya
olduğu "Manuel du Libraire et de l'Amateur de Livres - Nadir Eserler Sözlüğü" adlı yapıtta 32.000 eser listelenm
da bilimsel ve ticari (fiyat vb.) bilgiler vererek açıklamalarda bulunulmuş ve özellikle o dönemin tanınmış eser
Bmnet'in hazırlamış olduğu bu çalışma kitaplar hakkında önerilerde bulunarak her konuda araştırma yapan k
bir kullanım kolaylığı sağlamaktaydı. Bu eserin bilimsel çalışmalar bölümünde ise 5.700 eser listelenmiştir. Bmn
dönemi için oldukça iyi ve genel kullanımlı bir çalışmadır aynı zamanda nadir eserleri listeleyen son bibliyograf
Ana Britannica Ansiklopedisi 1987.Ana Yayıncılık ve Sanat Ürünleri A.Ş. - Encyclopedia Britannica Inc.; Bres
R. Folter. 1984. Bibliography, its History and Development. New York: The Club, s.118. [ç.n.].
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1- THÉOLOGIE I İLAHİYAT
Aksamı: 1 -Ecriture Sainte (Muharrerât-ı Mukaddese), 2- Liturgie (Merâsim-i Diniyye), 3-Conciles
(Mecâlis-i Rûhâniyye Teşkilâtı), 4- S.S. Pérès (Papalar), 5- Théologie ('İlm-i Kelâm), 6- Opinions sin
gulières (Zunûn ve İ'tikâdât-ı Bâtile), 7- Religion Judaique (Din-i Musevi), 8- Religions des peuples
orientaux (Akvâm-ı Şarkiyye Edyânı), 9- Appendice à la Théologie (Akâid ve Kelâm Lahikası)
2- JURISPRUDENCE

I HUKÛKİYÂT

1- Introduction (Medhal), 2- Droit de la nature et des gènes (Hukûk-ı Tabi'iyye ve Hukûk-ı Ak
vam), 3- Droit public (Hukûk-ı 'Umûmîye), 4- Droit civil (Hukûk-i Medeniyye), Droit ecclésiastique
(Hukûk-i Mezhebiyye),
3- SCIENCES

ET ARTS I 'ULÛM V E FÜNÛN

1- Introduction (Medhal), 2- Sciences philosophique et morales ('Ulûm-ı Felsefîyye ve Ahlâkiyye),
3- Sciences naturelles ('Ulûm-i Tabi'iyye), 4- Sciences médicales ('Ulûm-ı Tibbiyye), 5- Sciences mat
hématique ('Ulûm-ı Riyaziye), 6- Appendice aux Sciences ('Ulûm ve Fünûn Lahikası), 7- Beaux arts
(Smâyi'-i Nefise), 8- Arts mécaniques et métiers (Fünûn-ı Mekanikiye ve Harf ve Sanayi'), 9- Exer
cices, gymnastiques (İdman ve Jimnastik), 10- Jeux (Oyunlar).
4- BELLES

LETTRES

I EDEBİYAT

1- Linquistiques ('İlm-i Elsine), 2- Rhétorique ('İlm-i Belagat), 3- Poésie (Şi'ir), 4- Fiction en
prose (Menşur Efsâneler) - Appendice: Facétie (Letâi'f), 5- Philologie ('İlm-i Tedkîk-i Elsine), 6Dialogues et enretiens (Mükâlemât ve Muhâzarât), 7- Epistolaires (Mukâtebât), 8- Polygraphies (Âsârı Mütenewi'a-i Edebiyye), 9- Collectiones d'ouvrages et extraits des différents auteurs, Recueils de
pièces (Âsâr-i Edebiyye ve Müntahabât) mélanges (Mütenevvi 'a-i Edebiyat)
5-

HISTOIRITÂRÎH

1- Prolégomènes historique (Mukâddemât-i Târîhiyye), 2- Histoire universelle ancienne et moder
ne (Ezmine-i Kadîme ve Âhîre-i Târîh 'umûmîsi), 3- Histoire de religione et de superstitions (Târîh-i
Edyan ve Târîh-i İ'tikâdât-ı Bâtile), 4- Histoires anciennes (Tevârîh-i Ezmine-i Kadîme), 5- Histoires
modernes (Ezmine-i Müte'ahhire Târîhi), 6- Paralipomsénes historiques (Zeyl-i Tevârîh)
6- DICTIONNAIRES

ANCYCLOPÉDIQUES

ET

MÉLANGES/KAMUS-IÂSÂR-I

MUHÎTA V E M E C M U ' - I FÜNÛN-I MUHTELİFE
Bu taksîm sonradan ba'zı ta'dîlâta uğramışdır. Meselâ Coğrafya târîhden ayrılarak müstakil olmuş
ve ikinci derecede taksimatı da icra idilmiştir.
19. asırda yetişen hükemâ tarafından yapılan usül-ı tasnîf pek mütea'ddiddir. Lâkin bunlardan
fai'de-i 'ameliyesi derkâr olanlardan Système pratique usûl-ı 'amelî ta'mim iderek Système à priori
nadiren tatbîk olunmuşdur.
Almanya'da ber-vech-i âtî tasnîf şâyi'adır:
1- Ansiklopedi, Koleksiyonlar, 'İlm-i Ahvâl-i Kütüb
2-

'İlm-i Kelâm,'Akâ'id ve'İlm-i Ahlâk

3-

'İlm-i İktisâd, Hukuk, Siyasiyat, İstatistik

4-

Tıb ve 'Ulûm-ı Baytariye

5-

'Ulûm-ı Tabi'iyye, Kimya ve Fenn-i İspençiyariye

6-

Felsefe

7-

Pedagoji ve Jimnastik
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100 Philosophy.

100 Felsefe

110 Metaphysics.

110 Hikmet-i Mafevkü't-Tabî'iyye

120 Special Metaphysical Topics.

120 Mâddiyyun Felfesesi

130 Mind and Body.

130 Rûh ve Madde

140 Philosophical Systems.

140 Mesâlik-i Felsefîyye

150 Mental Faculties. Psychology.

150 Melekât-ı Rûhiyye ve 'İlm-i Rûh

160 Logic.

160 Mantık

170 Ethics.

170 Ahlâk

180 Ancient Philosophers.

180 Felsefe-i Kadîme

190 Modern Philosophers

190 Felsefe-i Cedide

200 Religion.

200 'Ulûm-ı Diniyye

210 Naturale Theology.

210 Tabî'iyyun 'İlm-i Kelâm

220 Bible.

220 İncil

230 Doctrinal Theol. Dogmatics.

230 'Akîdevî 'İlm-i Kelâm-ı Nazarî ve İlahiyat

240 Devotional and Practical.

240 Ed'iyye ve «İbâdât

250 Homiletic. Pastoral. Parochial.

250 Va'az ve Hitabet, Rûhbâniyât ve
Kilise-i Dâ'ire ve Nufüz-ı Ruhanisi

260 Church. Institutions. Work.

260 Kilise, Müe'ssesât ve Âsâr-ı Diniyye

270 Religions History.

270 Târîh-i Edyân

280 Christian Churchs and Sect.

280 Muhtelif Hristiyanlık Kiliseleri ve
Mezâhibi

290 Non - Christian Religions.

290 Hristiyanhktan Mâ'adâ Edyân-ı Sa'ire

300 Sociology.

300

310 Statistics.

310 İstatistik

320 Political Science.

320 'Ulûm-ı Siyasiyat

330 Political Economy

330 İktisadiyat

340 Law.

340 Hukuk ve Kânun

350 Administration.

350 Usûl-ı İdare

360 Associations and Institutions.

360 Şirketler ve Müe'sseseler

370 Education.

370 Terbiye

380 Commerce and Communication

380 Ticâret ve Mürâselât-ı Ticarîye

390 Customs. Costumes. Flok-lore

390

400 Philology.

400 Tedkîk-i Elsine

410 Comparativie.

410 Mukâyese-i Elsine

420 English.

420 İngilizce

İçtimâ'iyat

15
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430 German.

430 Almanca

440 French.

440 Fransızca

450 Italian.

450 İtalyanca

460 Spanish.

460 İspanyolca

470 Latin.

470 Latince

480 Greek.

480 Yunanca

490 Minor Languages.

490 Diğer Lisânlar

500 Naturel Sciences.

500 TabViyyat

510 Mathematics.

510 Riyaziyat

520 Astronomi.

520 İlm-i Hey'et

530 Physics.

530 Hikmet-i Tabî'iyye

540 Chemistry.

540 Kimya

550 Geology.

550 'İlm-i Tabakâtü'l-'Arz ve Ma'âdin

560 Paleontology.

560 Müstehâsât

570 Biology.

570 Hayâtiyât

580 Botany.

580 Nebatat

590 Zoology.

590 Hayvanât

600 Useful Arts.

600 Sınâyi'-i Tatbikiye

610 Medicine.

610 Tıb

620 Enginnering.

620 Mühendislik

630 Agriculture.

630 Zirâ'at

640 Domestic Economy.

640 İktisâd-ı Dahilî

650 Communication and Commerce.

650 Ticâret ve Komisyonculuk

660 Chemical Technology.

660 Fünûn-ı Kimyeviyye

670 Manifactures.

670 Fabrikacılık

680 Mechanic Trades.

680 SanayiM Mekânikiyye

690 Building.

690 İnşaat ve Ebniyye

700 Fine Atrs.

700 SınayV-i Nefise

710 Landscope and Gardening.

710 Rustâ'i-i Manâzır ve Bağçeler

720 Architecture.

720 Mi'mârlık

730 Sculpture.

730 Heykeltraşlık

740 Drawing design and Decoration.

740 Karakalem, Plân Resim, Tezyinat

750 Painting.

750 Boyalı Resimler

760 Engraving.

760 Hakkâklık

770 Photography.

770 Fotoğrafyâcıhk

780 Music.

780 Musîki

790 Amusement.

790 Oyun ve Eğlenceler

800 Literature.

800 Edebiyat

810 American.

810 Amerikan Edebiyatı

820 English.

820 İngiltere

830 German.

830 Alman

840 French.

840 Fransız

850 Italian.

850 İtalyan

860 Spanish.

860 İspanyol

w

870 Latin.

870 Latin

"

880 Greek.

880 Yunan

890 Minor languages.
900 History.
910 Geography and Description.
920 Biography.
930 Ancient History.

890 Diğer Lisânlar Edebiyatı
900 Târih
910 Coğrafya ve Memleket 'İlmi
920 Terâcim-i Ahvâl

950

Asia.

930 Târîh-i Kadîm (sayfa 9)
940 to Avrupa
Asya
950

Africa.

960

Afrika

North America.

970

Şimâl-i Amerika

South Americca.

970

Oceanica and Polar Regions.

990

960
970
980
990

KUR

Europe.
MODER

940

Cenûb-ı Amerika
Avustralya ve Aktâr-ı Kutbiyye

"Dewey" Düvey yâhûd âşâr-ı tasnîf usûlünde saha-i ma'lumât başlıca dokuz sınıfa taksîm olunmuş
ve bunlara (l)'den (9)'a kadar numerolar virilmişdir. Şu kadar k i Muhitü'l Ma'arifler ve Resai'l-i Mevkûte-i 'Umûmiye gibi Hay'at-ı Umûmiye-i 'Ulûmdan bahis Âsâr-ı Muhîta-i 'Umumiye bu sınıflardan
birine idhâl idilmeyüb (0) sıfır ile işaret olnunub onuncu bir sınıf teşkil ider. Meselâ:
(0) Âsâr-ı Muhîta-i 'Umûmîye
(1) Felsefe
(2) İlahiyat
(3) İctimâ'iyât
(4) Lisâniyât-ı Filoloji
(5) Tabî'iyât
(6) Fünûn-ı Tatbîkıyye
(7) SınâyiM Nefise
(8) Edebiyat
(9) Târîh ve Coğrafya
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Kezâlik bu (sınıflardan) herbiri ikinci defa yek diğerine mümasil dokuz (kısma) aynlmışdır. Lâkin
yine 'umûmî âsâr işbu kısımlara dâhil olmadığından ayrı kalmışdır. Kısımlarda birbirine mümasil dokuz
(şu'be)'ye ayrılır ve bu usûl ihtiyâç tahakkukunda tekrar idilir. Binâe'n-'aleyh bu usûlde, yeni yeni hadis
olan 'ilimler tasnifi mahallini kolayca bulur. Bu usûl ile meselâ (512) rakamı şu dimekdir: (sınıf: 5)
'Ulûm-ı Tabi'iyye, (Kısım: 1) Riyaziyat, (şu'be: 2) Cebir. Her cebir kitabı 512 rakamını muhtevidir, iş
te bu suretle kitâblar ve mevcud âsâr katalogda sınıflar sırasıyla aşarî terkime ri'âyetle numerolanmışdır. Her maddenin mu'în bir numerosu vardır ve herhangi maddeye 'âi'd mümasil âsâr bu suretle birlikde musannef bulunur. Ve cedveller dâhilinde hangi maddenin diğerini ta'kib itdiği kolayca görülür.
Meselâ 511 Hesâb, 512 Cebir, 513 Hendese, ilâ âhir (vb.) kendi sıra numerolanyla tanzim idilen kitâblarda sınıflan gösterir cedvellerden sonra bir fihristi vardır. Miftâh makamında olan bu fıhristde bütün
cedvellerin ser-nâmeleri sadece elifba tertibi ile gösterilir. Bu an bittikde ondan evvelki cedvellerde ner
eye müraca'at olunacağı sınıf numerosuyla mündericdir. Böylece istenilen eser yek nazarda tezahür ider.
USÛL-IMÜNBASİTA İLE TASNİF
EXPANSIVE

CLASSIFICATION

OUTLINE

1.A-

Generalia.

'Umûmî Eserler

A

General Works.

Âsâr-ı Muhîta

Ae

General encyclopedias.

Muhitü'l Me'ârif

Ap

General periodicals.

'Umûmî Mevkuteler

Ar

References Works.

Mebhasâs-ı Muhtelifeyi Cami' ki
Müntahabât

As

General societis.

'Umûmî Cem'iyetler

2.B-D-

Spritualsciences.

Dini ve Ruhani 'İlimler

B

Philosophy.

Felsefe

Ba-Bi

National philosophies

Millî Felsefe ve Felsefî Meslekler

and systems of phiolosphy.
Bg

Metaphysics.

Hikmet-i Mâfevkü't-Tabi'iyye

Bh

Logic.

Mantık

Bi

Psycology

İlm-i Ruh

Bm

Moral Philosophy.

Ahlâk Felsefesi

Br

Religions. Natural

'Ulûm-ı Diniyye

Theology.
Bt

Religions

Edyân

Bu

Folclore.

Halk İ'tikâd ve 'An'anâtı

Ca

Judaism.

Yâhûdi Dini

Cb

Bible.

İncil

Cc

Christianty.

Hıristiyan Dini

Cce

Patrictics.

Ebâ-i Kenisâ'iyye ve Ei'mme-i
Mezhebiyyeye 'âi'd Âsâr
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Ce

Apologedics. Evidences.

Kütb-i Mukaddesenin Eser ve His ve İlham
Olduğu Hakkında Berâhîn ve Müdâfa'anâme

Cf

Doctrinal Theology.

'İlm-i Din-i Nazarî

Ch

Ethical Theology.

'İlm-i Din-i Ahlâkî

Cp

Ritual Theology and

'İbadât ve Ayin Rûhbâniyet Usûlü

Church polity.
Cx

Pastoral Theology.

Rûhbân ve 'Ulûm-ı Diniyye ve Kelâmiyâtı

Cz

Sermons.

Va'âz

D

Eccelsiastical history.

Kilise Târihi

Dx

Particular churches and
sects.
Muhtelif Mezhebler ve Rûhbâniyetler

3. E-G- Historical Sciences.
E

Biography and Portraids.

F-Fz

History

F

Universal history.

Teracim-i Ahvâl ve Tasâvîr-i Meşâhîr

F02

Ancient history.

Târih

F03

Modern history.

'Umûmî Târîh

F04

Medieval history

Kadîm Târîh

F11-F99 History of single countries.

Mu'asır Târîh

Fa-Fw

Târih 'İlimleri

(Using local list)

Kurûn-ı Vasati Târîh

Allied studies, as chronology,

Kıta'ât-ı Muhtelife Târihleri
Tedkîkât-ı Târîhiyye, Kronoloji, Felsefî Târîh

Philosophy of history.
History of Civilization,
Antiqities, Numismatics

Kurûn-ı Vasati Şevvâliye Târihi

chivalry, Heraldry.
G

Geography Travels.

Coğrafya ve Seyahat 'İlimleri

G11-G99 Single countries.

Kıta'ât

Gaa

Ancient Geography.

Eski Coğrafya

Gf

Surveying and Map-inahig.

Fen-i Mesaha ve Tersîm-i Harita

Gz

Maps.

Haritalar

4. -H

Social Sciences

İçtimaiyat

Hb

Statistics.

İstatistik

He

Economies.

İktisadiyât

He

Production.

İstihsâl
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Hf

Labor.

Mesa'î

Hi

Slavery.

'Amele

Hj

Transportation.

Nakliyât

Hk

Commerce.

Ticâret

Hm

Money

Nakid

Hn

Banking

Banka

Hr

Private finance.

Husûs-i 'İlm-i Mâli

Ht

Taxation and Puplié

Vergi ve 'Umûmî 'tlm-i Mâli

finance.
Hu

Tariff.

Gümrük Ta'rifesi

Hw

Property, capital.

Mülkiyet ve Sermâye

Hz

Consumption.

İstihlâk

/

Demotics, Sociology.

İctimâ'iyat

Je

Crime.

Cinâyât

Jg
Jh

Charity.

Müe'ssesât-ı Hayriyye

Providence.

Basiret-i İctimâ'iyye

Jk

Education.

Terbiye

Y

Civics, Government

Belediye, Hükümet, 'Ulûm-ı Siyâsiye

Political Science.
Yu

Constitution and politics.

Hukûk-ı Esâsiye ve Siyasiyat

K

Law and Legislation.

Kânun ve TeşrViyyât

Ka

Public documents.

'Umûmî Vesikalar

5.-L- Q Natural sciences.

TabVi 'İlimler

L

Genral Works, Metrics.

'Umûmî Eserler

L

Number an sPacs.

Lb

Mathematics.

Lh-Lr

Matter and force.

Lh

Physics.

Hikmet-i Tabi'iyye

Lo

Chemistry.

Kimya

Lr

Astronomy

Hey'et

M-Q

Matter and Life.

M

Natural history.

Târîh-i Tabi'iyye

Mg

Geology, incl; Mineralogy

Tabakatü'l "arz, Ma'deniyât, Billuriyât

Crystalography, physical

Tabi'î Jeoloji, Coğrafya ve 'İlm-i Cevher

geography. Meteorology
Paleontology.
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Riyaziyat

My

Biology.

Hay'atiyât

N

Botany.

Nebatat

O

Zoology.

Hayvanât

Pv

Anthropology.Ethnology.

Beden-i İnsanî 'İlmi, İlm-i Urûk-ı Beşer

Ethnography.

'İlm-i Tavsîf-i Beşer

Medicine.

Tıb

Q

6. - Q-ZArts.
R

General Works.

(

Sınayi'
Âsâr-ı 'Umûmi, Sergiler ve İmtiyazlar

Exhibitons, Patents.
Ra-Rg

Extractive arts.

İstihrâci Sınayi'

Rd

Mining.

Ma'âdin

Re

Metalurgy.

SanâyiM Ma'deniyye

Rf

Mineral Resources.

Ma'den Ocakları (Menabi' ve Filizzât-ı
Ma'deniyye)

Rg
Ri

Agriculture.

Zirâ'at

Horticulture.

Bağçevânlık

Rj
Rk

Forestry.

Ormancılık

Animalculture.

'İlm-i Islâh-ı Hayvanât

Ro

Domestic Economy.

Sanâyi'-i Beytiyye-i İktisâdi

S

Constructive Arts,

Sanâyi'-iİnşâ'iyye,

Mühendislik

Engineering.
Sd

Construction.

İnşâ'

Sj

Sanitary Engineering.

Te'sîsat-ı Sıhhiye Mühendisliği

Se

Hydraulic Engineering.

Su Mühendisliği

Sn

Transportation.

Nakliyât, Yol, Mürâselât Mühendisliği

T

Fabricative atrs, Machinery,

Fabrikacılık, Mâkinecilik, Fabrikalar

Manufactures and

Hiref ve Sanayi'

handicrafts.
U

Protective arts, i.e. Military

Himâye-i Sanayi' ve 'Askerî ve

and naval arts, Life-

Bahrî ve Sanayi' Konservecilik

preserving Firefigthing.
V

Athletic and Recrative arts

Atletlik, Eğlenceler, Spor Sayd ü Şikâr

Sports and Games.
Vs

Gymnastics.

Jimnastik

vt

Theater.

Tiyatro

Vv

Music.

Musiki

w

Fi/ie arts, plastic and

Sınayı -i Nefise ve Tasviriye ve Grafik

y

graphic.
We

Landscape gardening.

Arazi ve Ebniyye ve Bağçe Ressamlığı

Wf

Architecture.

Mi'mârlık

Wj

Sculpture.

Heykeltıraşlık

Wk

Casting,Baking, Firing.

Dökmecilik, İzâbecilik

Wm

Drawing.

Hatt-ı Resim

Wp

Painting.

Boyalı Resim

Wq

Engraving.

Hakkâklık

Wr

Photography.

Fotoğrafçılık

Ws

Decorative arts, including,

Sınayı'-i Tezyîniye

Costume.
X-Yf

Communicative arts

Lisaniyat

(by language).
X

Language.

Tedkîk-i Elsine 'İlmi

X

Inscription.

Kitâbecilik

X

Language.

