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1967-1968 ders yılında Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler Fa-
kültesi Basın ve !aym ^uksek Okulu'nda verdiğimiz dersler, yine tarafı 
mızdan yazılmış, bunların teksir edilmesiyle elinizdeki taslak halinde-
ki kitap ortaya çıkmıştır. 

"Bilgi Kaynakları ve Arşivicilik" dersi, üçüncü sınıfta Gazeteci 
ük, Radyo ve Televizyon, halkla ilişkiler bölümünde okuyan öğrencile-
rin ortak derslerden biridir. Bu bakımdan, verilen bilgiler, olanak öl-
çüsünde bu üç grupun da yararlanacağı biçimde düzenlenmeye çalışılmış-
tır, 

Dokümantasyon kavramı ile konuya girildikten sonra özellikle kü-
tüphane türleri, yabancı ülkelerle Türkiye'nin belli başlı kütüphanele-
ri tanıtılmıştır. Giriş niteliğindeki birinci bölümü, bir kütüphanede 
bulunacak kitapların önde gelenleri olan müracaat kitaplarını tanıtan 
ikinci bölüm izlemiş, derslerin ağırlığı bu bölüme verilmiştir. Üçüncü 
bölüm, bir kütüphanenin düzenlenmesinde yararlanılacak yöntemleri özet-
lemektedir. Bir ek bölüm niteliğinae olan dördüncü bölümde ise, bir gas~ 
zete arşivi (kitaplığı) üzerinde durulmuştur. 

Derslerin bu ilkel çoğaltma düzeninde, alt notların metin içinde 
parantez.de verilmesi zorunlu olmuştur. Başvurulan kitap ve yazılarla, 
okunabilecek malzeme, bölümlerin içinde gösterilmiş, aslında bibliyog-
rafyaya ağırlık verildiğinden ayrı bir bibliyografya çizelgesi eklenme-
si -şimdilik- gerekli görülmemiştir. 

Derslerimiz devam ettiği takdirde, bu notlar da -içerik ve bi-
çim bakımlarından- gelişecek, zamanla bir kitap niteliğini alacaktır. 
Bugün öğrencilere kolaylık sağlamaktan öte bir amacı yoktur. 

S. M. Özerdim 
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üİRÎKCI -büLüm 
KISA KÜTÜPHANECİLİK BİLCjlL-uRİ 

DOKUiviAiıi TAS ZCH: 

DOKÜMAN; Bil^i ve belge toplamalc, bunları bir düzene koyarak istifadeye 
sunmak eyleminin genel terimi olarak «•dokümantasyon" üzerinde duracağız. 

"Doküman" (Latince: üocumentum) hemen bütün batı dillerinde, bu 
arada türkçe'de kullanılan bir sözcüktür, (ingilizce; Locument, Fransız-
ca: Document, Almanca; Dokument). malanı: Belge, kanıt (vesika, delil) 
tır. 

u» r. ü»D» ( uiiion i-ranoaıse des 0roanısmes' de Dooumantation) adını 
taşıyan «ranaıa Dokümantasyon Kuruluşları Birlisinin "Doküman" tanımı 
şöyledir; "Maddi olarak tespit ve tayin edilmiş; müracaat, tetkik veya 
delil olarak kullanılmaya elverişli her türlü bil*;,! temeli" (k. Türker 
ncaroğlu'nun a,:a4..ıda gösterilen yazısından). 

Bi.r okul öğrencisi bile, ödevini yazmak iğin "doküman toplamak" 
deyimini kullanır, müracaat eyleminin en yalın biçimi küçük bir bilgi 
almak, ya da bir sözcümün a. .lamını öğrenmek için aaeiklopedılere, «özlük-
lere bakmaktır. Araştırma için arşiv belgelerine, yazma ve basma bitapla-
ra, gazetelere, dergilere, bunlara benler kaynaklara bakılır, bunlardan 
yararlanılır. Doküman'ı kanıt olarak çullanmanın yolları arasında; bir 
belge ya da bil' inin mahkemeye sunulması; yazar arasındaki tartışma-
da bir kaynaktan almmı,;: bilginin v a da yazılı, basılı bir belgenin fotc-
no.jisinin yayınla. mıa->ı örnek olarak gösterilebilir, 