Usûl-ı Tahrîr ve İnşa'

Y

Literature.

Edebiyat

Yf

English Fiction.

İngilizce Efsâneler

Z

Book arts (making and

Kitaba/ık ve Matba'acılık

use of books).
Za

Authorship.

Autorship

Zb

Rhetoric.

'İlm-i Beyân

Zd

Writing.

Hattatlık

Zh

Printing.

Tab'elik

Zk

Binding.

Teclîd

Zl

Distribution (Publish and

Tevzi' (Neşriyâtcılık ve Kitâbcılık)

Bookselling)
Zp

Storage and Use (Libraries)

Sûret-i İddihâr ve İsti'mâl (Kitâbcılık)

zt

Description (Zt Bibliog
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MUELLER

(Wilhelm)- Political history gibi.

Almanya kütüb-hâneleri fihristinde ekseriya küçük isim kamilen yazılmayub yalnız birinci harf
yazılır ve nihâyetinde bir nokta vaz' idilir. Ve büyük isimle arasına bir virgül konulur. MUELLER,

W. gibi.

Eğer mü'ellifm mütea'ddid küçük isimleri varsa ba'zen müşkülâne tesadüf ve başlıca ismin han
gisi olduğunda tereddüd duçar olunur. Meselâ: de Salingne de la Mothe-Fenelon gibi.
Bu takdirde eğer isimler yekdiğerine bir hat ve sal ile merbut ise 'alâ hâlihi bırakılmalıdır. Eğer ay
rı ayrı iseler dikkate şayandır: Fransız isimlerinde birincisi başlıca isim olarak kabul idilür.
Eğer mü'ellifin ismi her ikisi Initial ya'ni ismin ilk harflerini yazarak gösterilmişse mü'ellifin hakî
ki ismine kesb-i vukuf idilmezse Paris Kütüb-hâne-i Millîsi'nde olduğu gibi bunlar isimsiz ve
"Anonym" âsâr miyânında zikr idilir. Halbuki İngiltere Müzesi Kütüb-hânesi'nde bunlar alfabetik ter
tibi ile bilâ-istisnâ diğer isimliler miyânında zikr idilir.
Eğer ilk harf yalnız küçük isme 'âi'd olursa olduğu gibi büyük ismin âhirine yazılır. Eğer bu küçük
ismin ne olduğu bilinebilirse ânı yazmak daha müreccahdır.
Mü'ellifin bir hat ve sal ile birleşdirilmiş küçük isimleri (pronoms) antrparantez olarak büyük is
min âhirine vaz' olunur. (Louis-aime) Martin gibi ba'zen mü'ellifin küçük ismi hat ve sal ile büyük is
me muttasıl olur ve küçük isimde şayi' olmayan isimlerden bulunursa bunda da tefrik müşküldür eğer
küçük isim belli olursa nihayete getirmelidir.
Albert-Levy = Levy, Albert gibi. Eğer tefrik itmek müşkül olursa büyük isim yazılmalı ve küçük
isim içün de ihtiyaten bir (Renvoi) 'âtıfe ve tekrar kaydı yapılmalıdır. Ba'zen mü'ellif kitâb sernâmesinde ismini, idâri ve 'adlî kuyûdâtda ekseriya isti'mâl olunduğu üzere küçük ismini büyük isim
den sonra getirerek ve arasına bir virgül koyarak yazar. Meselâ (Bauvet, Jules) gibi ki Jules Bauvet
dimekdir. Bu usûl Fransa'da şayi' değilse de İtalyan ve Macarlarca kesirü'l-isti'mâldir. Lej teny Karoly
ya'ni Karoly Lej teny dimekdir. Ve böyle isimler 'alâ hâlihi yazılmalıdır.
Ba'zı eselerde yalnız mü'ellifin küçük ismiyle tanılmışdır ki bunlar ba'zı hükümdâran ve papalar
gibi zevata 'âi'ddir.
Eğer mü'ellif isminin evvelinde edat varsa ahvâle nazaran ya elifba hecesi tertibine dâhil olur veya
başda zikr idildiğinden tertîbde nazar-ı dikkate alınmaz. İbtidâda meselâ yalnız (De) edatı bulunursa
fihristde isimden sonraya vaz'ı müttefik-i ileyhdir. Les, La, Le veya Des, Du edatları nefs-i isimden add
olunarak ismin evvelinde kalır ve hece-i tertîbde nazar-ı dikkate alınurlar. Meselâ: (St. Martin, Pierre
de)', Pierre de St. Martin, Du val (Pierre) suretinde yazılır. Almanca'da edat-ı asalet olan Von dâi'mâ
isimden sonra yazılmakdadır. İngilizce'de isimlerin evveline gelen O', Moc, edatları dâi'mâ ismin ev
velinde bırakılır. Flemenkce'de de Van edat-ı asaleti de (Von) gibidir.
Ba'zen mü'ellif isimleri, fihristin yazıldığı lisân ve yazmana göre, tebdilâta uğradığından dikkat
olunmalıdır. Meselâ Britanya Müzesi Kütüb-hânesi fihristinde Mezhow ismi Fransa Kütüb-hâne-i M i l lîsi'nde Meschoff ve Berlin Kütüb-hânesi'nde Meschouv şeklinde yazılıdır.
Böyle dürlü dürlü yazılan isimlerde yanlışlığa mahall virmemek içün (Renvoi) kayıdlar isti'mâl
olunmalıdır. Ba'zı mü'ellifler de muhtelif nâmlarla meşhurdurlar (Polyonyme) ki hangi adı en meşhur
ve şayi' ise eser âna izafet idilüb diğer nâma (Renvoi) kayd itmelidir.
Eğer bir eserin mü'ellifleri mütea'ddid ise eserin bunların başlıcasına, ekseriya başda mezkûr olan
isme 'atf idülüb diğerleri hakkında da (Renvoi) kaydı ('atf ve tekrar) yapılur.
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Fransa Kütüb-hâne-i Millîsi'nde carî olan usûle nazaran mü'ellifî; şârih, müfessir, mütercim ve
tab'ı dan tefrik itmek lâzımdır. Ya'ni diğer lisândan mütercim olan bir eser mütercimine izafet idilmez
yine mü'ellifıne izafet idilir. Eğer kitabın hâlini esâsdan tagyîr idecek sûretde şerh ve îzâhât ve ilâvât
yapılmışsa bu suret müstesnadır. Kezâlik ba'zı musanna' ve musavver koleksiyonlarda tasvirât sınâyi'ı nefise nokta-i nazarından bir kıymeti ha'iz oluşa (musavver) işaret idilür ya'ni ta'rifat ve îzâhâtı muh
tevi olan eser mü'ellif nâmına izafet idilerek (musavver) hakkında ('atfa) Renvoi kayd idilür veyâhûd,
lüzum görülürse bir 'aks kayd idilür.
Eğer bir eserin mü'ellifleri beş veya beşden ziyâde olursa Fransa Kütüb-hâne-i Millîsi'nde
"Anonym" (isimsiz) âsâr miyânında idhâl idilmekde ve mü'ellif isimlerinin hepsine ayrı ayrı (Renvoi)
kayd icra idilmekdedir.
Eğer böyle mütea'ddid mü'ellifleri olan bir eserde mü'elliflerden bir veya ikisinin pek cüz'i ve
ehemmiyete gayrı şâyân eserleri var ise berâ-yı ihtisar ânları tasrîhden sarf-ı nazar idilebilir.
Eğer hiç mü'ellif ismi mezkûr ve muharrer olmazsa Fransa Kütüb-hâne-i Millîsi'nde bunlar
(Anonyme) isimsiz eserler miyânında ve kitâb isminin birinci hecesine göre 'âi'd olduğu tertîbe idhâl
olunur ve 'unvân-ı eserin ihtidasında harf-i ta'rîf varsa nazar-ı i'tibâra alınmaz. Britanya Müzesi
Kütüb-hânesi'nde bunların mevzû'ı kırmızı kalemle işaret idilür.
Mü'ellif ismi ba'zen uzun bir takım resmi 'unvanları ihtiva ider. Meselâ:
André Valladier, Docteur en Théologie, albéde Saint- Arnöul de Metz, ordre de Saint Benoi... etc.
Kütüb-hâne kuyudatında bu 'unvanlardan kamilen sarf-ı nazar kılınur. Lâkin mü'ellifin 'unvan
asaleti isimden sonra yazılmakdadır. Meselâ:
Lasteyrid (Comte de)
Schmoller (Von) gibi.
Menşe'-i ismini 'unvân-ı asaletle karışdırmamalıdır. Fransızca'da bu asalet 'unvanında olduğu gibi
de ile ifade olunur. Marlin de Douai gibi. Almanca'da menşe'-i isminin evveline aus edatı gelmekdedir.
Ba'zen mü'ellifin ismi eski zaman kitâblannda olduğu gibi kitabın nihâyetinde veya kitabın birinin
nâmına ithaf olduğunu müş'ir ithâfnâmenin içünde veya nihâyetinde bulunur. İsimsiz kitâblarla bunları
kanşdırmamak içün bu cihete de dikkat itmek lâzımdır.
Resâi'l-i mevkute ve cerâi'dde keyfiyyet tahrîrleri hasebiyle anonim âsâr miyânında idhâl olunur.
Lâkin mevkutelerin ve 'ilmi gazetelerin müdirleri resâi'l-i mevkuteye dâ'ir (faslın) sınıfın kayıdlannda risalenin isminden evvel yazılır. Siyâsi gazeteler hakkında Fransa Kütüb-hâne-i Millîsi'nde müdîr
mes'ülünün ismi gazetenin isminden sonra zikr idilmekdedir. Meselâ:
Journal des Débats, Directeur gérant: Louis Dupont.
Ba'zı kere de mü'ellifî nâm-ı müste'âr ittihâz ider (pseudonyme) kayd ve fihristde nâm-ı müste'âr
mü'ellifin asıl ismiyle tebdîl idilmelidir. Ve nâm-ı müste'âra (Renvoi) kaydı yazılmalıdır. Eğer mü'el
lif asarında ale'd-devâm nâm-ı müste'ârını isti'mâl ve âsâr-ı mutlak o nâm ile şöhretşi'âr olmuşsa 'alâ
hâlihi terk idilebilir. Nâm-ı müste'ârm sahibi bilinemezse yine 'alâ hâlihi kalır. Ba'zen bu nâm-ı müs
te'âr, bir zât, bir asker, bir hukûkşinâs, bir filozof, bir bitaraf gibi kelimelerden biri olur. Uzman bun
ları tahkîk idüb asıl isme (renvoi) kaydı yazmak güç olur.
Kezâlik ba'zı büyük mütea'ddid imzadan mürekkeb eserler meşâhirden birisinin riyaset-i tahrîriyesinde olarak vücûda gelmişdir. Bu suretle eser riyaset-i tahrîriyede bulunan zâta 'atf olunur. Meselâ: "Augé
Claud. - Noveau Larosse illustré " gibi. Bundan diğer muharrirlere (renvoi) kaydı yapılmaz.
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Elsine-i şarkiyye ile yazılan kitâblarda mü'ellifler eski zamanlarda ve mahlaslarını ism-i lakabını
ve mensûb olduğu memleketi ve sülâleyi zikr iderlerdi. Meselâ: İmam Ebu Lokman bin Halil Kasımu'lMısırî el-Hüseyni gibi. Bu husûsda isim ve lakabın hangisi en meşhuru ise onu nazar-ı i'tibâre almak
lâzımdır. Şeyh Mehmed Emin el-Abidin, İbn-i Abidin ile meşhur olduğundan fihristde şu suretle yazıl
malıdır: İbn-i Abidin ... reddü'l-muhtar ala darü'l-muhtar. Uzun isim yazmak adetine zamanımızda da
tesadüf idilmekdedir.
Meselâ: Mehmed Ruhî el halidi el Mukaddes gibi. Burada da mü'ellifın ismi ve lakab-ı meşhuru
Ruhi el Halidi olduğundan usûl mücebince fihristde şu suretle yazılmalıdır. El-Halidi (Ruhi). - Kitabı
'İlmü'l Edeb 'Andü'l-Frenc ve'l 'Arab. Lâkin burada hece-i tertîbde harf-i ta'rîf nazarı i'tibâre alın
maz. 'Arablar ve akvâm-ı şarkiyyede lakab isti'mâli şayî ise de bu Türkiye'de ihmâl idilmekde ve yal
nız isim ve mahlas zikr idilmektedir. Her ne kadar 'ilimler gayr-ı kabil tebdîl ise de bizde ekseriya berâyı ihtisar yalnız mahlasla yâd ve tayîn şayî olduğundan hece-i fihristde mü'ellif isimlerinde mahlasa
i'tibâr idilmek muvafık olur. Bu sûretde fihristde mahlas evvelâ yazılub ism-i müe'hhir yazılmalı ve
arada takdîm ve te'hîri ifade itmek içün ya bir virgül 'ilâve veyâhûd ismi parantez içüne alınmalıdır:
Fevzi, Ahmed veya Lütfı ('Ömer) gibi.
Nadiren, ba'zı mekteb ve müe'sseselerde isti'mâl olunduğu üzere ve garbcla etbâ' olunan usûle tev
ilken pederin mahlas veya ismi bir zâtın mahlasına izafe idilmektedir. Meselâ: Bilâl Nuri, Celal Esad
gibi. Fihristde bunları 'alâ hâlihi yazmak münasibdir araya virgül 'ilâvesine hacet yokdur.
Ba'zı mü'elliflerimiz isim ve mahlasları ile birden müte'ârif ve meşhurdurlar. Meselâ Ahmed Midhat, Mahmud Esad, Halid Ziya gibi. Böyle isimleri Frenklerin esma'-i mürekkebi gibi add idüb 'alâ
hâlihi yazmak istisnâ'en muvâfıkdır. Her ne kadar garb-ı muharrer ve mü'elliflerinde de iki ismiyle bir
den meşhur ve müte'ârif olanlar varsa da orada 'âi'le ismi mu'teber ve câri olduğundan kâi'deden ay
rılmağa lüzum görülmez.
Bizde ba'zen 'âi'le isimleri de kullanılır: Meselâ 'Uşâkî zade Hâlid Ziya, Baban zade İsmail Hak
kı gibi. Lâkin 'ârz olunduğu üzere bizde 'âi'le ismi isti'mâli mecburi ve 'umûmî olmadığından hece-i
tertîbde garbda olduğu gibi mücerred buna i'tibâr idilmez. Yalnız meşhur ve şayî olanlar isimden son
ra parantez içünde olarak yazılmalıdır. Hâlid Ziya ('Uşâkî zade); İsmaîl Hakkı (Baban zade); Mahmud
Ekrem (Recâî zade) gibi. Ba'zen mahlasdan başka diğer bir isimle de tahallüs idildiği vakî'dir. Bu tak
dirde ikinci mahlas birinciden meşhur olmuş ise hece-i tertîbde o nazar-ı i'tibâre alınmak üzere takdîm
idilmesi münasibdir. Böylece Ziya Kök Alep, Kök Alep (Ziya) suretinde yazılır. Evvelâ gelen ve isim
den lâ-yenfekk olan elkâb-ı meşhûreyi mahlasdan sonra parantez içinde yazmalıdır. Meselâ Gazi Mus
tafa Kemal Paşa hazretleri hece-i fihrist tertibinde: Kemal Paşa (Gazi Mustafa) suretinde tahrîr olunur.
Kadîm yazma kitâblarda 'ale'lekser ism-i mü'ellif kitâblann ibtidâ'smda yazılan dibace zikr
olunur. Müstensih hakkında matrûd bir usûl yoktur. Ekseriya kitabın nihâyetinde nereden ve kimden
mezkûr eseri istinsah ve tedris itdiğini beyân eyler.
Saniyen: 'Unvân-ı Eser: Kitabın 'unvanı kitabın ilk ser-nâme sahîfesinde yazılıdır. Bunu fihriste
kayd iderken imlâsı nasılsa dâî'ma öylece riâ'yet olunmalıdır. Kitâb 'unvanının ve imlâsından ve tarzı tahrîrinden ba'zen kitabın târihi de anlaşılır. Âsâr-ı garbiyyeye 'âî'd (âsâr-ı kadîme) 'unvanlarında
ba'zen kitabın yazıldığı lisân ile Latin elfazı halt idilür veya Latin elfazı kitâbm yazıldığı lisâna 'âî'd
edavât-ı rabtiye ile terkîb ve cümle teşkil idilmek gibi garib hâllere tesadüf idilür. (Hâlâ kullanmamda
olduğumuz üzere 'Arabca ve 'Acemce kelimeleri Türk edatlanyla rapt eylemek gibi) Böyle 'unvanlara
ekseriya eski Almanca âsârda tesadüf idilür k i Latince kelimât Latin karakterinde ve Almancalar gutik
suretinde yazılmışdır.
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'Unvanı kayd iderken uzun ser-nâme müstesna olmak üzere usûl-ı tenkîtden sarf-ı nazar idülür (ponctuation). 'Unvanlar da Majüskül (büyük) harflere ekseriya tesadüf idiîür. 'Ale'l- husus kütb-ü kâdîmede
ifrat üzere isti'mâl olunmuş ve hemen her isim cinsine (majüskül) harf verilmişdir. Fransızcada ism-i cins
lere (majüskül) harf virmek hilâf-ı kâi'dedir. Bunları fihristde küçük harf ile yazmalıdır. Lâkin Almancada
bu nev'i isimlerin majüskül ile beda' itmesi bir kâi'de-i 'umûmîye olduğundan dikkat itmelidir.
Ser-nâmeyi kayd içün en iyi usûl, mümkün olduğu kadar her mü'elüf tarafından tatbîk idilen sis
temi ve ser-nâmenin usûl-ı tabi'indeki san'at-ı tabî'iyyeyi nazar-ı i'tibâre almaktadır. Kezâlik büyük
harf (majüskül) kullanılması bir kâi'de hükmüne girmiş ba'zı kelimât vardır. Meselâ İngilizcede ve
Latincede ay isimleri dâi'mâ majüskül harflerle yazılır ve târih ve sahîfe erkâmı küçük rakamlarla ve
cild büyük erkâmla gösterilir. Cild (Tome) dâi'mâ majüskül ile yazılır. Memleket isimleri sıfat
makamında kullanıldığı vakit İngilizcede yine majüskül harfle başlar lâkin Fransızcada 'ale'l-mu'tâd
küçük harfle yazılır. Almancada târih gösteren rakamlardan sonra bir de nokta 'ilâve idilir. Almancada
â, ö, ü, hafileri oe, oe, ue suretinde de yazılabilir.
Eğer ba'zı kelimeleri ihtisar içün ilk heceleri yazub sonundakileri hazf itmek lâzım gelirse lisânın
iştikak ve kelimenin hecesini nazar-ı i'tibâre almalı ve hazf idilen kısım yerine nokta koyulmalıdır. A l manyada bu husûsda bir çizgi konmaktadır. Meselâ: Droitpolit ve "Buch-undKrimsi-handlung" Buch
handluug ilâ âhir... dimekdir. Lâkin son zamanlarda Almancada buna pek riâ'yet olunmamakdadır ve
yalnız nokta konmakdadır.
Ba'zı kere 'atf edatları olan et, and, und hazf idilerek yerine & işareti vaz' olunur. Eski zaman
kitâblannda bahusus Almancalarda bir cümlede yirmi-otuz satırlık 'unvanlara tesadüf idilir. Bu gibi
'unvanlar eserin kayd ve zikrini teshîl içün kitabın asıl isminin müe"ddâsı değişmemek üzere sûret-i
münâsibde ihtisar idilerek kayd idilir. Lâkin diğer bir 'unvan ile iltibasa mahall virmemeğe dikkat it
melidir. Bir de eski zamanlarda 'unvanın tumturaklı olması iltizâm idilerek bir takım elkâb ve sıfatlar
kullanırlardı; bu gibi zevâi'dde esnâ-yı kayıdda hazf ve yerlerine (...) üç nokta konulmalıdır. Bu gibi
tumturaklı 'unvanlarla ba'zı kere kitabın muhteviyatı arasında münâsebet olmazdı. Bunun emsaline
âsâr-ı şarkiyyede de ekseriya tesadüf idilmektedir.
Meselâ tasavvufdan bahs iden bir kitaba (Cilai'r-rûh fi şerh-i âsârü's sünûh) ve Fıkıhdan bahs iden
bir eser (Mültekai'l Ebhar ve Mecmu'ai'ş-şehr) ve temeyyüz târihine 'âî'd bir kitaba (İki seyyarenin
su'ûdi ve iki bahr-ı muhitin telâkkisi) gibi 'unvanlar virilmişdir. Kütüb-hânede kitâblarla beraber muh
telif matbu' şeyler de bulunur. Meselâ tab' olunmuş resmî tebligat, i'lanât, beyân-nâmeler, ilâ âhir.
Veyâhûd gazete ve resâi'l-i mevkuteden müstahrec bend-i maktu'lar gibi. Bu maktu' ve müstahrec bend
ve makaleleri kayd hususunda ba'zı kere müşkülâta duçar olunur. Zira bu ifraz idilmiş bend ser-levhâsı
kitâb cildlerindeki 'unvanlar gibi vüzûh ile yazılmamış bulunur. Ve ekseriya natamam ve mübhem olur.
Ma'mâfîh bunlar ittihâz olunan usûl mucibince bir kitâb hükmünde telâkki idilerek ism-i mü'eîlif yazılır
ve sonra makalenin ismi de kitâb 'unvanı olarak yazılır ve nereden maktu olduğuna dâ'ir de bir not
'ilâve idilir. Eğer ser-levhâsı yoksa bunlara mücmel bir ser-levhâ virerek kayd itmelidir. Matbu' müsted'ayât, i'lânât, beyân-nâmeler, i'lamlar ilâ âhir muhtelif ve mürekkeb 'unvanlar tahtında neşr olunmuş
lardır. Bu nev'î matbû'ları evvelâ, (eğer mü'ellif nazar-ı i'tibâre alınmaksızın 'unvanının birinci hece
sine göre tasnîfe idhâl idilmemişse) hulasaten tahlil idüb 'unvanları parantez arasına vaz'ı ve muharreri
muayyen ise ânâ izafe itmelidir. Resmî teblîgât, beyân-nâmeler, îzâhnâmeler ilâ âhir gibi resmen mümza şeyler hâiz oldukları imzalara rağmen adsız (Anonyme) âsâr meyânına vaz' ve kayd olunur.
1

5

Eğer kitabın ser-levhâsında resim, tezyînât gibi âsâr-ı san'at varsa bu husûsda kayd ve şerh virilür.
Bu nev'î 'unvanların sûret-i tahrîr ve tazyîninde eski zamanın hangi devrine 'âi'd olduğu anlaşılır ki
'ilm-i ahvâl-i kütübde uzun uzadıya tafsîl idilmişdir.
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Ba'zı kitâblann eserin 'unvanından mâ'adâ bir de birkaç kelime ile eserin muhteviyatını hülâsa ve
ta'rîf iden cümleler vardır ve bu hülâsayı fihriste kayd itmek lâzım olub olmadığı mucib tereddüd olur.
Eğer kitâb âsâr-ı nâdireden olur veyâhûd pek meşhur bir mü'ellife 'âi'd bulunursa yazılması münâsibdir. Âsâr-ı garbiyyede 18. asrın nihayetine kadar 'unvan başda yazıldığı gibi birinci sahîfenin başına
veya ba'zen kitabın ibtidâsına ba'zı kere de ilk sahîfenin baş veya orta tarafına muhtelif vaziyetde tah
rîr olunurdu.
Şarkda eski yazma kitâblarda 'unvân-ı eser kitabın ihtidasında zikr veyâhûd başa tahrîr idilen bir
dibacede beyân olunur. Bizde tab'ın ilk isti'mâlinde tab' idilen ba'zı kitâblarda da kitabın ismi ilk sernâme sahîfesine yazılmışdır.
Kitabın adresi ya'ni kitabemin veya tâb'ın zikri ve mahall ve târîh-i tab' 'unvandan sonra gelir ve
bunlardan başka kitabın kıta'sı ya'ni hacmi, 'aded-i cildi ve sahîfenin mikdarı gösterilir.
Sâlisen: Adres- Fihristde de bir kitabın tab'ı ve mahall ve târîh-i tab'ı adresini teşkîl eyler. Fihristde adresin şu şekilde gösterilmesi mu'tâddır:
Paris, Hachett, 1887. in - 16 veyâhûd: İstanbul, matbaa-i 'Osmaniyye, 1337 vasat ilâ âhir gibi is
mi tâb'ın ba'zen mahall-i tab'a takdim idildiği olur İngiltere Müzesi Kütüb-hânesi'nde o suretledir.
Meselâ:
Simp Ren, Marschall & Co. London, 1883. 19°. Fransız Kütübahane-i Millîsi'nde bu kayıd şu
suretle olur. Londres, Simdkin, Marschall et C° 1883. in -12°. K i bu sûret-i tahrîr daha mantıki ve daha
münteşirdir.
Britanya Müzesi Kütüb-hânesi'nde bu usûlün hikmet-i vaz'ı adresin başlıca maddesi olan mahalli tab' ile târîh-i tab'ı yanyana vaz' iderek taharriyâtı teshîl içündür. Bu adres meselesi kütb-ü nâdirede
bi'l-hassa vâcibü'l riâ'yedir.
Misalde görüldüğü üzere mahall ve târîh-i tab'dan sonra kitabın forması ya'ni hacmi de gösterilür
ve buna 'aded-i cild de 'ilâve idilir.
Fenn-i tıbâ'atın ilk îcâdı zamanında basılan kitâblarda bu adresler gayrı muntazamdır veya hiç
mevcûd değildir. Bu usûl ancak (16) ıncı asırda te'sis iderek mer'î olmuşdur.
Ba'zen mahall-i tab' ile mahall-i neşr ayrı ayrı olabilir bu sûretde mahall-i tab'ı nazar-ı i'tibâre al
mak lâzımdır. Farzen Laypzigdeki tab'ılar dünyanın birçok yerlerinden sipariş alırlar. Britanya Müzesi
Kütüb-hânesi'nde mahall-i neşr içün (Eğer orada Sociétés des savants - Cem'iyet-i İlmiyye varsa) bir
(Renvoi) kaydı ile işaret idilir. Eğer mahall-i tab' ve mahall-i neşr muharrer olmazsa S.L. gösterilür ki:
"Sons lieu de publication ou d'impression " dimektir.
Kitâb hangi lisânda ise mahall-i tab'ı da o lisânda yazıldığı imlâda olmalıdır.
Meselâ (Londre, London), (Leipsich, Leipzig), (Vienne, Wien) ilâ âhir gibi ba'zen mahall-i tab'
mücerred olarak yazıldığı gibi ba'zen de evveline (â Paris) gibi harf-i cer 'ilâve idilebilir.
Kitabemin muhtelif şehirlerde şu'beleri ve şirketleri olduğuna nazaran eserde de muhtelif adresler
muharrer olduğu olur. Lâkin mahall-i tab' bunlardan yalnız biridir. Meselâ: (New York and London)
yâhûd (paris T. Bruxelles) gibi ba'zı eserlerde adres hakîki olmaz. Mü'ellif ve tab'ı li-sebebin hakîki
namlarını ihfa iderler ve mevhum adres yazarlar. Meselâ onyedinci asır zafrında mesâ'îl-i siyâsiye hak
kında yazılmış ba'zı âsâra tesadüf idilir ki Pariste tab' olunduğu halde mahall-i tab'ı "Amesterdame
veya La Hay" yazılmışdır. Bunları tefrik müşküldür ve meselenin günehine vakıf olmakla adres tashîh
idilebilir. Ba'zen bu kabil gayrı hakîki adresi muhtevi kitâblar Paris'de falan kitâbcıda bulunur, satılır
gibi bir kaydı ihtiva iderse mahall-i tab'ın Paris olduğu anlaşılır.
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Adresden sonra tâbi' ismi zikr idilir. Eğer bir eserin tab'ı yalnız bir tâb'ı tarafından icra idilmişse
tâb'ı ismi dâi'mâ zikr olunur. Ba'zen kitâbda ism-i tâb'ı mezkûr olmaz o halde (S.n.) ya'ni (sans nom)
diye işaret idilir.
Fihristde tâb'i isminin küçük adı (Aronom) yalnız ilk harfi "initial" olarak büyük isim olduğu gibi
yazılır.
Ba'zen bir kitâb mü'ellif tarafından yalnız kendi dostlarına ve ba'zı ulemâ ve mütehassıslara tev
zi' idilmek üzere husûsi ve mahdûd tab' idilir ki bu sûretde tâbi' ismi zikr idilmez ve ba'zen kitabın
üzerinde de "non mis dans les commerce" nüshası haricde satılmaz gibi bir ifadeyle tesadüf idilir.
Kitaba bu adresden sonra tab'ı ve kitabemin markası ve tab'm senesi bildirilir. Mütea'ddid cildlerden
mürekkeb bir eserde tab'ın senesi ta'addüd ider. Bu halde fihristde tab' senesinin evvel ve intihası bir
çizgi ile birleşdirilerek yazılır. Meselâ Paris 1887 - 1889 gibi. Eğer bir kitabın tab'ı târihi ser-nâmenin
nihâyetinde muharrer değilse kitâbda târih yazılabilen yerlerde, nihâyetde veya kabında veyâhûd nâma
ithaf idilmişse ithâfhame zirinde ve dibace nihâyetinde aramalıfdır. Ba'zen kitabın kabındaki târih ile
kitâb ser-nâmesindeki târih yekdiğerine tevâfuk itmez. Bu sûretde kitâbdaki târîh mu'teberdir. Eğer
târîh muharrer değilse fihristde s.d. ya'ni (sans date) bilâtârîh diye işaret itmelidir. Târîh ba'zen âsâr-ı
garbiyyede erkâm-ı 'arabiyye (Chiffres arabes) ba'zen roma arkamı "Chiffres romains" ile yazılır.
Lâkin erkâm-ı 'arabiyye kullanmak bir asırdan beri ta'mim itmişdir. Mukaddema dâi'mâ roma erkâmı
kullanırlardı. Erkâm-ı 'arabiyye malumdur ya'ni şimdiki Frenklerçe kullanılanlardı. Roma erkâmına
göre "M" 1000 'adedini ifade ider, "D" 500'dür ve dâi'mâ bir nokta ile nihâyetlenirler. 16. ve 17. asır
larda "M" yerine elc şekli ve "D" yerine lc şekli kullanılırdı:
"C" 100'dür "L" 50 ve "X" 10 "V" 5,1 birdir.
Âsâr-ı garbiyyede 'ale'l-ulûm târîh-i mîlâdi bulunur. İbrani lisanıyla yazılmış âsârda târîh-i İsrâ'il
mezkûrdur ki tekvîn-i alemden i'tibâr olunur ve akvâm-ı islamiyye târîh-i hicri ve Türkiye'de de hicriyye-i kamerîyye beraber biesâs bir şekil alan târîh-i mali (veya natamam siviş senesi) isti'mâl idilmektedir. Binâe'n'aleyh Türkiye'de tab'ı idilen eserlerde bunlar ya her ikisi veya yalnız birisi bulunur.
Fihriste de kitâbda olduğu gibi yazub hicriyye-i kameriye (hicriye) veya yalnız (h) 'ilâvesiyle tefrîk ve
işaret itmelidir. Bunları beyândan sonra fihristde nazar-ı i'tibâra alınan daha ba'zı husûsatda ber-vech-i
zîr 'arz olunur.
Bunlarda "Tomaison " (her formanın altına hangi cildine 'âi'd olduğunu beyân itmek) ve "Format "
ya'ni kitabın tâbi' idildiği kâğıd tabaksının kaç kat idildiğine nazaran kitabın hacmi; ve "Pagination "
sahîfe rakamlarıdır. Fihristde kitabın adres ve târihinden sonra kitabın kaç cild olduğu ve forması ya'ni
hacmi ve her cildin kaç sahîfe olduğu gösterilir meselâ:
Paris, Hachette et Cie, 1883, un vol. gr in - 8° 774 pp.
Paris, Haset, ve şirkâsi, sene 1883, cild - 1, Forması vasat, 774 sahîfe.
Eğer iki cild bir arada mücellid ise (iki cild bir arada göstermelidir) meselâ:
2 cild bir arada mücellid kıta'ası kebîr (2 Tomes en un vol. in - fol) 'aded-i cildden sonra forma
gösterilir. Bu matba'alarca kullanılan kâğıd tabakasının kaç defa kablanmasına göre tehâlüf ider. Eğer
tabaka iki kat ya'ni dört sahîfe idilmiş ise (in - 4°) in - folio, kâğıd tabakası eğer dört kat ya'ni sekiz
sahîfe ise (in - 8°) in - quarto ve eğer sekiz kat ya'ni onaltı sahîfe ise (in - 16°) in - octavo ve eğer
onaltı kat yahi 32 sahîfe ise (in -32°) in - extenso isimleriyle yâd idilir ve fihristde yalnız (in ve rakam)
ile kayd idilir. Lâkin bu formalar kâğıdların çapma nazaran değişebilir binâe'n-'aleyh forma ya'ni
hacim beyân idilirken kâğıdın cinsi de zikr idilirse daha münâsibdir.
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Türkiye tâb'ılan işbu forma ta'bîrlerini isti'mâl itmemekte ve Türkiye'de tertîb idilen fihristlerde
nazar-ı dikkate alınmamakdadır. İstanbul Müzesi Kütüb-hânesi müstesna olmak üzere diğer 'umûmî ve
resmî kütüb-hânelerde yek-nesak ve usûl-ı fihrist olmadığından forma kayd idilmemekdedir. Bu forma
ta'bîrât ve rumûzâtı kitâblann hacmini yeknazarda irâ'e itdiklerinden kütüb-hânelerde isti'mâli elzem
ve tâbi'lerce nazar-ı i'tibâre alınması mûcib kâi'dedir. Binâe'n-'aleyh ya in - 4°: in -folio, in - 8°: in quatro ilâ âhîre gibi bir esâsa müstenid ta'bîrât ve işârâtı kabul veya bunu (4 lük) (8 lik) (16 lık) gibi bir
suretle ifade ve işaret itmek veyâhûd kitâblan boylarına nazaran tasnîfe tâbi tutub büyüklere (kebîr) or
talarına (vasat) ve küçüklere (sagîr) diye (Kef) (Vav) (Sat) rumuzuyla fihristlere kayd ve işaret eylemek
zarurîdir. Bu suretle meselâ tûlî 20 santimetre kadar olanlar sagîr diye (Sat) ile ve 30 santimetre kadar
olanlar vasat diye (Vav) ile 30 santimetreden daha büyük olanlar da kebîr diye (Kef) ile gösterilir. Kütübhânelerde kitâblar raflara tûllanna göre vaz' ve tertîb idileceklerinden bu hususa i'tibâr itmek lâzımdır.
Britanya Müzesi Kataloglarında cild 'adedi mahâll-i tab'dan evvel gösterilir ve târîhi-i tab'la forma
bunlardan sonra gelir. Meselâ: 4. Vol London 1814 -15. #°gibi. Lâkin İngiltere Hâfız-ı Kütübler Cem'iyeti
'aded-i cildin forma yanma yazılması mûcib-i fai'de olacağını düşünerek böyle yazılmasını teklif itmiştir.
Bir cildin sahîfe 'adedini göstermek dâi'mâ fai'deden hâli değildir. Fransa Kütüb-hâne-i M i l lîsi'nde bültenlerin (Bulletin) sahîfesi yazılmaz ve kırksekiz (48) sahîfeden eksik olan risaleler (Pièce)
ismiyle gösterilir ve bunların kütüb-hânede mahalli ayrı olduğu gibi fişleri de başka renkdedir. Hâlbuki
bunlar Britanya Müzesi Kütüb-hânesi'nde ser-nâmeyi ta'kîben tahrîr olunur meselâ:
(She graduated mental Arithmetic pp 42.) gibi.
Fransa Kütüb-hâne-i Millîsi'nde hacim (forma) ve sahîfe irâ'esi hakkında ba'zı ihtisarlar yapılmışdır. Meselâ:
manque = mg; folos — foli; feuilettes = ff. ve; complet — cp; chiffré = chiff; pages - p. obbug = obl;
non chiffré = n. chiff verso = v°; reclo = r°; paeges = pp. ilâ âhir gibi ba'zı kere kitâblarda gravürler,
resimler, haritalar, minyatürler gibi ilâvât veya müzeyyinât bulunur ki fihristdc kaydın nihâyetinde bun
lar hakkında muhtâsâran ma'lûmât virmek lâzımdır. Bunlar eğer kitabın içinde veya sahîfelerinde ise
'adedini ve mahallini zikr itmek fai'deden hâli değildir. Dâhil veya 'ilâve şeklinde olduklarına göre dans
le texte metin dâhilinde veya hors de texte metin hâricinde diye beyân itmelidir. Eğer sahîfeler içinde olur
sa figure'den ihtisâren fıg. ve 'ilâve suretinde olduğuna göre planches yerine pl. rumûzâtı kullanılır. Eğer
musanna" ve kıymetli resimler varsa musavveri işaret idilir. Lâkin 'ale'l-ekser musavveri imzası bulun
maz ve kıymet-i san'at-kârâneyi de hâiz olursa ressamını aramak müşküldür. Kezâlik coğrafya haritaları
renkli veya renksiz olduğu ve eb'âd ve mikyası ve kimin tarafından tersîm idildiği beyân olunmalıdır.
Gild: 'Umûmî Kütüb-hânelerde fihristte 'ale'l-âde cildler ve kablar hakkında bir kayd ve işaret ic
ra' idilmez; çünki kütüb-hânenin nizâmına göre zâten her kitâb teclîd idilecektir. Lâkin müzehheb ve
musanna" cildler olursa ânlar kütüb-hânenin mevrûde esâs kaydında irâ'e ve işaret idilir. Ma'mâfîh pek
musanna" ve kıymetli kablar fihristde işaret idilebilir ve bunu yapan san'atkârm adı antrparantez
nihayete yazılabilir. Lâkin tâbi'leri ve kitâbcılar tarafından tertîb idilen fihristlerde bu nev'î, kab ve
cildler hakkında ma'lûmât virilür. Ve cildin hâlini ve vasfını gösteren ta'birat ve evsâf ihtisar idilerek
yerlerine rumûzât ikâme idilmiştir. Meselâ:
basane = bas
broche = br.
cartonné = cart.
chagrin bleu = chagr bl.
noir — n.
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: meşin
: bilacild ecza dikilüb kâğıdla kaplanmış
: meşinsiz yalnız mukavva ile mücellid
: sahtiyan
: siyah sahtiyan

K A T A L O G L A R V E KÜTÜB-HÂNE ESÂS DEFTERİ
Bir kütüb-hâne 'aynı zamanda hem 'umûmî bir depo hem de bir 'ilim ve 'irfan ocağıdır. İmdi
kütüb-hâne hâfız-ı kütüblerine lâzım gelir ki her eser hakkında zahmetsizce ma'lûmât hazırlasınlar ve
arzu idilen eseri bir defada bulub pişkâh-ı istifadeye vaz' idebilsinler. Binâe'n-'aleyh bu cihetleri
te'mîn itmek üzere memâlik-i mütemeddine kütüb-hânelerinde 'aynı zamanda üç muhtelif kuyudat
yapılmaktadır ki ber-vech-i âtidir:
1- Mevrûde Kaydı = registre d'entrée
2- Hece-i Kayd = registre alphabétique
3- Tasnîfî Kayd = registre métodique des matières
Mevrûde Kaydı (Registre D'entrée): Kütüb-hâneye vürûd eden her eser evvelâ bu kayda tâbidir.
Bunun içün büyük kıta'da, muhkem kâbîli ve taksîmât-ı lâzımeyi hâiz muayyen deflerler vardır. Her
esere evvelâ bir sıra numerosu virilerek bu numéro eserde birinci sahîfesine münâsib mahalle kurşun
veya kopya kurşun kalemiyle muntazam ve temiz bir suretle tahrîr idilir. Sonra numéro hizasıyla def
terin husûsî hanelerine ism-i mü'ellif, 'unvân-ı eser, 'aded-i cild, harita ve atlas gibi 'ilâvesi, eserin for
ması ya'ni hacmi, mahâll-i tab', târîh-i tab', sûret-i vürûd ya'ni ihdâ veya iştira', mücellid veya gayr-ı
mücellid, fîyâ't-ı neşriye ve bâliga, yazıldıktan sonra mülahazat hanesine de kitâb âsâr-ı nâdireden
midir, üzerinde kıymet-dâr bir şey var mıdır, kimin tarafından hediye idilmişdir? ilâ âhir gibi lâzım
gelen ma'lûmât-ı husûsîye kayd ve 'ilâve idilür.
Bu mevrûde defteri kütüb-hânede mevcûd âsârın hakikî bir sicilli hükmündedir. Fakat 'ale'lekser
vâki' olduğu üzere eğer böyle bir mevrûde defteri kütüb-hânenin te'sisinden beri tutulmuşsa mevrûdeye mukayyed olmayan evvelki kitâblar içün yine müselsel bir numéro tahtında ayrıca bir defter tut
mak lâzımdır ki, kitâbların mevcûd veya gâ'ib olduğu anlaşılsın. Eski kütüb-hânelerde yukarda 'arz
olunduğu vechle (envanter) mevrûde defteri tanzimi tasavvur olunduğundan ziyâde müşkül ve gayret
hurde-i mesâiyi müstelzimdir. Lâkin bir kere de tanzim idilirse kütüb-hânenin esâs sicilli meydâna gel
erek gâ'ib olan, tebdil idilen âsârı meydâna çıkar her kitâb hakkında virilecek mücmel îzâhâtdan tec
ridin keyfiyetini, nüshanın hâli, meşhur 'unvanı, cinsi ya'ni deri veya nâdîde papirüs olduğu ve eski bir
'âi'le adres ve arması menkûş olub olmadığı, el yazısıyla haşiyeleri muhtevî olub olmadığı, nâdîde bir
şey ise menşe'i tesbît idilmiş olur. Kütüb-hânede icra' edilecek teftişi de teshil ider. Büyük bir kütübhânede kadîm kısmına 'âi'd envanterde her eserin her cildine ayrı ayrı birer numéro verilebilir şu suret
le ki, mütea'ddid cildlerden mürekkeb eserin numéro serisi muayyen ve mütemâdi tertîb tahtındadır.
Bu numerolan eğer fiş ile yapılmış katalog varsa o fişlere de kayd itmek lâzımdır. Bu nev'î sonradan
mevrûde kaydı yapılmış eski âsârın kadîm numerolan zâten fişlerde muharrer olduğundan eski ve yeni
esâs kayıdlann mutabakatı te'mîn idilmiş olur.
Bu esâs kaydı sicili makamında olub asıl erbâb-ı mütâlaaya suhulet bahş iden hece-i fihrist ile tas
nifi fihristdir.
Hece-i Fihrist (Catalogue Alphabétique): Bir kütüb-hânede mevcûd bütün eserlerin mü'ellif isim
leri hece tertîbi üzerine tasnif idilerek yapılur ki, bu suretle bir kütüb-hânede falanca mü'ellifin kitabı
olub olmadığı veya falanca muharririn ne gibi kitâblan olduğu yeknazarda belli olur. Bu nev'î fihtisti
tertîb itmek oldukça sühûletlidir müşkilâta ba'zen tesadüf idilir. Meselâ: isimsiz veya müste'âr mü'el
l i f ismini hâiz eserlerde asıl ismi aramak gibi.
Bu nev'î hece-i fihristi, teşkil itmek içün en iyi usûl bunu fiş denilen mukavva kartlar üzerine
yazarak vücûda getirmektir. Fransa'da bunları nadiren ba'zı hâfız-ı kütübler büyük kıta'da husûsî lis
telerde tanzîm iderler ve bu listelerin zuhurunda elifba tertibiyle somadan araya 'ilâve idilecekleri yaz32

mağa mahsûs mahaller vardır. Lâkin bu sonradan 'ilâve itmek fihristi teşviş itmeği mûcib olur. Eğer fiş
üzerine yapılursa bu husûsda lüzumlu olan ma'lûmât muhtâsâran kayd olunur. Ez cümle ism-i mü'ell i f baş tarafa ve nazar-ı dikkati celb idecek sûretde, muhtâsâran 'unvân-ı eser, soma mahalli ve târîh-i
tab' ve eserin hacmi kaçıncı tab'ı ve kaç cild ve her cildin nelere dâ'ir olduğu (lüzum görülürse) ve
eserin kütüb-hânedeki mevki' ve sınıfı yazılur. Ber-vech-i âti bir fiş numunesi 'arz idilmişdir.