Belçikalı dokümantalist Pierre Otlet'm dokümanları sınıflandır-
masını 19341te yayınla;aş "Traite de Documentation" adlı eserinden u. Sü-
rüten'in çevirisi ile alıyoruz: 

1. Kitap cinsinden olan dokümanlar (Documents bibliographiqueo): Ki-
tap ve broşürler, monografi.-.er, enseler, treteler, el kitapları, ana iki o-
pe iler, dikaiyonerler, dergiler, ^aaeteler, yıllıklar, almanaklar, adres 
Kitapları, metin toplamaları, şer,, vc izak^ameler, kataloglar, ostvcller, 
düstur vc kanun küllüyatı, tezler, kılavuzlar, endeksler, raporlar, reper-
tuarlar, albümler, bültenler, ihbariyeler, zabıt vc izahnameler, tercüme, 





hulasa ve iktibaslar» antolojiler v.s. 
(Bin bu sınıflandırmayı "Kitaptan tek yapraklı deotan ya da bildiri-

ye deyin basılı dokunanlar" olarak kısaltabiliriz.) 
2. ûrafik dokümanlar (Documents ^raphiques); El yazmaları,haritalar, 

plânlar, atlaslar, basma ve kabartmalar, gravürler, fotoğraflar, klişeler, 
resimler, armalar, fotokopiler, projeksiyonlar, arşiv, müzik eserleri, ki-
tabeler, maskûlât ve madalyalar, mühür ve damgalar vs. 

3. Mtap yerine geçen dokümanlar "Materıel de demonstration"jModel-
ler, maketler, kabartmalar, ilmi aletler, tedris levazımı, gramofon plakla-
rı, sinema filmleri, radyofonik dokümanlar, televizyon, tiyatrolar, bayram 
ve seromoni günleri intibaları, merasim., elbise ve üniformaları, sınaî ima-
lat v.s. 

4. İdarî dokümanlar (Documents administratifs): Muhabereler, notlar, 
raporlar, hesap hülâsaları, diğer hülâsalar, resmî defterler, hal ve beyan 
hülâsaları, listeler, repertuarlar v.s. 

Bu sınıflandırmada sayılan doküman çeşitlerine daha birçok doküman 
türü eklenebilir. Yukarıda U.P.O.D.'un tanımına giren herşey dokümandır. 
(Parmak izi, pul,hayvanat bahçesine konulmuş canlı hayvan, mineraloji, mü-
zesinde görülen bir taş parçası, gazete küpürü, bir çağın kartı, kartvisit 
bir el ilanı, mektup, küçük bir kağıda yazılmış not, bizde, biyografyaların 
yokluğu, eksikliği dolayısıyla doküman olarak sık sık kullanılan mezartaş-
ları... gibi). 

DOKÜMANTASYON: Dokümanların toplanıp işlenmesi ve istifadeye sunulma 
sı eylemine denir. U.F.O.D.'un tanımına göre "dokümantasyon":"Dokümanların 
araştırılması, toplanması, düzenlenmesi ve yararlanılmasıdır* ayrıca s"Do-
kümanlar tcpluluğu"dur. 

Dokümantasyon eyleminde 3 evre vardır: 
1. ToplamaCDerleme) evresi: Kitaplıkların, müzelerin, arşivlerin ve 

benzeri kuruluşların kurulması; bunların içinde toplanacak dokümanların a-
raştırılması, derlenmesi. 

2. Hazırlama evresi: Derlenen malzemenin kataloglarının, envanterle-
rinin, bilimsel listelerinin yapılması. Malzemenin bilimsel yöntemlerle 
depolara yerleştirilmesi. 
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3, Yararlanmaya sunulma evresi s Bu 'malzemenin okuyucuya, araştırma-
cıya sunulması. Daha da öteye, bibliyografya yayınları yapılması. 

P.Otlet'nin sözleri ile: "Dokümantasyon, dokümanı, yazarın kalemin" 
den çıktığı andan okuyanın ve bilgi derleyenin beynine girdiği ana kadar 
izler." 

Dokümanların saklandığı, düzene sokulduğu ve istifadeye sunulduğu 
yerlere "Dokümantasyon Merkezleri, Dokümantasyon Kuruluşları" denir, -̂ un-
lar: devlet arşivleri, kütüphaneler, müzeler, devlet dairelerinin ya da 
özel kuruluşların bilgi derleyip düzene koyan büroları, diskotekler-fono-
tekler, sinematekler-film arşivleri v.b.dir. 