Mahalli

D o l a b :

'Umûmî numerosu

2 6

Sütun: 3

13678

Kütüb-hâne-i 'Umûmî

-

Sınıfı : F
Sınıf Numerosu: 128

İsm-i mü'ellif, Şemseddin, Mehmed
'Unvân-ı eser, Felsefe-i evveli
Mahalli ve târîh-i tab', İstanbul - 1341 (h) - cild, 1 - Şekil,
S birinci tab'ı - cild evvel - sahîfe 329
şeriyye vekaleti tedkîk ve te'lîfat-ı islamiyye hey'eti neşriyatıdır
'Aded

Kartlar bu suretle yazıldıktan sonra elsine-i şarkıyye ve elsine-i garbiyyeye dâ'ir olanlar yek-dîğerinden ayrılub gerek şarkıyye ve gerek garbiyyeden olan her harfe, fişleri hıfza mahsûs ve tertîbât-ı husûsîyeyi
hâiz dolabda, bergüz tahsîs olunur. Ve fişler oraya mü'ellif elifba tertibiyle 'amûdî olarak vaz' idilir. Eğer
dolabın gözünü imlâ' itmezse devrilmemeleri içün husûsî destekler vardır. Bu hece-i fihristi fiş üzerine tah
rîr ve tertîb itmenin başlıca fai'de-i 'ameliyesi sonradan kütüb-hâneye gelecek âsân mü'ellif ismi i'tibânyle kolayca tertibe idhâl itmek üzere husûsî fişlerini hemen tertîbindeki mahallinde araya vaz' itmekdir. Bu
vechle teşkil idilen alfabetik katalog büyük hidmeti ve muâ'melâtta suhulet ve sür'ati bâdî olur.
Tasnifi veya Usûli Fihrist (Catalogue Méthodique des Matières): Mevzû-ı 'ulûm üzerine yapılan
bu nev'î fihristler dahi ya listeler üzerine tertîb veyâhûd fiş suretinde tahrîr idilir. Lâkin fiş üzerine
yapılması her hâlde evlâdır. Bu fihristin tanzîmi diğerinden daha ziyâde su'ûbetlidir, evvelâ fişleri tasnîf-i 'ulûm-ı esâsî üzerine sınıf ve aksama ayırub, hece-i tertîb hâline koymak lâzımdır. Bunun içün ev
velâ muayyen Ve pratik bir tasnîf-i 'ulûm kadrosu vaz' ve tertîb itmek îcâb ider. Yukanki bahislerde
'arz olunduğu üzere kurûn-ı evvelâdan beri 'ulûm ve funûnun tasnîfi pek çok mütebeddîldir.
Zamanımızda bahusus Fransa'da 'amelî usûl tasnîfde en ziyâde Brunei'nin fihristindeki taksîmât-ı
esâsî carîdir, 'ulûmun terakkîyâtı, şüphesiz 'ale'd-devâm daha birçok kısımların 'ilâvesini müstelzimdir, bununla beraber bu kadronun teferr'âtda ba'zı tashîhât ve 'ilâvât icrâ'sıyla gerek 'ilm-i kelâm ve
ilahiyat ve 'ulûm-ı diniyye ve hukûkjyye ve târîhiyyeye müte'âllik âsâr ile memlû olan eski zaman
kütüb-hânelerinde ve gerek 'ulûm ve funûnun her nev'îyle bahusus edebiyat ve âsâr-ı sanâ'iyye ve tatbîkiyyenin pek büyük bir mevki' olan yeni kütüb-hânede suhuletle kâbîli tatbiktir.
Bu katalog dahi ya fiş üzerine veya husûsî olarak kullanılan kalın ve mücella kâğıdlar üzerine ter
tîb idilir. Lâkin fiş üzerine yazılarak tertîb idilmesi merecceh ve suhuleti mûcibdir. Sûret-i icrâ'sı, ev
velâ bahis mahsûsunda beyân olunduğu üzere kitâblarm ser-nâme takımı usûl-ı vechle fiş üzerine
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yazılır. Sonra kütüb-hânede kabul olunan tasnîf-i 'ulûm kadrosuna göre fişler sınıflara, sınıflar kısım
lara ayrılır ve bu kısımları muhtevi olan fişler mü'ellif ismi hurufat hecesi tertibiyle sıraya konub her
fişe delmekle mahsûs baskı makinesiyle iki müdevver delik açıldıktan sonra husûsî ve kabîl-i nakl-i fiş
klasörlere dizilir.
(Kütüb-hâne tertibinde tasnîf-i 'ulûm usûlünü kabul ve tatbik iden kıdemli kütüb-hânelerde bu
klasörler derûnundaki âsâr nasıl terdib idilmiş ise kütüb-hânennin dolab ve raflarında bulunan kitâblar
dahî 'aynı tertîb ve sıra ile sıralanmış bulunur. Şu kadar ki, bâhs-i âtide beyân ve îzâh olunacağı üzere
bu fihristdeki tertibin dolablara mutabakatı her kütüb-hânede kabîl-i tatbik değildir. Belediyelerin,
mekteblerin, müe'ssesâtın husûsî kütüb-hânelerinde bu tetâbuk usûlü mümkün ve âlâdır. Lâkin külliyât-ı 'ulûm ve fünûnu cami ve hergün muhteviyyâtı sür'atle münkeşif 'umûmî ve büyük kütübhânelerde bu usûlün tatbiki bi'î-'âhîre teşevvüşü intâc ider.)
Tasnîf-i 'ulûm esâsı üzerine yapılan bu katalog fişleri pek nadir olarak mü'ellif ismi huruf hecesiyle tertîb idilüb kitâbların târîh-i tab' sırasına göre sıraya konulduğu da vardır. Bunlardan birinin intihabı
kütüb-hâne idaresine 'âi'ddir.
Bu fihrist gerek fiş üzerine ve gerek listeye yapılmş olsun burada her esere kısmına mahsûs bir
husûsî numero virmek lâzımdır. Eğer kütüb-hânede kabul olunan taksîm-i 'ulûm kadrosunda her sınıf
ve kısmı ifade itmek üzere hurufat-ı rumûziye isti'mâl olunursa - (Kütüb-hânede âsârı dolablara vaz'
ve tertîb içün bâhs-ı atîde beyân olunacak usûllerden birinin kabulüne nazaran) - kitabın arkasına ilsâk
idilecek etikete sınıf ve kısım rumuzunu ve altına bu husûsî sımf-ı numero celî olarak yazmalı ve bunu
katalogda da işaret itmelidir.
Hurufat-ı rumûziyeyi isti'mâl itmeyen kütüb-hânelerde dolab ve sütün numerolan işaret idilir ve bu
hurufat-ı rumûziye isti'mâl usûlü evvelâ Paris'de Mararin Kütüphanesi'nde isti'mâl olunduğu vakit
büyük fai'desi görülmüştür. Bunda kabul olunan kadroda her esâs sınıfa bir harf virilerek majüskül ile
yazılır. Kısımların taksimatında kezâlik bir harf virilir ki bu ekseriya o kısım-ı aksamın ilk harfi olur
ve küçük hurufatla (minüskül) gösterilir.
Bu tasnifi fihristin tanziminde ba'zen duçar müşkilât olunur. Meselâ: târîh-i iktisâda müte'allik bir
kitâb târihler meyânına mı yoksa iktisâda mı tahrîr idhâl idilecektir? Bu takdirde bunu kitabın muh
teviyyâtı gözden geçirilerek en ziyâde 'âi'd olduğu tarafa kayd idüb kitaba o sınıfın husûsî numerosu
virilmeli ve iktisâda da (Renvoi) kaydı icra' itmelidir. Ya'ni bu sûretde bu târîh-i iktisâd kitabı iktisâd
kitâbları arasında yalnız ismi yazılır ve Tevârîh-i husûsîyeye 'âi'd sınıftaki kaydına nazar olunması
işaret idilerek orada buna başka husûsî bir numero virilmez ve kitabın mahalli de târihler miyânında ol
duğu bu suretle anlaşılır ba'zı eserlerde daha çok şu'belere 'âi'd bulunur. Meselâ: siyâsi, içtimai, iktisâdü'l maliye nâmındaki eseri hangisine koymalıdır. Ba'zen bu gibi eserler muhteviyyâtı mauyyen ve
tasnif idilmiş olmayabilir ve daha vasi' ve 'umûmî ve nazarî olur. İctimâ'iyat, felsefe, hukuk, iktisâd,
târih ilâ âhir gibi 'aynı zamanda muhtelif mebahise temas idilebilir. Böylelerini hangi sınıfa yazmalı?
Bu gibi nazarî eserler ekseriyyâ içtimâ'iyata te'allük ittiğinden bunu evvelâ âsâr-ı 'umûmîye meyânı
na yazub sonra te'aîlükü hasebiyle bir felsefeye, bir hukuka, bir iktisâda bir târihe ilâ âhir (Renvoi)
kayıdlan yazmalı ve sonra bunların eapsini ayrıca bir fişte toplamalıdır.
Ba'zen müşkilât eserin kütüb-hânedeki tasnîfatdan hiç birine idhâl idilmemesinden o kitabı ihtiva
iden şu'be-i 'ilim tasnif kadrosunda bulunmamasından ileri gelir. Bu sûretde ya o tasnîf-i kadroda ih
das itmek, yahûd en yakın ve münasebetdâr şu'beye yazmak lâzımdır.
Matbu' Fihristler: Yukarıdan beri 'arz ve îzâh olunan bu iki nev'î katalog ya'ni mü'ellif ismi
i'tibârıyle hece-i ve taksîm-i 'ulûm esâs i'tibârıyle tasnifi fihrist her kütüb-hânede evvelâ tahriren icra'
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idilerek esâs kuyudat meyânına dâhil olur. Ekser kütüb-hânelerde bu iki nev'î katalog bir muzâ'if kat
alog teşkîl itmek üzere tevhîd ü tab' itdirilmektedir. Şu suretle k i : Hece-i fihrist evvelâ yazılub tasnîfı
fihrist nihayetine 'ilâve olunur. Tab' itdirilen bu muzâ'if kataloglardaki hece-i fihristde ser-nâme bütün
takımıyla yazıldığı gibi ba'zen tamamen yazılmayub berâ-yı ihtisar yalnız mü'ellif isimleri alt alta
sütun ile yazılarak kendilerine 'âi'd olan eserler tasnifi fihristde hangi sahîfede ise o sahîfenin ve eserin
sınıf veya mahâll numeroları mü'ellif isminden sonra yazılır ve buralara müraca'at olunması içün nazar
olunamamakda (v) veya (r) hurufatı da sütun-ı mahsûsa 'ilâve olunur. Eğer kütüb-hânede rumûzât isti'mâl olunuyorsa bu terk-i 'ilâve olduğu vâki'dir.
Avrupa'da her kütüb-hâne, bu muzâ'if katalogun ikmâline hasr-ı gayret ider. Mühim kütüb-hâneler dâi'mâ bu nev'î fihristlerini tab' itdirirler. Bu husûsda da İngiltere ve Almanya kütüb-hâneleri Fran
sa kütüb-hânelerine mütefevvikdir.
Bahusus İngiltere'de Hâfız-ı Kütübler Cem'iyetinin (Library Society) pek büyük himmetleri olmakda ve neşr itdikleri husûsî bültenler vasıtasıyla tab' ve neşr olunan âsârın kâffesini fihristlere dere
itmekde ve bu suretle hiçbir eser kalmayarak erbâb-ı merak ve mütâla'anın nazar-ı mütâla'asına ayrıca
'arz olunmaktadır. Fransa'da büyük ve erbâb-ı mütâla'ası kesretli olan kütüb-hâneler, yeni tedarik it
dikleri âsârı istinsah ve neşr itmek üzere bir mecmu'a tab' itmektedirler ki her ay muntazaman neşr idilmekde olan bu mecmu'alar hayli hidmet ifa eylemektedir. 1876 senesinden beri Fransa Kütüb-hâne-i
Millîsi'nde de iştira' ve tedarik olunan kütb-i ecnebiyyeye ve 1881 senesinden beri de kütüb-hâneye
alınan Fransız asarına mahsûs olarak ayda bir neşr olunur bir bülten (Bulletin) muntazaman tab' olu
narak yeni kitâblar matbu' fihristini teşkîl itmekte bulunmuşdur. Kezâlik Avrupa'da büyük tâbi' ve
kitâbcılar her sene tab' itdikleri âsârı muhtevi fihristler neşr itmektedirler. Memâlik-i 'arabiyyenin
ba'zılarında ya yalnız kendi memleketlerinde veya 'umûm-ı 'âlem-i medeniyetde tab' idilen âsâr ve
resâi'l isimlerini erbâb-ı mütâla'aya bildirmek üzere muhtelif müe'sseseler ve 'ilmi cem'iyetler vardır.
Bunlar tertîb itdikleri fihristler vasıtasıyla kıymetli ma'lûmât virirler.
Bi'l-'âhîre cem'iyet-i akvamın teşârük 'ilmi komisyonu muhtelif meleketlerde münferid sahalara mün
hasır kalmakda olan fa'âliyetleri bir araya toplamak suretiyle hepsinin mahsûl-ı mesâ'îsi esamisini cami
'umûmî beyne'l-milel bir fihrist meydâna getirmeği düşünmüş ve bunu 1925 senesi ihtidasında ikmâl iderek:
INDEX BÎBLIOGRAPHICUS
Repertoire international des source de bibliographie Courante
(périodique et institution)
nâmıyla neşr eylemişdir.
İsviçre Millî Kütüb-hânesi müdiri Cem'iyet-i Akvâm-ı Tesarik 'İlmi cem'iyetinin bibliyografya tali
encümen-i â'zâsından mösyö Marsel Gode'nin riyaseti altındaki bu encümen tarafından tertîb olunan
bu mühim fihristinin mukaddimesinden atîdeki satırları okuyalım:
"Taharriyât-ı 'ilmiyye-i tezâ'if ve beyne'l-milel bir hâl kesb itdikçe erbâb-ı 'ilmin ve mesâ'î-i fik
riye mensûblarınm kendilerine te'allük iden âsâr-ı münteşireye itlâ' hâsıl itmeleri oldukça müşkilâtı
mûcib olmaktadır. Yalnız bir 'ilmin dâ'ire-i ihata ve şümulüne münhasır olan neşriyatın okunmasına
bile müyesser olunamayacağı bedîhî ise de bunlardan mütâla'ası mûcib-i istifade olabilecek şeylerin
intihâb olunabilmesi içün bunların mevcudiyetinden ve mümkün olursa muhteviyyâtından ma'lûmât
virmek emelindeyiz.
Bu husûsdaki menâbi'-i istihbâriye nedir; Her memleket içün, her bir 'ilim içün müraca'at olunacak
mevkuteler nelerdir; Ma'lûmât alınacak müe'sseseler hangileridir? Bugüne kadar bunları bir araya
cem' iden bir vasıta mevcûd değildi. Bahusus kesb-i ünsiyet idilen bir şu'be-i 'ilimden uzaklaşıldığı
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veyahûd ecnebi bir sahaya 'âi'd olduğu vakit hangi menb'â hangi mevkutelere mürâca'at idilmesinde
pek çok müşkilâta duçar olunduğu vâki'dır. Ba'zen aranılan tetebbu' vasıtası mevcûd olmaz, ba'zen
mevcûd olsa da meçhul olur. Ekseriya yerdiğerine müteşabih bir program ile ve 'aynı hedefe mensûb
ve müteveccih olarak dünyanın bir çok yerlerinde mütea'ddid mevkuteler intişar ider. Lâkin bunların
hiçbiri münferiden kâfi değildir; hepsine mürâca'at idilmeksizin olan tetebbu' ihticâce salih olmaz ve in
sanı hatadan vareste kılamaz. Fi zamanına tedvin olunan âsâra müte'âllik bir bibliyografya yevni mahsûlât-ı 'ilmiyye ve edebiyyenin bir anahtarıdır. Buraya kadar olan muhtasar îzâhât mösyö Hanri Bergson'un riyaset ittiği cem'iyet-i akvamın teşarik-i 'ilmi komisyonunun bu sahalarda mürâca'at olunmak
üzere istihbarat ve tetebbu'ât menbâ'lannı cami bir fihristin tertîb ve neşrini nazar-ı i'tibâre almasındaki
lüzum ve zaruret ifade ve îzâha kâfidir. Bu encümen-i müteharrîleri menbâ'lara götürmek üzere ifa ittiği
hıdemâtından başka zaman hazır bibliyografya teşkilâtında mevcûd boşlukları zahire çıkaracağı gibi 'ay
nı zamanda iyi tanınmamış ba'zı yabancı memleketlerdeki veyâhûd fa'âliyet ve inkişâhı yeniden te'sis
eylemiş olan memleketlerdeki fa'âliyet-i 'ilmiyyeye nazar-ı dikkati de celb idecekdir."
"Teşarik-i 'ilmi cem'iyetinin Brüksel'deki 1923 senesi in'ikâdında tâli bibliyografya komisyonuna
beyne'l-milel bir fihrist tertibi hakkında İsviçre Kütüb-hâne-i Millîsi Müdiri mösyö Gode tarafından
vâki' olan teklif kabul olundu. Bunun içün lâzım gelen ma'lûmât-ı esâsîyenin her memleketin millî
kütüb-hânesinden istenilmesi kendi memleketine 'âi'd bu husûsdaki ma'lûmâtı virebilmeye salih bir
müe'ssesinden alınması takarrür itdi. Birçok müe'sseseler hemen kabul-ı müşareket ve muâ'venet eylemişlerse de ba'zıları ikinci veya üçüncü mürâca'atdan sonra cevab virmemişlerdir. Ba'zı memleket
lerde hiç cevab virmemişlerdir. Bunların istinkâfları kendi 'umûmî menfa'atlerine muhalif olduğu
kadar 'ilim nâmede bir ziyan ise de bu beyne'l-milel eser içinde kendilerine 'âi'd olan yeri işgal idememeleri yine kendilerine 'âi'ddir. Zîrdeki listeden anlaşıldı üzere 'ilmi hay'atda birinci derecede yer
işgal iden memleketlerin hemen kâffesi temsil olunmuşdur:
Almanya : Doktor Juris Vorsi Tives
Amerika: Vaşington'da Kongre (Â'yân ve Mebu'sân) Kütüb-hânesi
Avusturya: Viyana'da Millî Kütüb-hâne
İspanya: Madrid'de Millî Kütüb-hâne
İsveç: Stokholm'de Kütüb-hâne-i Krâlî
İsviçre: Bern'de Millî Kütüb-hâne
İngiltere: İngiltere Hâfız-ı Kütübler Cem'iyeti
İngiltere Gal Kısmı: Gal Millî Kütüb-hânesi
İtalya: Roma'da Millî Kütüb-hâne
Belçika: Brüksel'de Beyne'l-milel Bibliyografya Müe'ssesi
Portekiz: Lizbon'da Millî Kütüb-hâne
Cenubi Afrika: Kap şehrinde 'Umûmî Kütüb-hâne
Çekoslovakya: Prag'da Dârû'l-fünûn 'Umûmî Kütüb-hânesi
Çin: Pankin'de Dârû'l-fünûn Kütüb-hânesi
Danimarka: Kopenhag'da Kütüb-hâne-i Krâlî
Danzig: Şehir Kütüb-hânesi
Rusya: Mösyö Rubakin (Hay'at İlimleri Müe'ssesesi Ruhiyat Şu'besi Müdiri)
Romanya: Birinci Karol Kütüb-hânesi'yle Akademi Royal Kütüb-hânesi
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Japonya: Tokyo'da İmperyal Kütüb-hânesi
Şili: Santiago'da Millî Kütüb-hâne
Fransa: Paris'de Bibliyografya Yurdu Mösyö Şarel Sustran
Finlandiya: Helsinki'de Dârû'l-fünûn Kütüb-hânesi
Lüksenburg: Millî Kütüb-hâne
Letonya: Riga'da Hükümet Kütüb-hânesi
Lehistan: Varşova'da Cem'iyet-i 'İlmiyye Leh Komisyonu
Litvanya: Kuvunu'da Cem'iyet-i 'İlmiyye Litvanya Komitesi
Macaristan: Budapeşte'de 'Umûmî Kütüb-hâne'nin Merkez Bibliyografya Bürosu
Mısır: İskenderiye Belediye Kütüb-hânesi Müdiri Mösyö Etyen Komeb
Hollanda: Hollanda Vesâi'k ve Kuyudat Meselesi
Yugoslavya: Belgrad'da Cem'iyet-i 'İlmiyye Millî Komitesi
Yunanistan: Atina'da Cem'iyet-i 'İlmiyye Millî Komitesi
Bu beyne'1-milel fihristi meydâna getirmek içün encümen programına ber-vech-i âtî mevâd idhâl
olunmuşdur:
1- Bibliyografya mevkuteleri (Yalnız yeni neşriyatın ser-nâmelerini muhtevi olanlar ile bunları tah
lili sûretde tertîb itmiş olanlar)
2- Muayyen zamanlarda muayyen bir 'ilme 'âi'd yeni neşriyatın tamam bir listesini neşr ve 'ilâve
iden 'ilmi ve edebi mevkut mecmu'alar
3- En mühim ticarî bibliyografyalar
4- Kütüb-hâneler tarafından yeni alınan eserlere 'âi'd olan veyahûd bu husûsda vakit ve vakt-i zeyl
ve 'ilâve olarak intişâr iden bültenler
5- Bir 'ilme veya bir memlekete muhtass olarak herbirine ayrı ayrı fiş şeklinde bibliyografiler tan
zim iden müe'sseseler
6-Bibliyografyaya müte'âllik vesâi'k ve istihbarat vezâ'if husûsîyesiyle meşgul olan resmî müe'sseseler
Fihristi tertîb içün fış isti'mâl olunmuş ve tarz tahrîri ber-vech-i âtî olmuştur:
1-Menşe'-i lisâni Latinca veya Cermence olan şeyler olduğu gibi yazılacak diğer lisânlardan olan
lar Fransız veya İngilizce yazılacak
2-Menşe'-i lisânında Vaz'ıh Ser-nâme
3- Tâbi' ve mahâll-i tab' vakt-i intişâr
4-Bibliyografyanın keyfiyeti (hece-i tahlilî âsâr fihristi, resâ'il-i mevkute münderecât)
5- Eserin muhteviyyâtı
6- Lüzûmunda münderacâtın taksimatı
Bu suretle gönderilen vesâi'k tanzîm idilmiş ve tasnifinde usûl-ı aşarî kabul idilmiştir. Bu suretle bin
lerle risâle-i mevkute ve müe'ssesât-ı 'ilmiyyeye 'âi'd hülâsaları bulmak kabil olmakdadır. İkinci dere
cedeki taksimat tarz-ı 'amelîde tanzîm idilmiş ve evvelâ 'umûmî olan şeyler sonra ihtisasa müte'âllik şey
ler ve bunların her birinin içinde lisân üzerine gruplar 'ilâve olunmuşdur. Her memlekete 'âi'd bir hülâsa
bir alfabetik cedvel rabt idilmiştir. Cemi'yet-i akvam teşarük 'ilmi komisyonunun bibliyografya neş
riyatının birincisi olan ve beyne'1-milel müşareketiyle meydâna gelen bu eser bibliyografyada bir tekem
mülün müntehası add idilemezsede yine istifade bahş ideceği şübhesizdir. Her ne kadar cüz'i olursa olsun
mübâdele-i fikriyyeyi ve telâhuk-ı efkâr ve ma'lûmât-ı teshil iderse vazifesini hakkıyle ifa eylemiş olur."
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'Umûmî Tahlîlî Fihristler (Catalogue Générale Analytique): Yukarıda îzâh idilen hece-i ve tasnifi
fihristlerden mâ'adâ Avrupa'nın ba'zı büyük ve ihtisas kütüb-hânelerinde tahlîlî fihristlerde tanzîm idilir
ki bu fihrist mûcib olduğu suhulet nokta-i nazarından diğerlerinden kat kat lüzumlu ve ehemmiyetlidir.
Bu nev'î fihrist bir kütüb-hânenin ruhu ve âyinesidir. Böyle bir fihriste mâlik olmayan kütübhânede tetebbu' su'ubetli ve dâi'mâ nakıs kalmağa mahkûmdur. Ba'zı kütüb-hâneler bu tahlîlî katalogu
tasnîfî katalogla mizâc iderek ihtisar iderlerse ayrı yapmak daha vazûh ve suhulet bahş ider.
Bu fihristi de fiş üzerine yapmak ünsîdir. Tarz-ı icrasına gelince: evvelâ bir kadro yapılub elifba ter
tibiyle sıralanur, ya'ni kütüb-hânede bulunan âsâr: Din, hukuk, felsefe, ictimâ'iyat, siyasiyat, iktisâd,
târih, coğrafya, riyaziyat, tabî'iyat, lisaniyat, fünûn şita ve sınâ'iyeye ilâ âhir ve bunların taksîmât ve
başlıca mübâhis ve mevâddına 'âi'd ne var ise isimleri ta'yîn ve tesbît idilir. Bu mevâdd-ı 'ilmiyye
isimlerinin her birine bir ve îcâb iderse daha ziyâde fiş tahsîs olunarak her bir isim fişin baş tarafına
nazar-ı dikkate çarpmak üzere büyük harflerle yazılır. Altına bu ismin medlulünü muhtevî âsâr ve
mübâhis kütüb-hânede hangi kitâbların hangi cild ve sahîfesinde, hangi risâle-i mevkutelerin kaçıncı
cild ve sahîfesinde hangi gazetenin hangi târih ve numerosunda beyân ve tafsîl idildiği, bir kitâb hak
kında tenkidin ve o tenkîde mü'ellifın cevablarının veya bir mesele-i 'ilmiyye münakaşâtının hangi
resâi'lde olduğu sahîfesiyle muhtâsâran işaret idilir.

Cem'iyet-i Akvam:
Sahîfe 160 madde 372
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İlâ âhir
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Burada 'unvân-ı eser ve ser-nâme gayet ihtisar idilir. Bu fişler tamamen bu suretle vücûda getiril
dikten soma elifba tertibiyle ayrılan isimlerin her birine 'âi'd fişler yine tertîb-i mezkûr ile husûsî
dolablardaki gözlere veya bunun içün ma'mûl klasörlere vaz' olunur.
Bunun isti'mâlinde erbâb-ı mütâla'aya pek büyük suhulet vardır. Bir kara meselâ Asya, Afganis
tan, İran, Çin, Rusya, 'Arabistan, Ankara, Konya, İstanbul veya herhangi bir kıta bir memleket veya
şehire veya la'let'ta'yîn bir mesele-i 'ilmiyyeden meselâ hukûk-u düvelde ganâ'im-i harbiyye, hikemi Lahey Konferansı, diplomasi, mandalar meselesi ilâ âhir; veya hukûkda faraza afv 'ukud, şirket, eşhas-ı hekimiyye ve manev'îyye ve kezâlik siyasiyatta şark meselesi, ilâ âhir iktisâdiyatda harb-ı evrak
nakdiyyesi, kambiyolar, borsalar, bankalar, büdçeler, ilâ âhir meselâ târîhden eski Yunaniler, Hititler,
Türkler, ilâ âhir hakkında ne gibi eserler olduğu ve erbâb-ı ihtisas tarafından bunlara dâ'ir ne gibi par
çalar ve makaleler yazıldığı 'aynı zamanda birden ibraz itmek mümkün olur.
Bu gibi bir katalogu vücûda getirmek hem güç hem de nazik bir meseledir. Bunun içün ma'lûmât
ve esa'aya ve kuvvetli bir hafızaya ve intizâmperver bir seciyeye mâlik olmak iktizâ ider. Bunun
tamamını yalnız bir kişinin vücûda getirmesi müstahîl olduğundan büyük kütüb-hânelerde her şu'be-i
'ilmi mütehassıs olan yalnız bir hâfız-ı kütübe ihale itmek lâzımdır ve bir defa katalogun planı tertîb
idildikden sonra nihayete kadar bunda sebat itmek lâzımdır. Bunu ihtiva itmeyen bir kütüb-hâne
paresini toprağa defh itmiş bir maldar gibidir. Bu 'umûmî tahlîlî ve hece-i katalog 'ale'd-devâm ikmâl
olunmak lâzımdır. Büyük kütüb-hâneler bunun ikmâl ve devamına fevka'l-'âde ehemmiyet virirler.
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Diğer fihristler gibi bu nev'î kataloga da bizim kütüb-hânelerde ehemmiyet virilmemiş ve hemen hiç
bir kütüb-hânede bu tahlilî fihristler vücûda getirilmemişdir; ve bi't-tabi erbâb-ı 'ilimden ve muktedir
hâfız-ı kütüblerden vabestedir.
Biz, şarkda yazılan ve tab' idilen bibliyografyaların medeniyet-i islâmiyyenin müterakkî bulun
duğu zamanlarda mütea'ddid 'ilmi merkezler teşkil ve tercüme olunan Yunan-ı Kadîm âsârı şerh ve taf
sil ve yeniden birçok 'ilimler tedvin idilerek büyük kütüb-hâneler ihdas idildiği târihlerde mesturdur.
Bi'l-'âhîre dâhili ve hârici esbâbdan dolayı baş gösteren inhitat 'umûmîleşerek hayat-ı 'umûmîye ve
'ilmiyede duçar felç olmuş ve temâdî iden istilâ ve tahribat musâ'ibinden herşeyle beraber kütübhânelerde mahv ve nâbud olmuş ve sonradan ara sıra görünen şu'belerde pâydar olamamışdır. Bu
zamanlara 'âi'd âsâr hakkında ma'te'essüf pek sarih ma'lûmât yokdur. İsmine tesadüf idilen ba'zı eser
ler mahv olduğundan meydânda mevcûd değildir. Elde kalan kısmın muhafazasına ve fihristine i'tinâ
idilmediğinden kısm-ı a'zamı dağılmışdır. Avrupa kütüb-hânelerinde bu zamanlara 'âi'd eserlere
tesadüf idilmektedir. Ba'zen bu nev'î kütb-i 'atîkaya dâ'ir fihristlere bizim eski kütüb-hânelerimizde
tesadüf idilir. Ez cümle Köprülü Kütüb-hânesi'nde 'Arabça gayet eski bir fihristü'l 'ulûm bulunduğu
mesmu'm olmuşdur. 'Osmanlı Saltanatının bahusus ilk devrelerinde İstanbul'da ve Vilâyât'da 'ulûm-ı
diniyye ve mütenevvi'aya mahsûs hayli kütüb-hâneler te'sîs, ve idare ve idâmelerine mahsûs vakfiyyeler tahsis idilmişdir. El-yevm İstanbul'da Evkaf kütüb-hâneleri nâmıyîa yâd olunan ve daha ziyâde
inhilâlden vikaye içün bir merkeze nakil ve cem'i der-dest olan kütüb-hâneler bunlardır. İstanbul'da
Kütüb-hâne-i 'Umûmî ihdas idilmeden evvel Abdurrahman Sami Paşa'nın Me'ârif nezaretinde bu vâkt
kütüb-hânelerinin muhteviyyâtı tesbît idilmek üzere 'umûmî bir fihristinin tertibine teşebbüs idilerek
her kütüb-hâneden hâvi olduğu âsârm listeleri istenilmiş ve bir araya cem' idilen işbu elden listelerine
geçirilerek mevzu' i'tibâriyle mehmâ-emken bi't-taksîm tasnif idilmek üzere mütea'ddid cildlerden
mürekkeb 'umûmî bir fihrist teşkil idilmişdir. Her ne kadar bunlarda tasnîf-i 'ulûm esesına riâ'yet idil
mek istenilmiş ise de tamamen usûle riâ'yet idildiği gibi huruf-ı hece tertibine ve ser-nâmenin tahrîri
hakkında mer'î usûle riâ'yet olunmamış ve ba'zı hatalardan da vareste kalamamışsa da yine büyük bir
teşebbüs ve himmet eseridir.
5

Takriben üç asır evvel Türk 'Ulemâsından Kâtib Çelebi tarafından nazarî bir fihrist olarak "Keş
fu'z Zunûn an Esamii'l - Kütüb ve'l Fünûn" 'unvanıyla 'Arabça gayet kıymetdâr bir eser te'lîf olu
narak bunda 'ulûm-ı tasnif ve her birinin mevzu' ve gayreti îzâh ve her birine dâ'ir yazılan âsâr hak
kında ma'lûmât-ı kâfiye i'tâ olunmuşdur ki pek büyük ve şâyân-ı tebcil bir eserdir. Keşfu'z - Zunûn
Mısır'da 'Arabça ve bi'l-'âhîre İstanbul'da İkdam Matba'ası tarafından iki cild olarak Türkçe tab' idil
diği gibi 1380 târîh-i milâdisinde Laypzig'de Latince tercemesiyle ve mufassal fihristiyle beraber altı
büyük cild üzerine de neşr olunmuşdur.
Takriben onbeş sene evvel irtihâl eyliyen İsmail Paşa nâm-zâtgayratör 42 senelik mütemâdi sa'iyle Keşfu'z - Zunûn'a bir zeyl hazırlamış ve Kâtib Çelebi'den sonra zamanımıza kadar tahrîr ve neşr
olunan bi'l-cümle eserleri bu fihristde cem' eylemişdir. Lâkin tab'ına muvaffak olamadan vefat ittiğin
den müsveddeleri el-yevm veresesinin elinde kalmışdır. Târih irfanımız hakkında mühim olan bu eserin
zayi' olması gayr-ı kâbil-i telâfidir. Bunun iştirâsıyla me'ârif nâmına tab'ı Maârif Vekâleti Celilesi'nin
himem-i meşkûresinden temenni olunur. İstanbul'da Bayezid'de Bakırcılar'da eski Nusretiye Kütübhânesi sahibi Mahmud efendi nâmında bir zâtın bu eser hakkında ma'lûmât-ı kâfiyesi vardır.
Elhâsıl, Kütüb-hâneye giren bir eser 'umûma 'arz olunmadan evvel birçok 'ameliyata tâbi'dir:
1-Mevrûde defterine kayd. (Eserlerin menşe'i ve târîh-i duhûl ve sa'iresi işaret idilerek icra'
olunur.)
2-Esere Tamga Vaz'ı. (Gravürler ve Harita ve Levhası içün kuru tamga kullanmak fai'delidir.)
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3-Alfabetik Kataloga tahrîr.
4- Kütüb-hânede kabul idilen tasnîf üzerine müretteb listelere kayd ve (Fiş bibliyografik) Fich
bibliographique üzerine lâzım gelen tahlîlî îzâhât yazılır.
5- Etiket Vaz'ı: (Her eserin zahirine ekseriya yuvarlak bir etiket yapışdınlarak buna eserin mahal
l i , gerek rumuz ve gerek numerosu irâ'e idilir.)
Bu işler dikkatle icra' olunmalı ve etiket numerosu okunaklı yazılmalıdır. Bundan başka her kitabın
iç tarafına da meselâ ser-nâme sahîfesine de kitabın numerosu, sınıfı münâsib sûretde işaret idilmelidir.
Son zamanlarda ekseriya Alman Kütüb-hâneleri'nde olmak üzere kitâbların hârici manzaralarını ihlâl
itmemek içün etiket vaz' olunamamakda ve yalnız bir rafda mevcûd kitâbların numerolan (320-350)
gibi cebhesine işaret idilmektedir. Lâkin isti'mâli mûcib-i sühûletdir.
6- Teclîd: Dâi'mâ mürâca'at olunan ve çok okunan âsâr-ı cariyeyi mutlaka bir an evvel teclîd itdirmek elzemdir. Mukaddema Kütüb-hâneler gayet müzeyyen teclîde ehemmiyet virirlerdi. El^yevm bu
husus her kütüb-hânenin büdçesine göre değişir. Lâkin pek ucuz yapılan teclîdler pek az zaman zarfın
da bozulur ve kitabı çabuk zedeler. Teclîdin tarzı kitabın keyfiyetine nazaran tebeddül ider. Kıymetdâr
kitâblarla, mürâca'at idilen âsân iyi tarzda yarım meşin ve mümkün olduğu kadar koyu renkde yapdırmak evlâdır. O kadar kıymetdâr olmayan ile büyük hacimde olanları yarım sıhhatyândan ve küçük
kıt'ada ecza ve risaleleri de koyu renkde İngiliz bezinden yapdırmak münâsibdir.
Bu 'ameliyeler ikmâl idildikten soma kitâbların camekânlara vaz'ı gelir ki bu husûsdaki usûllerde
ber-vech-i zîr beyân olunur.
KÜTÜB-HÂNENİN TERTÎBİ
Kitâbların dolablara sûret-i tertîb ve vaz'ı oldukça girift bir meseledir. Evvelcede 'arz olunduğu
üzere evâ'ilde kütüb-hâne muhteviyyâtı mahdûd ve tezâyid-i âsârda betaif meşhûd idi. Anın içün muhteviyyât-ı cüziyyesi kolayca ve sâde bir sûretde tertîb idilirdi. Gitgide 'ale'l-husûs fenn-i tab'ın îcâd ve
tekemmülünden sonra 'ilim ve irfan tevsi' ve inkişâf itmiş ve kütüb-hânelerde de çok âsâr teraküm
iderek bunların usûle muvafık olarak tanzimi ihtiyâcı hâsıl olmuşdur. Bu husûsda tatbîk idilen sistem
başlıca iki sûretde takarrür eylemişdir:
1-Usûl-ı Tertîb (Ordre méthodique)
2- 'Amelî Tertîb (Ordre pratique)
Bunlara birde, mütehallif tertîb (ordre opporé) nâmıyla üçüncü bir usûl 'ilâve idilebilir.
1-Usûl-ı tertîb {Ordre méthodique:) Her bir şu'be-i 'ilme 'âi'd olan eserler husûsî dolablar, husûsî
sütunlarda olmak üzere bir araya getirilir ve hepsi yan yana sıralanır. Meselâ hep târihler bir tarafa,
bütün tıbba 'âi'd kitâblar bir tarafa edebiyata 'âi'd olanlar diğer tarafa konur. Bu suretle kitâb aramak
ve istenilen kitabı bulmak kolaylaşır.
Usûlî tertîbde kütüb-hâne yapmak içün evvelâ kitâblar kütüb-hânede kabul edilen tasnîf-i 'ulûm
kadrosuna göre evvelâ sınıflara tefrik edildikten sonra bu taksimatın her birini ifade etmek üzere birer
harf tahsîs ve o kısım bu harfle tevsîm olunur. Ekseriya şu'be-i 'ilmin ilk harfi veyahûd onu kolay hatır
latacak diğer bir harf virilir. Meselâ hukuka 'âi'd kitâblara (ha), tıbba 'âi'd olanlara (tı), ilahiyata (elif),
edebiyata (dal) gibi bu başlıca sınıf harfleri biraz daha büyük yazılır. Saniyen her sınıf kezâlik aksama
taksîm idilir. Meselâ hukuk kitâbları hakâ'ik-ı tabî'iyye ve nazarîye ve felsefe-i hukuk, târîh-i hukuk,
hukûk-ı 'âmme, esâsîye, idâriye, cezaiye, hukûk-ı beyne'l-milel ilâ âhir gibi. Bu kısımların her birine
kezâlik harf verilir. Ve biraz daha ufak yazılır. Meselâ felsefe-i hukuk (fe) târîh-i hukuk (te) gibi k i bir
sınıf rumûziyle birleştiği vakit: (ha.fe, ha.te.) olur. Bu rumuz her kitabın ser-nâme sayfasına münâsib
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ve muttarid bir yerine işaret edilir. Eğer kütüb-hânede "Rondage" yapılıyorsa kitâblann zahirine
yuvarlak etiket kullanılıyorsa celi olarak etiketine de yazılır. Sâlisen bu veçhile taksîm olunan kitâblar
büyüklüğüne göre in - 4°, in - 8°, in -16°, ilâ âhire suretiyle ve âsâr-ı şarkıyye, kebîr, vasat, sagîr nâmlarıyle tullan nokta-i nazariyle bir kere daha tasnîf idilir. Bu ihzârî 'ameliyeler hitâm buldukdan sonra
meselâ hukuka müte'âllik âsâra tahsîs edilen dolablara büyükler, alt gözlere vasatlar, orta gözlere, ufak
kıt'adakiler yukarıya gelmek üzere yan yana kâi'men sıralanurlar.
Burada nazar-ı i'tibâra alınacak iki cihet vardır. Biri, her bir kısma 'âi'd olan kitâblar sıralanurken
hangisi evvel hangisi onu ta'kîben vaz' idilecekdir. Usûlü fîhristde beyân olunduğu üzere burada da ya
kitâblann târîh-i tab'ı veya mü'ellif ismi hecesi nazarı i'tibâra alınır. Lâkin mü'ellif ismini nazar-ı
i'tibâre almak daha şayi' ve ünsidir. Zâten usûlî tertîb ile tanzîm idilen kütüb tamamen usûli fihrist ile
tetâbuk eder. Dikkat edilecek ikinci cihet de ileride kütüb-hâneye gelecek eserler içün her kısma 'âi'd
sütunlar 'ilâ vechü't-tahmîn boş yerler bırakmakdır. Bu suretle tertîb edilen bir kütüb-hânede kitâb bul
mak içün üç işaret nazar-ı i'tibâre alınarak kitâb derhal bulunur. (Rumuz, numéro, forma) ve hüsn-i ter
tîb ve suhulet teftiş cihetiyle fevâ'id ve muhasenâtı vardır. Lâkin bunun tertibinde ba'zen müşkilâta rast
gelinir. Meselâ ba'zen bir eserin hangi kısma 'âi'd olduğunda iştibâh edilir. Târîh-i felsefeye 'âi'd bir
kitâb husûsî târihler arasına mı yoksa felsefe kitâblarıyla beraber mi konacak, târîh-i edebiyata 'âi'd
olan kezâlik edebiyata mı târihe mi konacak? Hâfız-ı kütübler böyle şeylerde tereddüde duçar olurlar.
Kezâlik ma'lûmât-ı beşeriyyenin gitdikçe terakki ve tenevvi'î hasebiyle, evvelce mu'in olan aksâm-ı
'ulûmda çok tereddüde düşülür. Çünki 'ulûm dâ'imâ terakki ve inkısam itmekde birçok bahisler bir
fenn-i müstakili hâlini almakda olduğundan bir müddet evvel esâslar kurulup tasnifi ona göre yapılan
kütüb-hânelerde böyle yeni fenlere müte'âllik kitâblar hiç idhâl idilememek gibi hâller hadis olur. Buna
çare olmak üzere ikinci derece tekrar taksimata ve numerolan yine ikinci derecede taksîm etmek, ted
birler ittihâz edilse bile kütüb-hâne tertîb sırasında 'adem-i intizâmı ve fîhristde teşevvüşü mûcib ve
gitgide her bir kısma 'âi'd olan kitâbları bir arada tutmak müşkül olur. Bi'l-'âhîre alınacak kitâblar içün
ihtiyaten bırakılan boşluklarda mevâridâtı çok olan kütüb-hânelerde bir müddet sonra kamilen dolarak
her kısım kitâbları bir arada sıra ile bulundurmak mümtena' olur. Bu suretle bu usûl kendi kendini if
las itdirir. İşte bu büyük mahzuriyete binâ'en usûlî tertîb küçük veya müe'ssesata mahsûs husûsî kütübhânelerde suhuletle kâbil-i tatbik ise de milyonla leda muhtevi ve her sene külliyetli âsâr tedarik iden
büyük harc-ı 'âlem kütüb-hânelerde kâbil-i tatbik ve isti'mâl değildir.
2-'Amelî veya Varide Tertibi (Ordre Pratique ou Ordre d'entrée:) Büyük ve yeni gelen eserleri
çok mikdârda olan işlek kütüb-hânelerde kullanılması münâsib olan bir usûldür. Bunda kitâblann yal
nız forması yegâne mikyâsdır. Kitabın 'âi'd olduğu şu'be-i 'ilim nazarı dikkate alınmaz, el verir ki her
rafa 'aynı formayı hâiz kitâblar konmuş olsun.
Meselâ: in - quartro, in - folio, in - folio atlas, in - duozo, in - octavo veya battal, kebir, vasat, sagîr
gibi her boy kitâb yan yana ve kütüb-hâneye vürûdu sırasıyla vaz' olunur. Burada da her gelen kitâb
vürûd tertîbi sırasıyla evvelâ esâs mevrûde defterine bâhis-i mahsûsunda beyân idildiği üzere kayd ve
müselsel numerosu işaret idileceği tâbî'idir. Lâkin bu kitabın 'umûmî numerosu olub kütüb-hâne tertîbi
sırasında nazarı i'tibâre alınmaz ve burada bir ehemmiyeti yoktur. Tertîbde kitâblara diğer bir esâs sıra
numerosu verilir ve kitâb ne kadar mütea'ddid cildlerden mürekkeb olursa olsun o numeroyı alırlar.
Kitâblar hacimlerinin boylan i'tibâriyle ayrıldıdan sonra en büyükler en alt raflara vasatlar orta raflara
sagîrler en yukanki raflara geleceğinden hacim i'tibâriyle verilen numerolarda şu suretle olur:
in - 4° No 1,2,3,4, ...ete.
in - 8° No 1,2,3,4, ...ete.
in-16°No