DOKUMANTOLOJİ 
Yüzyıllar ilerledikçe, geçmişte yapılan bilim ve sanat çalışmaları-

nın ürünleri çoğalmakta, sayı olarak üzerinde düşünülecek bir dereceye var-
maktadır. 16. yüzyılın okuyucu ve araştırıcıyla 20. yüzyılın okuyucu ve 
araştırıcısı arasında bir karşılaştırma, yüzyılımızın okuyucusu için olanak 
ların çok üstün olduğu sonucunu verecektir. ue var ki yüzyılımızın araştı" 
rıcısı, karşısına dikilen azametli doküman yığını karşısında, eski yüzyılla 
rın okuyucusuna göre büyük bir güçlük karşısında kalacaktır. İnsan ömrünün 
kısalığı, onun bu doküman yığınının içinden çıkmasını önlemektedir. 19. yüz 
yılın teknik gelişmeleri,, bilimlerde görülen genişleme ve derinleşme, baskı 
makinalarının hızlanarak dünyaya doküman yağdırması, dokümantasyon dediği-
miz bilgi kolunun doğmasına neden olmuştur. Dokümantasyon bir uygulamadır; 
bunun bilim olarak adı ise "Dokümantoloji"dir, 

Dokümanların artışı bunların yararlı bir biçimde düzenlenmesi gerek-
semesini ortaya çıkarmıştır. Dokümantasyonla ilgili terimleri saptamak, sı-
nıflandırma yöntemlerini koymak, incelemek, eleştirmek; dokümantasyon kuru-
luşlarının listelerini hazırlamak, bu kuruluşların arasındq bağıntılar sağ-
lamak; bibliyografyalar yayınlamak, dokümantasyoncu yetiştirecek okullar 
açılması... gibi sorunlar, ayrıca d kümantasyon işiyle uğraşacak yeni kuru-
luşların doğmasına neden olmuştur. 

1895'te "Uluslararası fiifcliyografya Enstitüsü" adıyla kurulan, 1930' 

| B. Y. y. o. 
1 Kütüphanesi 
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da "Peder a t i on International de Decumentation" adını alan (Kısaltılmış 
adı: nF»İ»D'dir.) örgüt, dokümantasyon işleriyle uğraşan uluslararası ni-
telikte olan bir kuruluştur. 

Yukarıda adını andığımız "U.P.O.D.", Fransa'da 1931'de; "British 
Society of International -^ibliography" 1928'de ingiltere'de, ASLIB olarak 
kısaltılmış olar "Association of -Special "^ibraries and Information -^ureuas 

T 

ise 1924't e yine İngiltere'de kurulmuştur. Almanya'da bu 'çeşit kuruluşlar 
dan birisi "Deutscher uormenausschus", bir başkası ise "Deutsche Gesells-
chaft für Dokumentation"dur. 

Türkiye'de, Milli Kütüphane'nin içinde 1952'de kurulan "Bibliyog-
rafya Enstitüsü", bizim bu nitelikteki kuruluşumuzdur. 

Dokümantalist (dokümantasyoncu) yetiştirmek için okullara da gerek 
seme duyulmuştur, (Kütüphanecilik öğreniminden ileride söz açacağız.) 
Fransa'da bu türde öğr tini 1945'te başlamıştır. Bu öğretim kuruluşlarında; 
arşivci, paleograf (eski yazıları okuyan), kütüphaneci, dokümantalist, mü 
zeograf (müzeci), bibliyografyacı, katalogou... yetiştirilir. 

(Bu konuda Türkçe'de yayınlar: 
Ulvi Yürüten: Dokümantasyon Konusu ve Problemi. İstanbul. 1948. 

Teknik Okulu yayını. VII 62. 
M. Türker Acaroğlu: Dokümantasyon ve Dokümantalojinin Mfeihiyeti. 

Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, II. Cilt-I.Sayı, 1953, 24 S. 
Dokümantasyon. Türk Ansiklopedisi. 13. Cilt) 

II 

D CK UMAN T AS Y öt: KURULUKLARI 

1. 
ARŞİVLER 

TANIM: 
Latince (Archivum), Yunanca (Arkhcion), resmi daire, belediye sarayı 

anlamına gelmektedir. Bu sözcük İngilizce, Fransızca, Almanca gibi büyük 
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dillere (sırasıyla: Archives, Archives, Archiv) geçmiş, Türkçe'ye Fransız-
cadan alınarak "arşiv" olarak girmiştir. 

Türk Ansiklopedisi'nin tanımına göre, arşgiv 'belli bir yönetim dai-
resine ait evrakın düzenli bir şekilde bir araya toplanması"; ayrıca: "bu 
yazılı belgelerin saklandığı yer"dir. (Osmanlıca: Hazine-i Evrak) 

Arşiv'in kütüphaneden ayrılan yanı, yüzyıllar boyunca birikmiş mal-
zemesinin kendi içinde hazır bulunmasıdır. Kütüphane ise kurulurken ve ku-
ruluşundan sosra malzemesini dışarıdan sağlar. Arşiv'in tasnif siotemi ha-
zırdır $ küjüphane ise kendisine bir tasnif sistemi seçmek durumundadır. 
Arşiv malzemesi kümeler halinde değerlendiril r; kütüphanede ise her kitap 
ayrı olarak kataloglanır. (Aşağıda açıklanacaktır.) 

Arşiv, tarih boyunca? taş, kil, tablet, maden, dokuma, papirüs, par 
şömen, sonunda kağıt üzerine kazılmış ya da yazılmıştır. ivitap için de 
aynı malzeme kullanılmıştır. 

lARİHgE ; 

Orta ^ezop o t arayanın Nippur Kentinde İsa'dan önce II. binden başla-
mak üzere tabletlerden meydana gelmiş bir devlet arşivinin varlığı bilin-
mektedir. Eti'lerin resmi yazışmaları, antlaşmaları, yasaları, kral yıl-
lıkları başka belgeleri Boğazköy arşivinde toplanmış bulunuyordu. (1.0. 
1900-1200) Mısır'da İ.O. ondördüncü yüzyıldan başlayarak 

« 
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Mısır ile ona bağlı devletler arasındaki yazışmaları gösteren belge-
ler bulunmuştur. Eski Yunan'da, Roma'da arşivlere "gratharrium", "char 
tarium", "tabularium" denmiştir; yazı ile, kağıt ile ilgili şeyler an-
lamına gelir. Eski Yunan'da İ.O. 4, yüzyılda resmi belgeler biraraya 
getirilmiştir. Roma'da İ;Ö. 83!de, Capitol (Boma'nm siyaset merkezi 
olan semti.) yangınindan sonra "Acrarium" (hazine demektir) adıyla 
arşiv kurulmuştur. Bu arşivde ağaç levhalara yazılmış belgelere bulu-
nuyordu. Orta çağda arşivler Papa Sarayı ile piskoposluk dairelerinde 
idi. Büyük Kari (Charlmagne) arşiv kurmak istediyse de bir yerde yer-
leşemediğinden başaramadı. Bu yüzden Fransa'da arşiv Philippe Aguguste 
(1165-1223) ile Saint Louis (1214-1270) zamanında kuruldu. Fransız 
Milli arşivinin kuruluşu 1789-1790 yıllarında kanunla gerçekleşti. Al-
man devlet arşivlerinin eskiliği 13. yüzyıla değin gider; asıl arşiv 
1919*da kurulmuştur. İngiltere'de devlet adamları, işlerinden ayrılır-
ken arşivlerini birlikte götürürlerdi. 1838'de çıkarılan bir yasa ile 
"Public Record Office" adı verilen devlet arşivi kurulrm ştur. Amerika 
Birleşik Devletlerinde arşiv belgeleri devletin kuruluşu ile başlar. 
Milli arşivin kuruluş yasası 1934't e çıkmıştır. 

Türkiye'de : 1846'da Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın kurduğu 
"Hasine-i Evrak" (önce nezaret sonra müdürlük), cumhuriyet döneminde 
Başbakanlık Evrak Müdürlüğüne bağlı iken 1937'de çıkarılan 3154 sayılı 
yasa ile bağımsız bir müdürlük, 1343'de çıkarılan 4443 sayılı yasa 
ile ise genel müdürlük (Başvekalet Arşiv Genel Müdürlüğü), haline: 
getirilmiştir. Yeni bir tasarı ile daha da geliştirilmesi sağlanacak 
olan bu kuruluşta, Osmanlı devletinin resmi belgeliri saklanır. 