1,2,3,4, ...ete.
41

şarkıyyede de
şekil (sat) numero 1,2,3,4,5 ilâ âhir
"

(vav)

"

1,2,3,4,5

"

Burada görüldüğü üzere husûsî esâs numerosu kitabın hacmine nazaran ta'addüd itmekdedir. Ya'ni
boyların aksamı 'adedince 1,2,3,4 ilâ âhir vardır. Binâe'n-'aleyh bu tertîb ile teşkîl olunacak kütübhânelerde kitâb istenileceği vakt mutlaka kitâbm forması da beyân idilmek lâzımdır. Ba'zı kütübhânelerde bu varide tertibinde dahi huruf-ı rumûziyeyi isti'mâl itdikleri vakidir. Bu sûretde kitabın
rakamı (Cote) hayli iğlak idilmiş olur. Bu takdirde kitâblar rumuz ve forma i'tibâriyle kaç kısmı ise o
kadar, bir o kadar, iki o kadar üç ilâ âhir numeroları mevcûddur. ('ilâve kısımları ve bir numeronun yine
ikinci derecede aksamı hesaba katılmadığı hâlde bile)
Kütüb-hâne böyle hacim boylarına nazaran tertîb edilse bile bunun kataloglar üzerine hiçbir te'sîri yok
tur. Gerek hece-i ve 'ale'l-husûs tasnîf-i 'ulûm üzerine yapılan tasnifi katalog yine bahis mahsûsunda beyân
İdildiği suretle yapılır. Şu kadar var ki kitabın fişi üzerine husûsî numerosu yanma [...dolab /... sütun] dolab
sütun numeroları da kayd idilirse kitâb yeknazarda bulunur ve hata etmek ihtimali mündefi' olur.
Bu 'amelî usûl fî'l-hakîka sür'at ve suhuleti mûcibdir. Çünki bir kitabın neye 'âi'd olduğunu an
lamak içün bir zaman kaybetmeden hemen boyuna göre en nihayete konur ve kütüb-hâneye gelen
kitâblar ne kadar çok olursa olsun hâfız-ı kütüb bunlara yer bulmak endişesinden dâi'mâ vareste kalır.
Çünki binanın vas'itine göre dolablar 'ilâve olunur. Hiçbir tarafı diğer mahalle nakl itmek tertibi ara
sıra bozup yeniden tanzim itmek gibi meşakkatli işler zuhur itmez. Lâkin bununla beraber ba'zı mah
zurlardan da salim değildir. Meselâ mütea'ddid cildden mürekkeb ba'zı büyük kitâblann tab'ı uzun
sürer, her neşr olunan cild kütüb-hâneye alındıkça evvelki cildden soma gelen cildler mukaddimelerin
yanına düşmez araya diğer kitâblar gelmiş olur. Binâe'n-'aleyh mütea'ddid cildden mürekkeb bir kitâb
içün camekândan camekâna ve ba'zen formadan formaya koşmak lüzum baş gösterir ve kitâblann tef
tişini ve her kitabın yerli yerinde olup olmadığının anlaşılmasını tas'ayyüb itmiş olur.
3-MütehâIif Tertîb (Ordre Oppose): 'Amelî tertîbde her formanın (1) numerodan başlamasından
dolayı forma 'adedince 'aynı numeronun tekerrür itmiş bulunması gibi 'acâ'ibliği izâle etmek üzere tatbik
olunan usûldür. Bu tertîbde her formanın numeroları tehâlüf eder. Birbirine uymaz. Her formaya muayyen
rakam tahsis edilir. Meselâ kütüb-hânenin muhteviyyâtına ve varid olacak kitâblara göre meselâ:
in 4° veya kebîrlere " 1 " den "10.000" e kadar
in 8° veya vasatlar "10.000" den "20.000" e kadar
in 16° veya sagîrlar "20.000" den "30.000" e kadar
numerolar tahsis olunur. Kütüb-hânede büyük boydan (5000) kitâb var ise:
Büyükler (1) den (5.000)'e kadar numeroları alırlar.
Vasatlar (10.001) den (14.501)'e kadar

"

Küçükler (20.001) den (28.001)'e kadar "

"

Müntehâlara kadar geriye kalan diğer numerolar da ihtiyat numerolarını teşkîl iderler ve yeni gelen
kitâblara tahsis olunurlar. Tâbi'i bu rakamlar daha büyük tutulur. Uzun seneler sonunda mahsûs
numerosunu dolduran boylar olursa en nihayetteki rakamlardan soma ve fakat yine 'aynı nisbet
muhafaza olunmak üzere her boya muayyen numerolar tahsis olunur. Bu sistem evvelkine nazaran daha
sadedir. Çünki bir defa numerosunu ta'yîn ittikten sonra artık kitabın forma hacmiyle meşgul olmak
lâzım değildir. Katalogda kitabın numerosu bulundu mu hacmi ve kütüb-hânedeki mahalli de malûm
olur ve kütüb-hâne hademesi bile istenilen eseri yeniden kâri'e virmekde müşkülât çekmez.
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Zamanın ulemâsından rahip Demare Kardinal Mazaran Kütüb-hânesi'ne hâfız-ı kütüb olduğu vakt
kütüb-hâneyi yeniden tanzim etmiş ve ilk evvel kendisi bu usûlü orada tabîk eylemişdir. Anfen 'arz ol
duğu üzere kitâblan üç boya taksim ve her kısım misâldeki gibi 'aynı numerolan i'tâ eylemiş ve her
kısım dahilindeki kitâblan tasnîf-i 'ulûm esâsı üzerine tertîb-i usûli ile bilâ'arza tanzim itmişdir.
Demare usûlü fihristini de tıbkı kütüb-hânedeki tertîb veçhile ikmâl itdikden sonra bi'l-'âhire gelecek
kitâblar içün de büyük 'aded ihtiyat numerolan ve bunlar içün kütüb-hânede geniş mahaller bırakmak
gibi tedâbir de ittihâz eylemişdir. O vakt Demare kütüb-hânede mutlak olarak tasnif usûlü tatbikini is
tihdaf itmemişdir. Lâkin kütüb-hâneyi esâsından tanzim itdiği içün o zaman 'âdet olmadığı içün o veç
hile hareket itmişdir, Demare eğer bir kitâb mütea'ddid cildlerden mürekkeb değilse bir numeroyu ikin
ci derecede numerolara ve bir rumuzu tâli rumuzlara ayırmağı da ihtiyat ve sadeliğe riâ'yeten pek
nadiren isti'mâl eylemişdir.
Bi'l-'âhire mekzûr kütüb-hâneye rahip Leblond tarafından alınan ve edebiyat kısmına 'ilâve edilen
50.000 cild âsâr hakkında hâfız-ı kütübler tertîb usûlünü tatbik ve yeni alınan bu eserleri evvelce
mümasili bulunan nüshalann yanına koymağa teşebbüs itdikleri vakt kitâblarda büyük bir intizamsız
lık ve rumûzâtda ikinci derece numerolarda büyük karışıklık hâsıl olmuş ve bunun çıkar yol olmadığı
görülerek yeni gelen kitâblar tertîb 'amelî usûlü ile tanzim ve kütüb-hâne teşevvüşünden tahlîs olunmuşdur k i bu husûsda tecrübeye müstenid bir misal teşkil itmekdedir.
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KÜTÜB-HÂNESl FİHRİST ve KÜTÜB-HÂNELERİNİN
SÛRET-Î TANZİM ve TEKLİFİ
Bizim Kütüb-hanemizde kuyudat ve fihristler hakkında evvelce beyân olunan kava'id tamamen
mer'î ve carîdir.
Evvelâ - Usûl-ı Müttehide veçhile mevrûde defterine gelen kitabın vürûd numerosu, târîh-i vürûd,
'aded-i cild, mücellid veya gayrı mücellid, kaçıncı tab'ı, sûret-i tedarik, fıyâ't-ı neşriye ve bâliga, sınıf,
lisân kamilen kayd olunur. Ve bir eser kaç cildden mürekkeb olursa olsun yalnız bir mevrûde numero
su alır. Cüz cüz neşr olunan âsânn hitamına ve resâi'l-i mevkutenin beher cildinin itmamına kadar asıl
mevrûde defteri hâricinde tutulacak muâ'vin bir kayd idhâl ve cüzler ayrı rafa vaz' olunur.
Saniyen - Huruf-ı hece tertibiyle hece-i fihrist fiş üzerine usûl-ı atîye üzere tanzim olunur.
(1) Her bir eser içün 1/2 x 12.1/2 si eb'âdında ihzar olunacak kartlardan birine ve kifayet itmediği
takdirde yukarı sağ köşeye müteselsilen sıra numerosu vaz'ıyla kâfi mikdarda kart 'ilâvesiyle her bir
eser içün bir fiş yapılır;
(2) Kartın yalnız bir yüzüne yazılır;
(3) Muhtelîf 'unvanı hâvi mütea'ddid eserlerden müteşekkil ve bir manzumeye mecmu'a ve eserler
içün 'umûmuna mahsûs bir esâs fiş tanzim olunacağı gibi aksamı içün birer tâli fiş yapılır;
(4) Esâs fişlerde îzâhâtname virileceği gibi tâli fişlerde de esâs fişlere mürâca'at işaretiyle muhtâsâran kayd icra' olunur;
Fişler ber-vech-i âtî tutulur:
1-Birinci satırda mü'ellifin ismi yazılır. İsim mümkün olduğu kadar kamilen ve yeknazarda fark
edilebilecek sûretde celi olur.
2-Bir eserin mü'ellifîeri mütea'ddid ise birinci satıra ilk isim ve altına diğerleri yazılır. Muayyen
mü'ellifı olmayan eserlerin huruf-ı hece tertibi nokta-i nazanndan mü'ellifin yerine eserin 'unvanı geçer.
3-Birçok muharrirlerin parçalarını muhtevi müntehâb cami' veya naşirin ismiyle kayd olunur.
4- Kitâbın mahalli ve târîh-i tab'ı, sahîfe 'adedi ve eb'âdı (forması) nihayete yazılır. Eb'âd ber-vechi zîr terkim olunur:
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Kitabın zahiri lede'l-misâha anlaşılacağı üzere irtifa'ı 20 santimetreye kadar olanlar küçük boy
(sagîr = sat) ve 20 den 30'a kadar (vasat = vav) ve 30 dan fazla olanlar (kebîr = kef) tesmiye ve bu fişde sayfa 'adedinden sonra kavis içüne konulur.
5- Bir eser mütea'ddid cildlerden müteşekkil ise kartın nihâyetinde ta'dâd idebilir ve her cild içün
aynca bir satır ifraz olunur. Cildlerin ayrı ayrı 'unvanları var ise 'unvanlar dahi ayrı ayrı gösterilir. Eğer
iki cild bir arada teclîd idilmişse ikisini muhit kavis ile işaret olunur.
Bir eserden mütea'ddid nüshalar olursa yalnız bir kart tanzim olunur. Eğer bu nüshaların sene ve
'aded-i tab'ları veya naşirleri muhtelif ise tab'm 'adedi, naşirin ismi ve tab'm senesi gösterilir. Şu kadar
ki mazmûni nüshadan nüshaya farklı ise ya'ni ta'dîlât icra' idilerek yeniden te'lîf olunmuş ise her bir
nüsha içün ayrı bir fiş tanzim olunur.
6-Esâs kartında mevrûde numerosu ve mevzu tertibi üzere sınıf ve kısım rumuzu ile numerosu vaz' olunur.
Sâlisen - Mevzu' i'tibâriyle yeni tasnif üzerine kayd: Büyük Millet Meclisi Kütüb-hânesi'nin hususiyeti
nazar-ı i'tibâre alınarak ber-vech-i âti tasnif kabul edilmiş ve hizasında bulunan harflerle yâd olunmuşdur:
Birinci Derecede Sınıf Taksimatı
(1) İlahiyat

Elif

(2) Târih

Te

(3) Coğrafya

Cim

(4) Neşriyât-ı Teşri'iye

Re

(5) Hukûk-ı Esâsiye

Sin

(6) İktisâd

Sat

(7) Âsâr-ı Muhîta ve Resâi'l-i Mevkute

Tı

(8) Kavânîn

Kaf

(9) Lisaniyat

Lam

(10) Âsâr-ı Mütenevvi' a

Mim

Bunlardan her sınıf ber-vech-i zîr kısımlara ayrılır. Ve kezâlik harflerle ta'rîf olunur. Ol vechle ki
birinci harf sınıfı ve ikinci harf kısmı gösterir:
İlahiyat (Eüf)
(1) Âsâr-ı Muhîta ve Resâi'l-i Mevkute

Elif. Tı

(2) Tefsir

Elif. Fe

(3) Hadis

Elif. Peltek Se

(4) 'İlm-i Kelâm-ı Hikmet ve Tefsir

Elif. Ayın
Târîh (Te)
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(1) Âsâr-ı Muhîta ve Resâi'l-i Mevkute

Te.Tı

(2) Târîh-i 'Umûmî

Te.Aym

(3) Târîh-i İslâm

Te.Mim

(4) Târîh-i 'Osmâni

Te.Nun

(5) Tevârîh-i Husûsîye

Te.Hı

(6) Teracim-i Ahvâl

Te.Cim

Coğrafya (Cim)
(1) Âsâr-ı Muhîta ve Resâi'l-i Mevkute

Cim.Tı

(2) Seyahat

Cim. Sin

(3) Coğrâfyây-ı Siyâsî ve İktisadî
(4) Atlas ve Haritalar

Cim.Cim
Cim.Ha
Neşriyât-ı Teşri'iye (Re)
Re.Dad
Re.Kaf
Re.Tı
Re.Be
Re.Sad
Re.Mim

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Zabıt Cerideleri
Kânun Lâyihaları
Encümen Mazbataları
Büdçeler
Ma'lûmât-ı İhsa'iyYe
Neşriyât-ı Mütenevvi'a

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Hukûk-ı Esâsiye (Sin)
Âsâr-ı Muhîta ve ResâiT-i Mevkute Sin.Tı
Hukûk-ı Esâsîye-i 'Umûmîye
Sin.Ayın
Hukûk-ı Esâsîye-i Husûsîye
Sin.Hı
Hukûk-ı İdâre-i 'Umûmîye ve Husûsîye Sin.Re
Hukûk-ı Beyne'l-milel ve Muâ'hedât Sin.Mim
Siyasiyat
Sin.Sin

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Âsâr-ı Muhîta ve Resâi'l-i Mevkute
İçtimâ'iyat
İktisadiyat
'İlm-i Mali
Büdce
İstatistik

(1)
(2)
(3)
(4)

Âsâr-ı Muhîta
Âsâr-ı Muhîta-i 'Umûmîye
ResâiT-i Mevkûte-i 'Umûmîye
Yevmi Gazeteler
Takvim ve Salnameler

(1) Âsâr-ı Muhîta ve Resâi'l-i Mevkute
(2) Kavânîn ve Nizâmat

İktisâd (Sat)
Sad.Tı
Sad.Cim
Sad.Kaf
Sad.Mim
Sad.Be
Sad.Sin
ve Resâi'l-i Mevkute (Tı)
Tı.Tı
Tı.Re
Tı.Gayın
Tı.Sin

Kavânîn (Kat)
Kaf.Tı
Kaf-Zı

(3) Fıkıh ve Şer'

Kaf.Kaf

(4) Felsefe-i Hukuk

Kaf.Fe

(5) Târîh-i Hukuk

Kaf.Te

(6) Hukuk ve Kavânîn-i Medeniyye

Kaf.Dal

Kitâbların Sûret-i Tertibi
Büyük Millet Meclisi Kütüb-hânesi, encümenlerin ve mebusan-ı kiramın mesâi'i ve tedkîkât-ı teş
ri'iyyelerinden lâzım olan yerli ve ecnebi kavânîn ve nizâmât ile bunların istinâd ittiği müteferri' esâsât
ve nazarîyet-ı 'ilmiyyeyi cami' hukuku, iktisâdi, ic'timai, târihi ve coğrafî âsârı vesâ'ir vesâi'k ile âsârı muhîtayı cem' ve ihzar gayesiyle te'sîs itmiş ve muhteviyyâtı i'tibâriyle kütüb-hânelerden ma'dûd
bulunmuş olduğundan 'umûmî ve milyonla mücelledâtı şâmil büyük kütüb-hânelerde tatbiki mümkün
olmayan ve lâkin husûsî kütüb-hânelerde mûcib-i muhasenât ve suhulet olan (usûlî tertîb) ile ve
Demare'nin sistemi veçhile tertîb ve tanzim olunmuşdur.
Kütüb-hânede kitâbların tertîb ve sırası ve taksimatı bi'aynihi tasnifi fihriste ve kütüb-hâne kad
rosuna tetâbuk eder. Tasnifi fıhristde bu tertîb zikr idildiğinden tekrarından sarf-ı nazar idilmişdir.
Sınıflar mümkün olduğu kadar ayrı dolablara vaz' ve dolablar ihtiyâca göre taksim ve sınıfın ismi
dolablar hâricine işaret olunur. Kitâblar 'umumiyetle alt raflardan bi'l-ibtidâr sağdan sola evvelâ kebîr
ler, daha yukarı vasatlar, ve nihayet sagîrler dizilir. Her bir sınıfın kısımları birbirinden tefrik idilir ve
yeniden varid olacak kitâblar konulabilmek üzere aralarında hâlî yerler bırakılır. Atlaslar, haritalar,
büyük resimler ve fevka'l-'âde büyük battal boy kitâblar 'âi'd olduğu sınıfın dolabları altında mevcûd
gözler derûnuna konulur raflarda evvelâ i'âre olunan, saniyen mefkûd olan, sâlisen hacmi büyüklüğün
den veya esbab-ı sa'ireden dolayı muayyen olan yerin gayrı bir dolabına konulan veya teclîde virilen
kitâbların yerine zahir-i kitâb şeklinde sade ve beyaz tahtadan i'mâl olunan bir levha vaz' ve üzerine
kitabın etiketi tahrîr olunur.
Hatime-i makâl olarak kütüb-hânecilikde malûm-ı evvelim olan Esbak Bağdad mebusu Sason efen
di ile kütüb-hânenin te 'sisinde himmetleri masraf olan zevât-ı kiramın ve ale'l-husûs şimdiki mahalline
nakl ve yeni baştan te'sîs ve ikmâl-i nevâkısmda himemât-ı cezîlelerini ibzal buyuran İstanbul mebusu
ve idare hey'eti azasından muhterem A l i Rıza Beğ efendinin nâmlarını şükran ve minnetle yâd eylerim
Ankara 30 Mayıs 1341
Büyük Millet Meclisi Kütüb-hânesi Müdürü
NEBİL
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1. A _ Generalia.
A
Ae
Aq
At
As
56

General Works.
General encyclopedias.
General periodicals'
Referencs Works.
General societies.

Jj\ <sy*
«V

Jij^ttt^
)*£y
J>*
o L i i - i jL'T^.Uj^Uit ^b*j*
w^y*

2. B-Z> - Spritual sciences.
B
Ba-Bi
Bg
Bh
Bi
Bm
Br
Bt
Bu
Ca
Cb
Cc
Cce
Ce
Cf
Ch
Cp
Cx
Cz
D
D*

Philosophiy.
National'philosophies and systems of qhilosophy.
Metaphysics.
Logic.
Psycology.
Moral philosophy.
Religions, Natural Theo^gy.
Religions.
Folc. lore.
Judaism.
Bible.
Chrlstianty.
Patrictics.
Apologedics. Evideces.
)^<*\j»}Cfh
Doctrinal Theology.
Ethical Theology.
Ritual Theology and church polity.
Pastoral Theology.
Sermons.
Ecctlsiastical history.
Particular churches and sects.

<kJi.

>>

V

&»\
J-* & jr.

•xs.^Jjl

{\}\3^3j\&<~'*»>r*-

Jy+\ w* I*H

* 0.>L*>

3. E-G -- Hisorical Sciences.
Biography and Portraits.
E
F-Fz
History.
F
Universal history.
F02
Ancient history.
F03
Modern histoty.
F04
Medieval history.
F11-F99 History of single countries, (using local list).'
Fa-Fw Allied studies, as Chronology, Philosophy of History.
History of Qvilization, Antiquities,
Numismatics chivalry, Heraldry.

G

S i l * J J'j»-1 (»1/

J*J$

toj'
^

JfijlT d l >

oUU

JiX

Geography Travels.

G11-G99 Single countries.
Ancient Geogrphy.
Gaa
Surveyng and Map-mahig.
Of
Gz
Maps.

j*—/* <#L# J |

Social sciences.
Hb Statistics.
He Economies

¿¿¿1*31
57

He Production.
Hf labor,
Hi
Slavery.

JU-^-î
<W

Hj

Transportation.

ÔLU*

Hk
Hm
Hn
Hr
Ht
Hu
Hw
Hz

Commerce.
Money.
Banking.
Private finance.
Taxation and Pupliè finance
Tariff.
Property, capital
Consumption.

Ajf"

J

Démolies, Sociology.

Jc
Jg
Jh
Jk

Crime.
Charity.
Providence.
Education.

*>\
JU^»
û^f»jy*>
fj*
ir^y
^
j
^¿-1

cMty
cM^\j£
c»jjs*»
.«-/

V G/wcs, Gouvenement Political science.
Yu Constitution and politics.
/f

-

v^r fj^ '
oLLj

L a w and Legislation.

'
Jjr*-

o t - i ^ j 6y&

Ka Public documents.

>«-V i / y

5,—L—Q Natural sciences.
L
Lb
Lh
Lo
Lr

58

Oeneral Works, Metrics.
L
Number an sPacs.
Mathematics
Lh—Lr Matter and force
Physics.
Chemitry.
Astronomy.
M—Q
Matter ana ine

M

Natural history,

Mg

Geology, incl, Mineralogy Crys-

My

Biology.

JV
0
Po

Botany*
Zoology.
Anthropology. Ethnology,
Ethnography.

Q

Medecine.

6._Q-Z
R
Ra^Rg
Rd

</^»
}j\

j«p

^-4^

«
tiltfjj'/o

Art
General Works. Exhibitions, Patents.
Extractive artsMening

^

jO**

< o^VlitoJ.
>>L-V
o l

V
.^'W-

^
rj^
Jib»b A O - < V->*
^
jrl>*~»
«>->W

Re
Rf

Metal argy.
Mineral Resources.

Rg
Ri
Rj
Rk
Ro

Agriculture.
HorticultureForestry.
Animalfculture
Domestic Economy.

S

Contractive Arts Engineering

Sd
St
Se
Sn

Construction.
Sanitary Engneering.
Hyraulic Engineering.
Trasportation tad Communication

T

Fabricative artr, Machinery,
Manufactures, and hondicrafts.
Prtective arts /. r. Military and
haval arts, Life -Preserving

U

Fire-fighting?.

V

Athletic and Recraim arts 'Sporis^and Games

Vs
Vt.
Vv

Oigmnastics
Theater
Music

W

Fin arts, plastic and graphic.

.we
Wf
wj
wk
wm
zap'
wq
wr
ws

Landscape gardening.
Architecture.,
Sculpture.
Casting, Baking, Firing.
Drauwing.
Painting.
Engraving.
photography
Decorative art, including Costume.

iiXJS^j

Atj j*tSj <-o«> ^ l l ^

<f *fj V-j/ ^»/».

x-1/ / Communicative arts ( &z/ language.)
X
X
X

philology
inscription
language

y

literature

Vf

^jiift <Ji ^jJoT

Euglish Fiction

Z

Book arts (making and use of Books)

Z*
Zb

Anthorship
Rhetoric

59

Writing
Printing
Binding
Distribution ( Publish and Bookseljuig )
Storage and Use ( Libraries ]
Description ( Zt Biblography )
Z*: Selection of reading; Zy
u»>a*
Literary history; Zz National
-

u
Zh
Zk
Zl
Zp
Zt

(
(
u . >>• j U b
^
J

bibliogrophy )
{•'iî—G ) < w l p l j <U> > _
r

oU^M-ij

(i?

D)<

jl'T (A) ^ « k a u j ^ l . j j j l ^ j d j l J,^

)j<^J»^( L— P ) j oy^jV'A»*- {j* ( H ) ( t»t>*- j <JCjrir

j ^ji* ( Q—J£

x)\±~» c>U» » _^J^*t ^ L - l j <iliî4jlï «oi*^ ¿50

. jo»jV jj-ljl jloCùT

«>4»l

«-Juu*r <jr )*-- j$ •>jj» -OVjl w—U»

.'A>J»J

n

«i<wl ^J» J*»«Jjl *JLL*î tfVy 1 Ji»

•

»Jiy^ .

<Jfj ^JUAJL* dL-AL»^ ^

( j-*-

J"X<*.jj>

J»U

£*ji*jjtjj\ } Jtî
i

1

»jiJfy^

L.I o*»y j».

j gj^sjs. ^JL

;

j jAitJj\ ç+j

yjj^

cH*^ 'y*. J -î»-**

^J» jt^l,"

f

) t Index Society » j ^ ' u ^ T ^ O r ^"^y. J
IÎL—

«^J^LT^VT

fcUuif'j«

. JJL'J La fiche d'un.livre,
ôxi>

.

^L<l «UJLBT J» »Jta*ij4»

• J*JJ*r*

La Cote *>->jij

oVl

1

j

La Corte j

•

*ù&-\»jS'J

a

^.uijï. * /

. j y J j i w i ï o * ^ France [ Anatole ]^>|^Jo^.J!i»«^ ->>^c»*^" ( Anatole France, —, pages choisies )
• » > - > o>lOi^-l .jJ^âUj ^M* trt-ljr-lj)^ . J u V
-^-1 iîXJ'. «*M>
1

60

j

:

.

W^ÙJ ^ J * ^ /-AVJ
JfM U E L L E R

"Ç^VM U

-> «cUV
J^vV
(wilhelm) . —political history

E L L E R , W . ) . jjiyy

^

-u—ijv < U - M ^ J

.^'liU* <Ü^*U)Jrfj"T^ / T jTt . jJç^l^LjA

osTde Salingne de la Mothe-Fénélon
J»>y* AVI J - » J -lai- / O^^ToC j L - l .f\ *sjj£ y
. jy\*\ ùyS
f \
iß^tifj oo/jL-i >J*j».

ôjîj

j>- cUM di^—ij^. Initial 15-4^^^—* <J$j» jT\

<u—l jjb* «iW^* K^ikj^f

• A ^ i ^ U v jyk*}

««»-V

jj\j\»

«Anonym » >~*~1

-J'jlA^,

*x~u&* « U ^ J T ^ J I _

<~jbri

•J^bä^-jTj O J I J ^ M ^
C H J ^ ^ — I ^ / ' ^ > ^
^ M a r t i n ( Louis-aimée )
AlbérteA Albérte-Levy,..JJO.J^C^O.J^1
J^^-I^xff ->d^j»>^^><-J^ù*Ju--ijUj».
^
( Renvoi ) > t t ^ - . a ^ l . ^ l ày»f* Jljlj ¿-1 J j y , • < — J < t J i > / ' l ../'Levy
•JJJîl J^xljl Jtui-I t^-fi «jTb^J Jo* j »ijbi 4
I
^JbS' sjùy. Li«j . j i j l ^ t j o J
j
<

(:

s

fjf ( Bauvet, Jules ) :
• J»3\» J^'y
/ c—ijTj àj*jcf *fy j x ^ - i
— I ày>f
j * . Lej teny, Karoly . j A l U i - V ^ t T ^ j U j o U U ^ o r * ^.U. «iCJiji <J^-»iy o-^.^ Jules Bauvet
é

.'

•
^
^\\) j JIJIJUC- Joêa };y. HTJOAV'IL

ûy.j . j-t&s Caroly Lej teny
<i^>*
J-*
r

SüJ^.-ÄJ*} »xtlj \>j jy*j\ Ji.|i «tu-V ^lêtwi)! b îJ«î
j \ j £>\*\ ojJjltäi^-l
j \
Les La, Le .jÀ^^t*
J J U - I «JC-^<^jyij^ J b i ( De ) >di. 3<i. ^ix-i . j ^ T
^lü
• ^* • ^ ^ " f
J*j-«^V- Ji*. i jç3te ojJji <4»-> VJL>*»'JL>I
jju—i ^ ^ y r b i Des>Dv kj
.jkj>*x?jj0 (SI Martin^ Pierre de) < Pierre de S J Martin j Du val ( Pierre )
\ï\ié)î\ù\ Mac > 0,^<Jj1 i î > - l •A< >l<i! . j ^ ^ l j
j j u - l U*b Von jVjl siJU» obi • W Ü L T
r

. j j u ^ Von é â j l U obi. Van »***5CLJ. . j,L»u .julji

j Mechoff « x ^ U ÎÎU^JT'OI^5 ^—1 Meshow « x i - - ^ ^tfU^jf
u"». .•J*fr'JJ JUu.1 J x i «11» ( Renvoi ) ùj^l <iU<*/jj* «AI^IT l «ijl—l j î t j t
4#j». . j j d j l
wjlaij «iiUl I^T
^.It, j
^ «43ili J J T
Polyonyme ) ) ^ t* 4j a ' L«l»e .^JUJ>
. JJJJH jui ( Renvoi ) <XjZs
•JJÜJCA Meschouv •ai_-»4»*Uîïi^j;J^',
1

J > f

Jyk

• ->^L-k ( joe- J
•a. j^#«iU»a»J jjjJ ^JU»L-I jJU dl.liT^'l •j^>^»J oiUJ A J J ^
AWAAJ^JL*

Olv'.^_«*r Bïjij~j£) ji jyaA J r'^AA ^Jaai

tiflii" .

o>U!

) ^ J I J ( Renvoi ) »^»x»>

<urj*

jjUÄw. £»Jy* _J>

ôVjl ^JU J ^ U ^ Ç A

Olj^fr J Ol>-L«j.l j
61

^ /

. jjljk\
c ' L jlfT

j « • j j l j ß fjj s i^'hj

) c Anomym »
.

JJ*J£UI

ÂJLJJ"

1

j&a) ai Renvoi

<*j\j <~jJj\

( Renvoi )

^yT

6Py^jFrf\

tj ^t»

JJUJ

et*

^xi^UmÊ^^A^)

( «JLU )

ébjL^t ^*l> „• .uCUl Jfcol

. jjL-^jjl Ji» vi^»
(SJL'.T jLûi-i
jü^l
i j ^ T J U ^-1 w*î> g-* jTl

•a^'L. J/î >^-l ( Anonyme ) Jk> «-uJU ÎÎU^LT^JI^»

André Vaïladier, Docteur en Théologie, albé de Saint-Arnoul de Metz, ordre de Saint
Benoi
etc.

^

Lasteyrid (Comte de)
Schmoller (Von)

• «>>Jjl «^fel 4»l de JT ^»«djl «.cJly« cJU#l j» *J<»>JI^ . joJL-UjJutjjli
»Li*
. j ^ a r j b l aus djldU-WLu . W l i T . ^Marlin de Douai

4

rlKù* t^*-» ^J*ßj" J*^ '
<;UJLT*<-j 1 s «OU». J«T^P ^ L - *^3!j Jji

fi 9^ h~*' <sh.j£

1

e/4Lo « A JaJ di^u* (
:5b«jj«aClj.J j f j • ^^-» joU»l
Journal des Débats, Directeur gérant: Louis Dupont.
v

) /ta
«±1»*HTJ> J^M-Î

*ßy J»'l-j
Jf^-j ^ ^ . ^
dUji-^jf^â-caU

j - U U l j , . ^ 4^.-1 J-»t diî>. jU^w ^l,' « x - J U Ï ( pseudomyme )
jli^ i'^Jiy
•^jTje*
jAla*
lj JUiû-1 J^jlww» fl' *bil
»jJjlT I
^1 . jjk-iljl ^ À J ( Renvei ) oLi-*
f

( remvoi ) U~\ J^\^jx\jûÀ iSjly jUjjl . ^ 1 ^ j - j j J J T jf'^JJtfj f^jjjj^j

« Augé Claud. — Nouveau Larosse illustré » ; ^

. jyij\

*iî j U l ^ •

.jUUt ^-uS ( renvoi ) •
d>4%.~ i ^Xjjt
j-uijjjl j t»
Jt

u j - i » ^ j j ) ^'tr.JUUj •JjlïL.j Jl«l Jd$* •ùJJifô%J\

41 J ^ W J;l C/AW t>Vi tV*l a/-

j l e jjüi^Jj! *.J,L- ô^Jjjj*
jji-.u*-', <f
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:

JJUÜ

r c£>

j-XJl
^-«.1

^ L a S ^ j ; < ^Ce

^^
^

^1
«uiy . Jf

4»I <J»^«J1

; J«**jV j l J •jUfcl ^l«î J l < i j j j j j ^

tg!^ ljU"l «.jj-

Jjfjj j k

J^JU j i ü ^ JUJL« j a i * ^ . J J «
«i^*-^ i^«** ^J*S^3

•

• « 'J-Jjf fj)

ô*»-i*b J-^.JÎjt

JJUJ

) ^ J j t V - l f ( aatjjl&ft ) U* jfe.'.jJÜLjli
<Ü

^•j'

(

jOiJÎjl

v.UT^-v CM

j o ' l • Xy»

JA—.1

«JJ^jl « J ^ l

j j W ) U l Jlf : • X j / y

VU]

J J I J » ! »JAUI*

^

« ^ ¿ 1 1 * 1

wi^u .âji*T -üfUT^-i tjiT!

( Ponctuation )

J«

(^W^'-O^w^/^'J»l>

. jjJr)

j

f.Ui •jjjt J^T .jUftl Jù j\ *±$J

U».4»»4>j> ^JU-iu

• J^S^ J.J-

j«*.^^! 4J?W ••sUf'

j^ü4-4jl v

s

J>*^

•a<e.Ji

J^'J

C^-U 4U»»j5U

4

J^r -

1

jyr**

jJiVj!

Jtft 4-JI jXj\ jyr**

t^if tjfyà-SJ*

.

^y-^*

J l f iSj^s*-

¿3^ 5b

J-CL"

4>)

[ ^ / a u j J - j 4.>-bi ^

»JJJ^J^

jfW

^«UT<^ j

ôjjjt

*

J

J >*

«>^>j wi->UT tjvi^l ( Jij»-^yj
e

J^--'j31* iJjU—I

Ä>>.

) J^CJJ^

t

^$3 ^J-jl &)*J^y;3>~
^ j 4ßj Ajïf
jùj\t ÀJbj* J J C / J U U*b
1 â^-Ui-i'Vj *d**'jXLi\ 5b
•i<*.>lCil ^ i j ji^J^Jy.jki.U» wiU» ^Jl—.1 ^CJÜT . j^ljl^j JjCjjL U*b [Tome] ^ . jùj-*jT4*1 j\
•fy* Ô A àj^f
£..A* «i^fUT . jjLJl 4» j- èy^f ibJLIJft .i<».>-il > ¿ 0 J5U.1» <4l^ J > C J 3 U O
/

*r**^Ji; t^.'V

•

»A^UT

J

3

^Mjl
ue, oe, oe j ü j ö , ! * * ^ ^ •
Droit politi . : >b . j^»jàs"y Xj^-y .a^_^j> . A W H ' jJ*y4k»
^ JUJ.J.JÀ^
0

•i^UT

«Ä^UJJ^

¿0

• Jr'ji

V

UM

o-^.^

¿1 Buch

JJ^I &

jîiUy i b ^ j y j S i

J

0^*^*
jiî

handiung «Buch und krimst- handiung; Droit politique

J j ^ J ci-**-, und, j And j et ù V j t ^ o b i

JÎI>*i

>uj 5^.1

• J /

. >Urj ^

•

<^ui

4,163

^ ^ w i j j V y j f U j i <í¿¿ *y\y jM iv^'l^

¿U¿l jky

.

£^^.juJiiH

f\g\;

<^-»jT jo'ljr <£jlMy»
ciJÖjl^l jL Ju¿ àjr

<sL.> »
r

jjjjl

\iS¿\j)\

^¿1

«-ij»

£-1»

«y c>*° Jf
¡r^+Js" Jf \

4

o^i». • • » J ^ ¿.j-i** > - Â ^
S** JA* v^-Or*»-s"

• -s*»**' o^k W J ;

«aufol £ ^l«*»

•o i5'J^I
î

^rv

•jJMjy***

Í

^*

^ l - ^ ^ T

o&ïJw fJ^JL.1 : j ^ i l ,

jadljl xic c^j* £Jl* cíl'Lj £~\

tw^LToijiSi/np fíen, Marschall & Co. London, 1883.19o
7585.

jf

1

»

i» . J J ^ T J

¿ Í * ^

ji-uijj.v

Sociétés des savants
:¿JA-*~/' '
S

L

-

^-JUJI

tr jjukn* ^¿ JJL-JJT J» *j>bLT

¿ O

Sóns lieu de publication ou d' impression *

*¿>UI

^»Jjlj «Ji'LIjl •*^l»
í

<~>„1 «^U ^.'U ^tLÍ"

( Vienne < Wien') i ( Leipsish < Leipzig ) * ( Londre (London )
. J¡JL-4).U.I
_^
^ ( à Par/s ) «Jji
c ^ y » ^ ¿U¿ >A ¿*
.

jl—J->

T

<-¿U£

íjly

«A>JJÍI

iSJ^^í

(Sj*^ '¿Jjt*

^ { paris T. Bruxelles )äy»i ( New-Yourk and London ) : 3^ .j+j jíjj,
64

0»

r

. JJISÍ ^ <

Jtf

•oi.'Uj tí-»^ «i*»*

to—12o

. j-wijl
¿jj»)
*>s>» j?(>*^>
j i T «jUsija
•Jbjj^j*
^yr i$yr ^
4<i ^ J » U - »
J \ ] j ^ i ^¿¿.^[¿¿.f
^.)
Uby . J ^ T ^ U ¿¿Jjjjj+j efc'L'j
^âî j#j ¿J*J* jTl
öjUi<tJ^aJ (Renvoi ) j [ 4«jlj <.u* C Í U J .

"U. jf

UJ¿*Jj)

P a r i s , H a c h e t t , 1887. i n _ 1 6

•odyâX*u*jjU-w.Ui j¿-'z*}y*fm ¿"Londres, Simdkin, Marsbhall | ¿

T

J-WJ

JJt¿ "<^>U. [ ««¿««m jLjl<tfJL«r Ojf<-l*
dUMy» ¿r^Jii^T «jL^l Jat.
^'¡M J<ulfc.Utol Job'L <• OUJLT
. joJiï-l <iUl V T
ô*^
£ » J
ojJi'
<¿>V
( A n o n y m e ) >oT l ô »JU»l

<s

.JOAI-WI J-^ÄT

.

•

^^>J3 <-Js*j j£

¿ú^t

OV^UICJIAJLT

^i».

çf** ^)»\ &»\ «Juij

&>$l** y jjgL* J » > tfjbj. o-^;|» « L a H a y 1* A m e s t e r d a m e i
.jjLa* Tjujljt c f j t ^ U .

, J4. JUJ o j l i l * * [ Sans nom j ^ ( S.n. ) . jlLjl jttji j / ~ J U glU
•Jk.tJ"
. a . ; l / ^ » J y - W j ' y . J ô j 4 i l t Initial »
¿4.1,^01» ( Aronom )
* y
y**gjf • J^m^i* i U * ^ i ^ i i o j c - i j <£<jjJT>CJt j a i i j *
J. ^
«non mis dans les commerce »«jc.jjji e t ' i T l i - i j j U l
^ — i ^U- *xjy*r
f/k*)
J

k

r

t*-V*b J-*' dU~.<:~
«-i^-j*»
L\S*<Jx^)/•
.juit e û - l > ^ j f £

*
JJUC -<^- .
»*J\ j w5^-» JJ^JU- J-U^»
e i t - f y. / " I . ^ p a r i s 1887-1889
^J, i b 4 / > u » /
T5

r

A^yfjlTT U.>
<sj jù^a» j j o d j J v . ^ r ^

. jA.ffl
*.>
( sans date ) ^
O ^ • 4 ^• * * Chiffres romains > ^6jt UJJ

1

3

IL

,

> tJ^JU'^y
lC Ojr € D » )
/ < • « V » j " \ • « X » J• • • « L >

.