Bir milyon belgenin derlendiği bu arşivde önce Ali Emiri'nin 
başkanlığındaki bir kurul ( 1918-1921) padişahlara göre kronolojik; 
İbnül emin Mahmut Kemal'in başkanlığındaki kurul konulara göre (1921) 
daha sonra ise, Muallim M. Cevdet İnançalp başkanlığındaki kurul daha 
dar bir çerçeve içinde tutulmuş korulara göre sınıflandırma yapmıya 
çalışmıştır. (1932'den) Macar bilgini Prof. Dr. I.ajos Fekete'nin işi 
ele alması üzerine (1935) bu tasnifler bırakılmış, arşivde tek sınıf-
landırma yönetimi olan "Provenienzia1' (Latince anlamı:' menşe, kaynak) 
yönetimine gidilmiştir. (Bu arada Kamil Kepeci'nin de bir sınıflandır-
ma denemesi vardır.) "Provenienzia" sistemi, "eskiyi olduğu gibi kurma 
yeniden canlandırma" ilkesine dayanır. Bir devlet dairesinin arşivi, 
bulunduğu yerde düzenlenmiş «lduğu biçimde yerleştirilir. Başvekalet 
Arşiv Genel Müdürü Mithat Sertoğlu, aşağıda göstereceğimiz kitabında, 
şöyle demektedir:"Gayemiz, elimizde mevcut malzeme ile eski devlet da-
ireleri kalemlerini zamanımızda mevcut bulunmuş olan teşkilaîfcına 
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göre yeniden tesistir. (S.:85) 
TÜRKİYE'DE ARŞİVLER : 
Başvekalet Arşiv Genel Müdürlüğü : İmparatorluğun Bâb-ı Hümayun 

(hükümet), Bâb-ı Asâfî (Başbakanlık), (Bâb-ı Defterî (Maliye İşleri) 
adları ile anılan örgütlerinde yüzyıllardır toplanmış olan belgeler bu 
arşivdi dir, 

Tcpkapı Sarayı Müzesi Arşivi : Padişahlarla ve azledilmiş, idam 
edilmiş devlet adamlarıyla ilgili belgeler (10.726 defter, 12.274 kağıt 
Asıl arşiv Patin çağı ile başlar. Ancak, eski yüzyıllardan kalan belge-
ler de vardır. En eski belge, 1348 yılından, Orhan zamanından kalmadır. 
En son belge ise, 1922'de saltanatın ilgası ile ilgilidir.) 

Tapu Kadastro Genel Müdürlümü Arşivi : Ankara'da bulunan bu ar-
şivde, 1848'den bu yana tapu kayıtları vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Arşivinde 1920'den buyana yasalar 
ve tutanaklar bulunmaktadır. 

Şeriye Mahkemeleri Sicilleri : Şeriata dayanan bu mahkemelerin 
defterlerinde dava kararlarından başka, merkezden verilmiş emirler de 
yer almıştır. Şeriye sicilleri bugün, başta Ankara Etnografya Müzesi 
olmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığırnm müzelerinde bulunmaktadır. Bu 
defterler, Millî Eğitim Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'ndan devredilmiş-
tir. (,1941'de) 

Devlet dairelerinin (Osmanlı Devleti ya da Türkiye Cumhuriyeti 
örgütünde), belediyelerin, «kulların, özel kuruluşların, hatta ailele-
rin, kişilerin arşivleri vardır. (Muallim M.Cevdet İnanalp'in derlediği 
eski belgeler, kitaplığı ile birlikte İstanbul Belediye Kütüphanesine 
verilmiştir,) 

YARARLANMA : 
Arşivlerde, geçmiş yüzyılların belgeleri, tarih araştırmaları 

için en değerli dokümandır. Taplumsal, ekonomik yaşayışımızın bütün 
görünüşleri,bu belgelerde yatmaktadır. Arşiv belgelerinden bilimsel 
amaçlardan başka, resmi ya da kişisel işlerde, davalarda yararlanıla-
bilir. 

ARŞİVİN KİMİ SORUNLARI : 

Arşivlerin kendilerine özel yapıları, bu yapılarda özel olarak 
hazırlanmış depoları, çalışma yerleri, arşivlerden yararlanacaklar için 
sa&mnlar bulunur. Arşiv malzemesi ç-k eski zamanlardan bu güne 

4 
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kaldığı için; havanın, nenin, tozun, böceklerin etkisi ile bozulabilir, bun-
dan sonra da bozulacağı düşünülür. Bu nedenle, arşivlerde, yapılarından 
başlayarak lıerşeyin büyük bir özenle ele alınması gerekir. Arşiv malzemesi 
zarflarda, dosyalarda, ya da kutularda saklanır. (Osmanlı döneminde, kağıt-
lar torbalara konur, torbaların üzerine ait olduğu ay yazılırdı.) 

Arşivlerde çalışacak uzmanların özel olarak yetiştirilmesi, eski 
yazıları, eski dili, tarihi ve başka y.rdımcı bilgileri edinmiş olmaları 
gereklidir. 

Arşivler, devletler hukuku bakımından da bir takım sorunlar gösterir. 
Fazıl IşikOzlü'nün aşağıda adı verilen kitabı da bu ko nuda ilginç bilgi-
ler taşımaktadır. Dünya tarihinin çeşitli evrelerinde küçüklü-büyüklü 
prenslikler imparatorluklar, ulusal devletler; savaşlar, birleşmeler, 
işgaller, ayrılmalar dolayısıyla birbirine geçmiş; dolayısıyla arşivlerde 
dl değiştirmiş, ya da antlaşmalar sonucu yeniden eski sahibi olan devlete 
geri verilmiştir. Bütün bu koşullar arşivin devletlerarası ilişkilerdeki 
yerinin saptanmasına yol açmıştır. 

(Türkçe'de birkaç kitap ve yazı s 
Mithat Sertoğlu : Muhteva Bakımından Başvekalet Arşivi. Ankara 

1955. /inkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Joğrafya Fakültesi yayını. 
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi kılavuzu. 2. fasikül. İstanbul 1938-

1940, 192 S, Belgeler (K) harfine kadar yayınlanabilmiştir. 
Feyyaz Gürkan s Milli Bgitjm Bakanlığı Arşivleri ve Türkiye'de 

Arşiv Çalışmaları. Ankara 1966. Milli eğitim Bakanlığı. 56 S. Cedveller. 
Arşiv meseleleri. Macarcadan çeviren: Tayyip Gökbilgin. istanbul 

1939. Maarif Vekilliği, 149 S. (Prof. iokete'nin yazıları)' 
Fazıl Işıközlü: 16-20 Mayıs 196i Tarihleri Ara_s_ında Varşova'da Top-

lanan VI. milletlerarası Arşiv *uvarlak masa Konferansı hakkında ııapor. 
Milletlerarası İta.yatta Arşiv. Ankara 196İ Başkanlık Devlet Matbaası. 64 S. 

Doç. Dr. Osman Ersoy : Arşiv Bedir. Arşivist Kimdir? Türk Kütüpha-
neciler Derneği Bülteni 6. cilt-3.sayı, 1957 S.101-108. 

Kütüphane ve Arşiv Münasebetleri. Aynı bülten 6.cilt 4. sayı 
S. 28-32.. 

Hali t Ongan : Ankara'nın 1 Numaralı ger'iye Sicilli. Ankara 1958. 
Ankara Üniversitesi Dil ve Terih-Coğrafya Fakültesi yayını 188 S. 

Avrupa arşivlerinin bir listesi. Türk Ansiklopedisi'nin "Arşiv" 
maddesinde görülebilir. (3 cilt). 
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İşte, kütüphanelerimizi dolduran kitapların en küçük öğesi olan 
harflerin doğuşu böyle anlatılmaktadır. Bugün dünyada elli kadar alfabe 
kullanılmaktadır. 

KAĞIT: 
Bizim "kağıt" sözcüğümüz Farsça "kağazlldan gelir. Ancak, üygur-

larda "kagas" ve "kagat" sözcüklerinin ağşç kabuğu anlamına geldiği, do-
layısıyla, ilk kez Vin'de yapılan kağıdın, adını Uygur dilinden aldığı 
ileri sürülür. Kağıt İ.S. 105'te Çin'de Tea'i Lun adlı bir Çinli tara-
fından yapılmıştır. 