çfju4)ji.jk,tLr*»j»jc-- ^ij^Jj» ^j^
•jL^t Jij
jè •J'y* JJ*»'U
t

-

(

s. d. . J ^ ^ <^fj j j*.
( Chiffres arabes )

,

>^J^> ^ C l ^ l j Jty*sjj\ ,1,V*»J ^--.1» »**S)y V * J
• J**^.' c^Ub j i > 4 - - - . j ^ (A) ^ J t \> ( * ^ )

c l c o>_
\ •• « C »

1

JU*:-t
\j& JÎjlj

^J»d.i:J^j « Format > ^ ( e>ri j L ^ J i l JTW
jpU
A ' U J ^ ) < Tomaison » .*j;
cil^r.a:_^^ .
« P a g i n a t i o n » j * ^ eibr"!>» cjCJx\ oï^tt
ac^^Jjci
r

p a r i s , Hachette, et. GJe, 1883, u n v o l . g r

i n . 8 774 p

p.

>b.[
^• ^- a 4 » ' f ' 2 T o m e s e n u n v o l . i n . f o l ] jS ^^Li

+j>4*.

s

loj*

•J.//. ^

]
Y ]

» in-quarto (ih-'S^) A ^ Y n i ^ ^ ^ j o i C i ^ j ^ T l ^ A ï - L ^ s in-folio (in-4^)<^i jSjA <kj? z>>* j;.*.
extenso ) i 4 ^ ^ j j j » j ^ ^ f e * j l t j i l ' ^ T o (in-16o) in-octavo
^
¿ 1 j ^ l ^_ ¿15 > C ^ T i j
l > - c U jJJoiK'' JLoji X . ¿ 3 U - » . !
4I( in . j
) j3\
. > > J >k 4jU-.J in-32o;)
M

.
I «co ^lii < o ^ 4 »
*à\S~)?) »jS^*<c\ J U - I - I tyJ^-xJ
j ^ - ' c^Jk'J* L50^
Ujy j o i i a l j l
J ^ * ' j ^J-JLÇ • j j V l i i y ' - j i
j j l j ! lilSL.* y*i\^zS'^•jy* J^Jli-l
î

JUL- <JL\j 'jfijL\
Îji'<^>.y..rf>.bi*^|»i'âr1
m

w f c

:

in.qUarto; iti- 4-.^i in-folio t
.
$jy*j, ^( jl>-v ) ( dflA ) ( diit )

i

.jU>t j «
JjJ J b b l j ot^-T
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*j 4 L , > *¿y>j X & )<j

) ( ii ) <o ( ¿ ~ )

( W )

1

O * ^ ( J*ÎO

e>*

^

» C • J J V U ^ L T O A * - / * * * ( 4 ) V -ft**•aJiîVjl ¿ l ^ U j J-Uji'U r • j 4») ( >> *o J«~j

• v - r ^ i j i .ol lo,» ¿JAU JO* ¿-jr > - r JüU . J K J ! ¿ O . ^ 4 Vol London 1814-1$. 8 °
. jjufcl *jUsCr ¿«ijl 4< * ¿l¿Vj¿i * ji*.Vji
(Bulletin) ¿J¡<ir .a^au fcu~LT<-»»> . j-uri j t J ^ J Î S ici^ <&A¿-f ¿^j* *i^f ¿U»«r
v^yT j * .¿«.'«^.T ¿ ! » j jjljL^-/'«U-l ( P/èci? )

¿Vji ¿ L - f i

( i A ) > C J ^ î i jUjIj

JT ( She gratuated mental Arithmetic j>p £ 2 . \ )
^manque — mg.*folos = • fol» feuillets == ff.
<, Complet = Cp* Chiffré = Chiff.
* <¿F ' P ^ P * obloug—obhnon chiffré—ri. chfif. verso --v°_ * r e c î o — p a e g e s ^ = p p .
3

a

S : =

t

¿Jl6

*Jlfc JJ«XIÍ di\ J"'¿
<s.
*j¿£< OÍ i:J"jT\ Jiy .JJWJV
oUjL. f^^ae .«ca».
J L ^ J » - ^ j i <ju hors de texte bj .juüb
Dans le texte O / ^ . ^ J J '
oM> J ^ ^ o-»^
J*}yyj Pi»
planches . j j T ^ j l j U o ^ j ^ . i ^ i %• Í;U^I ¿ J figure 4-jjlj»#a^ )^f f
' oxlH
c~»-îi jlfii^» ^-Lk*l iîj>^« A-T'V'JÍS ¿ , 0 . J J I A I
<ÍJ>-*«
Jt—j jju-íj»
.^5*1^
^ U - i AUIJ ji^j^ >C-ji¡)
>r ¿D-LT. ;al^A* j»bT (j-L—j ^-jJa
«jjVbl^-î*»
f

^UÄVU-LT^J^

Ç_>UI I^».1 ^ U l j u J / •OÍS» JLSi

*• J^c.^ßt ^S" i ^ ' ^ A ' i

i3jlSLi¿w ¿M» J y j

»jUlJ* * - c » ¿ ) 4 ¡ \ ¿ m ¿ f ¿jf
ojUl *oi-j¿ )Jk J i * J i
í

, jijutljíj

J,

— jsJ*-

«¿i

. J4Í4ÍI

2

O^J^J.*- •5j4J'. J J^* *' o»Ujb «^'-^ jA-jí"
(ô^)
b a s a n e — b a s : x>
(ju'>.ï 4loiis%*jüi di>i
broché=br.
( i # .4.H^i- > £ u >.^.)
cartonné=cart*
(jU^.) chagrin bleu—chagr. bl.
l

(JLÜ;-,L,)

»

noir—

»

h-

-A¿W

¿•aójjt Jai*)
c o u v e r t u r ~ c o uv.
^ - Í L u^ * UoU d o u b / é de t a b i s = d . d. t.
i-,.jk
demLreli.ure—dem. reí.
«jíüri ^ ¿ ^ J j ! ^uJo j^ç-l» «ALÍ"/ «JC«^4» < é d i t i o n — :
^-^»
1

Lu»,

. J>*A¿

Zyz* . jyJjl c-Wj ^ V J ' «3*JC-J4»
#A«jr «ai-l'y-j»
Müller, li.— La Morale en Action par Vhistoire, A% édition,
Paris-Hachette
*tC*,
1887, in - 1 6 . pp 268.
'
J*~ J ^ *
w-^u» u t ^ /
«-.Uli ¿Uji-jT'^JL.i. ^sb*j J.U> ijyij; jí*l'
M / / ( L-Staart )
Political Economy, London-Longmans,
IM in~16<L Tome
LH p. p.
The
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second

éditions.

591.582,

— London

1912 in.l6^

tome IM p. p>

6G2M8.

.j^ù^î^

e$t»Qn.- London; i920Jn Ï6& tome f-IÎ jfcp.o$&830.•

. ïf:
/Mille .M*» vCftiA *ur *fMille;
JWjtÎQ^' li^-Jf!
$Ju»&b;^^>jî^V>b
. j A ^ l r ^ j r f . / L** / U 4*UjU^
j^jV

^.À^'^-t^é'
u o i ir.***

v v j ^ v ^ i * ^ . ffe'

O - ^ J * WJJLV-o/" * M j l 4pU 4CJJ ^ijïi

<

t 4^£ 3^1^

. jJulfljp

'p&0j ^y**- ùj$) etJL*^ J£$Ï'&$M

*Jj'0*yi*f*s.

^'fr- >*T 4.jl j j ù j ^ t T j:*.»

,¿1, < ^4*4^)'^^ i)xu.Ui.^"•Jlj».!^ jAiOiîj> 4*^'

%

...

J^'j A ' i ) u * T Jf ¿1 ' X / X * JtJk'5^ ^ «-sU!»
V

UJT l j l ^ l ^

:

^^y&^,^jr^

j^svy$[j^\$S

J^^&1--^1%» ^ ^ ^ j / ^ ' i i ^ :

1

ù);

^ J » ' •j"' »*- M-^V j

. i^^-i>i';

J^.l

/^.jV «âUj j L ^ U j U

. ^iuL,»A.I

0»*^?lSJ&ï**s

^ - i ^ ù%" •

wsj.**ft . jJUjV ^JhxJ

r

:à)^ >hj%

V^&à-'&ïvrï.

iju»;. ji?^;.':

AV.ilfe—I »|fct* wjJj^ •i4«5> y J / i ^îiAl j^t-.j /JwV^»U. wUy«» <*.>-î«»3 «Jùb- / t '^..i'
c

: jXSTamjj ^*»JJUi~X M^>^

:

jiWV*J - Jf. k^^*^'-''$<&* tt^»jjj\-

àr^S^iT

^'js^t.,.'

(registre d,entrée ) J ^ J
— V
( Registre alphabétique ) JU» J\*
x
( Registre m é t h o d i q u e des matières. V J ' J J L - T — r

v^**?'.'*^

• ¿ ^ . ¿ ^ ^ . . 0 ^ ^

<

jv^y y ^ 4 » > J . ^ J t ^ i • • - r ^ >

• JLTJ-* ÙJÎ^jk^ ^ b

+js&. oti

;

4^.'J 1 ijf3>l^-4jl ¿1^ >5^Vfj* J«» ; >y»x*C J * - "j*

•>>•

o«s*i^i 'j^s'-J^è:

oif

4

V>Î-.»> V ^ . « w . > V

^

b4*

* IJU»! b

, J

^'

^

j<-jV;

^>J>

i J ^ T A ^ J * . j v U ^ T ^ ^ i »>ji>* ji

•ijjy

(>îiyi

j ' ^ - ^ ^ r ^

67

,Jj/o^J^i» J-^p^jê

f U*b

JyU-J"^

.>*<J ^ J J *

étèjHTI» w*»tk.r

tfvU-iy^

JJT

jsi j.oiijt <^JbLj* fïfji; "A eV ( Library Sacity)
tfjl'T^^uiiiljU"

*

JVUJLT

jVi» J j L T ^ « J I L -

il^j»

>

o V ^ J

*VU%JLf
JPJJÏJU-.<L«
j
wii" j U j ! ilj'jT "j Ijul «^JÛ^JU
î--J» ^^-u-<L-« \ A V \
•4JLfc5"& J^cJjl ^J* Lteu» j c J * Bulletin j ù \
^ j J ¿¿4,]
c^iTT >j»>
T
tSjVT tSjS^} çJi* <L- >
>
Àf„*
&ÀS"î)±&èy
.J$JS\ jXJJ £~jè ^_>JL*.
iy

) t

0jkt

t

<U-<ia-lj P~j<è iSjX'^^jjtf

.jjjljjbur^JLpj

*01jrtfjfcJJr».J Y J I *-Jûilî

«J<^U j ^ « .ijzjûur

J * - - ^

w 4

'

c i t

•JJJ'l <&*jJ^

Jx-?A

J»l-JJi
. J j / . J oUjL*
«^'j*'
* > ^

«<JUM

ts**

J-JU-I

( INDEX BIBLIOGRAPHICUS )
Répertoire international des sources de biblipgraphie Courante( périodique et institution )

'l

tj

<s)J*~ ù >~~ JJC-V-«A« < i k - j t ' j i v_^ry

• o,JL JULT" r «il^JL^.

^ / L - * i litj* yljl <ÇJC.1

K&y+ài J»Ll Sjrb dUp j

oU>U* i ^ j j *

J» Cr^'^. t ^ ^ T

«»#jyt.

J L / J^'ô?. i

«i>l»^" »

• ji*^si>l *rf">* J - ^ * * ^ ^ j l i^J^J J - ^ ¿5*1»' *•

0

^» j * * J j l ^^v

ày£} M Jy*

(

*

jl*T jj,!*

{^JU*^^.^ »

Vjli 1 . jjîji J^af •JA-JJJ »1 ày*y Uuo r jUi^ ïyry
O^Çb'î' ^ »
^ - d j l J U J J *"5KAt J4»l J L A I I J<»^Jy A-ui» •X)j <$y?J <ilL\> <J>4jl
J
...,.'»* <»JI* ô^ft 3 <ll
J **U.JCJS?
<~jh Jjlki J U b jUjI
^^¿».1^1* j V j l ^>>JGJU1 WJ^I^AU*» $ J-A^J J ^ ' b > ^ ^ j ;
iiji'*
jaî
. jjbjixil'l .r ^A-^'i
^> li'^^-U. / j U « «jlTT jLJjl Jr^jJ UUj J . jU«ui.
m

pUjC

JLACJ>J C J U

Ja>i ^li-Uu j j *jJUj
€ . jxÇ«al uJL» « j ^ i Ji»

$*Ù)ZS.±£

^ J*-»J^<5•'>J^-^

,

tSjAif *3ry
gr^.l
V

j x - . < — J U j U ^-u#j^i^jJW ^iSjftfj.iJ \f ^x^<i»i\ ja^*U ii' j«<yiXJi^ > çsC^LV• ^f^jau».!^ ij>'^3\ \) ^f'-^'} <Sj*** •JA-jUV' C^JL«J oTjli^J^.J j ^ * J<-~y Jjfjr .
jy» ^ j - ^ T
iS
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7

t

v

^ V U j t T ' « j j / l ^ x l j i (j^V* •J4-J' « jâ4S-~•/ wijT^fjîjl
i ^ y j w.:.<J»J» jy+y «AL-J *fVy ^\^'j>- C>\tj& oy£\
J .?..,» ». QjJM»J

J» . >uij>l J*»U

^SjCtjy*

• ci*' fjr * ^'^*! '-^A*'

«¿4^1

J/4*i ^

H ^ l j L f ' i jyjj\p~y&j*yf-*jj

>

1

J31ljjj»v3>*' < ^3*" ' *

V""^*"' *

t r y > * « ^ " • " J ! <*j'y ù^A*)

J*?*2*JJ*JJ'.«diil

>

,

»3>* ' < «3^4»»^.^* * <3>**" **-J4j * j l * j V^:!* v3y**~ «i^^'ôJ^* "

ilJSfj~

A^jyL.]» tRondage* ^ih\i^Sf'\

in Î6=in-8=in4£ , >f<*j£X'yx

JJCTJ

~*V J ^ t — v
^ V y~ t

4-1* ( Ordre opposé)**»'jubtcAnij

(

*iCiÇ*ijj4ji j>- o-^^Ju'5Cy c5ÇTi Ô^J.}»
JS*<KSJ&

J-^vA.)-*

vjjJi^ Jij4jl «3»\j* 4^*>i iîjlij» iJj*!*t f* 0* j1>T

{ Ordre méthodique )
( Ordre pi atique )
. .^jL^j

•J^J*

4

J

>^à^j\

¿¿'4*?**

JÙJ*)

. j ^ i

. j .Util y )j
ôuA^l^jJ* • i ^ y — A
«'3>»j>).j>^J'.^*J ^y-^•J r*l
w j U l ^ j t j / ^ l jlj>
«iii'U^ii^/; ^.J*J « k / £jy*y
.^cte^r—-îj<t>->*Ci»Li«i
dl^
• -> ^b J ^ - ^ J <J»'y 4-^^- ju-Ju dyf.*j
(. Jy* * Jv*y
Oj> ^Ai_—»JT Jjfi-jÇ ^y^ WUJ
A *<ÂJi» £„j\f . ^»J{1
••xii-d/l jfW
¿1/1^ U»> 5b
dU*JLs. 4,^; JLiS^ JaL ?
j*»\»Jl *£BJ-f oVjl Jîl» ^tol
< Jr^'j'^J-''-*/ 4u J^ * » »
«lu «JUjU
jjV/l v>*» <|"jl « 4Lu*; ^/^"j J ^ " <f*Jtti*'dl*>M. O U ^ L . tiHJ-f. j J ^ j l J U J J •JAy
^Ju-b»!JJICJJU/ ôJ^.^jl «JJiT J J W Jiï~-^i^ J ^ J > ? - ' ' . • ^ J f^**OJ«/'
^ î j ^ » . jy^yi******!
i

l

u

A

i

J
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,

JL

s

,ôy;*)Ji\JfSi»

4*J. ( Ordre pratique où Ordre d'entré

— Y

) ^ 7 «ob b

i jçf « ju»> i j in-quarto i in-folio « in-folio atl s c in-douzo « i»i oclàvo

trL-lj'

• Julx^" »JLJ**^ . -^JPJj**!/ »*bj» j

Ja, .JJU»«^»

: 2*^

k^^^Jjy&ji^yjy?

'ôk-rj 4 ^ V f ö - * ^ ^ > b tfj&j^ J^JJ-*» »>b *bj» A - j «>b JiïA\Jfyy&
./^-wV»J/f«b^V
'i)j\£)y>*y*>**)jv+y
in AL N° 7,2,3,4..,, c/c.
fa
2V 7,2,5,4.... a/c.
in 76L2V 7,2,3,4... e\c.
8

0

» • <t<Y\Y*>
» (j ) »
» •<i<r<ti-\
» ( ¿1 ) » •;
J-J . ^ J O J
t j ê c** ^ l i T ^ j ^ j » ^y*»-

«««*<>

J^j&}^ toXjy+f, - J-^h àX*")• JUt-l w î * ^ *Jjj^ Jr^MAj-»ij\yy

J& . JJ*jV

%

dljbJ"

joJ y-t. . ^Jul 4»vy*

JV. «J^-»y—** 4*^

é.-^^ J^**'"
ïjl...

^•jrJ^Jé j U j ^
'•J*

j v ^ f ^;4ji J»*W

cîitiO ^y> ' J^fry uïyr-J
1

v ^ V ' ^ J J * ^ J^î^ Jj"-^.

• J ^ J O^t A V j i »jf<Z»~j

]

dij»i

Crjj^l *jU ^i.A^r
^Jw^y >s*y*>- «ijjji-

^JT-- **-^"'J Jj^f 1 J^j»
i$\^&y.

. ^> AS-j\j It'U

O i ^ j ^ a . ^ . J-ÜTJ JLU . A j i ^ j ^
j'Jj; 4803» ^
.
> J J J^*i( ^ " ù ^ wjjj»
'JC*fy
Ji4»- ¿$3^ 4 " ^ ^
jUjT
< jjj-** C)y}y\
4J»)BS'djj. J"> w5v>
**i$C.U ô«»»^V
.
ù h"
*k.
ijJf J*kS" j£*
O*-î-j* Cil iJ^Cjut.
J ^ U A ^ T »iU.jljl vjljl'.Jb'j'.J/,
^J"ÎM7 'sX»jT if\ jr) ô^y
ù*\*jy) U>»j
J

L«>yüVji

J J C ^ ^ I

ö*i^y 0 )

iJ

>JjCa

.-^V

( Ordre O p p o s é ),

-r- X
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B. M . M . Kp. En. Karar Defteri
Defter Sayfa No : 2
No.

Karar hülâsası

Tarihi

1

B.M.M. Kütüpane Encümeni 15/2/1339 da Kütüpanede

1/2/1339

inikat ederek hususatı atiyede ittihazı karar eylemiştir :
1. - Kütahya Meb'usu Besim Atalay B. Encümen Riyasetine
intihap olundu.
2. - Nizammaei Dahilînin 162 nci maddesinin fıkrai ulâsındaki
"Meclisi Meb'usan Kütüpanesi" tabirinin "Büyük Millet Meclisi
Kütüpanesi" şekline tahvilini ve maddei mezkûrenin diğer iki fıkrasını
aynen bilipka kitap istiaresi hakkındaki 164 üncü maddenin dahi zirde
muharrer olduğu üzere tadilini müstaceliyetle müzakere olunmak üzere
Riyaseti Celileye arz ve teklife karar verdi:
Tadili teklif edilen şekli: "Madde. -164 Kütüpaneden Meclis haricina hiç
bir kitap çıkarılamaz."
3. - Kitapların esamisini havi listenin tab'ile âzayi kirama tevziinee
karar verildi.
4. - Gelecek inikatta müzakeresi icra edilmek üzere Kütüpane
Nizamnamei Dahilisinin, teklif edilen Nizamnamei Dahilinin 164 ncü
maddesi şekli muaddeli esasına muvafık tadilâtı havi bir müsvedde ihzarı
takarrür eyledi.
Kütahya

Kozan

B. Atalay

Mustafa Lutfi
Sivas
Rasim
Dosyada mahfuz olan
aslına mutabıktır
Nebil

Aslı gibidir.
Kitaplık Müdürü
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DİZİN*

A
AbdülhamidlI

1

Adliye 1, 4
Ahmet Besim Atalay Bey 4, 7
Ahmet Hamdi Bey ( Y A L M A N ) 4, 8
Aksaray 7
A l i Rıza Bey
Bkz. A l i Rıza Bey (BEBE)
A l i Rıza Bey (BEBE) (I.T.B.M.M.) 4, 7
A l i Rıza Bey (Meclis-i Mebusan Reisi) 1
Almanya 1
Amerikan Kongre Kütüphanesi 1
Anadolu 9
Anayasa 4,9
Ankara

3,7,8,9

Âsâr-ı Garbiyye 1
Âsâr-ı Şarkiyye /
Askeri Tıbbiye İdadisi 10
Aşari Tasnif
Bkz. Onlu Sınıflama
Ayan Meclisi 3, 8
Aydın

4,9

B
Bab-ı Âlî 8
Bab-ı Âlî Teşrifat Memurluğu 8
Bağdat 1, 3, 10
Balkan Savaşı 8
Beyan-ı İtizar 1
Bursa 8
* Dizin, Mukaddime'nin orijinal metnini içermemektedir.
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Bütçe 4, 9
Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi 3, 4, 7
C
Canik
Bkz. Samsun
Cebel-i Bereket
Bkz. Osmaniye
Gelal Nuri (İLERİ) 9
Clémence Holzmeister 5
Conrad Gessner 12
Cumhurbaşkanlığı Sekreterliği 8
Cumhuriyet 3
ç
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