Kağıttan önce insanlar, yazılarını yazmak için taş, kil tablet-
ler (eski Mezopotamya ve Anadolu), maden (pirinç, bakır, tunç, kurşun), 
ağaç levhalar (Mısır, Yunan,- Roma i,, Tomardan sonraki kitaba verilen 
"codex" adı ağaç kabuğu anlamınadır.), ağaç yaprakları (Araplarda hurma 
yaprağı), kumaş, papirüs(Mısır ve çevresi), parşömen (Bergama kırallı-
ğında içat edilmiştir ki; koyun, sığır, dana derilerinden yapılırdı. 
Yunan ve Boma'dan sonra Avrupa'ya yayıldı.), balmumu kullanılmıştır. 

Kağıdın icadına deyin, insanların, yazılarını yazmakta ne denli 
güçlük çektikleri anlaşılır. 

Ağaç kabuğundan, paçavralardan yapılan kağıt 750 yılında İslâm 
ordularıyla Çinliler arasındaki bir savaşta esir edilen askerler tara-
fından Orta Doğuya öğretildi. 794 yılında Bağdat'ta ilk fabrika kuruldu. 
9. yüzyılda artık İslâm dünyasında parşömen kalkmıştı. Kağıttan para ya-
pıldığı gibi çarşı pazarda kağıt kullanıldı. Oysa, Avrupa, pahalı bir 
madde olan parşömeni, üzerindeki yazıları silerek defalarca kullanıyor-
du. Kağıdın yayılması İslâmlığın yayılması ile birlikte oldu. 1511'de 
İspanya'da, 1276'da italya'da, 1348!de Fransa'da, 1370'de Almanya'da, ... 
1495'te ingiltere'de, 1670'de Amerika'da kağıt fabrikaları kuruldu. 

Türkiye'de : Kağıt ondördüncü yüzyıla deyin doğudan, sonra çeşit-
li Avrupa ülkelerinden getirilniştir, Son yüzyıllarda Fransız kağıtları 
daha çok kullanılıyordu. 1726'da ilk Türk Basıraevini kuran ibrahim 
Müteferrika, 1747'de Yalakâbâd (Yalova) da ilk kağıt fabrikasını da 
açtı. ( Bundan önce kağıt yapmayan, fakat dışından getirilen kağıtları 
işleyen, boyayan kuruluşlar bulunduğu sanılıyor.) istanbul'un Kağıthane 
semtinde III. Selim zamanında bir kağıt fabrikasının bulunması da olanak 
içindedir. 1802 - 1832 yılları arasında Beykoz'da bir kağıt fabrikası 
çalışmıştır. 1846'da İzmir'de kurulan fabrika Avrupa rekabeti yüzünden 
yaş ayamamış tır. 1893'te kurulan Hamiûiye Kağıt Fabrikası Şirketi de 
yıllarca bir iş yapmamış, istanbul'un işgali sırasında parça parça 
dağıtılmıştır. (Cumhuriyet çağında ilk kağıt fabrikası 1936»da İzmit'te 
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(Kağıt konusunda bir kitap adı: 
Doç» Dr* Osman Ersoy: ZVIIIl ve XIX* Yüzyıllarda Türkiye'de Kağıt 

Ankara' 1963» Ankara Üniversitesi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayını. 
VII 225 a. Filigranlar. Bu kitapta kağıdın tarihi üzerinde bilgi veril-
miştir. ) 

BASKI SANATI : 
I.C-. 5000'den başlayarak Yakın vâ Orta Doğu'da düz ya da silindir 

biçiminde damgalar, mühürler görülmektedir. (Prof.Dr. Bossert, İ,Q. 2000 
sıralarında Girit'te kile kazılmış bir metinden söz açar. Phaistus 
Diskus'u denilen bu metindeki şekiller ara^ajıda tekrarlananların bulunu-
şu ilkel bir baskı tekniğine işarettir. ) 

İlk kitabın basılışı yine Çin'e bağlanır. İ,S. 868 Mayısında 
Çinli v/ang Chich ilk kitabı ağaç bloklardan yararlanarak basmıştır. 
1041 - 1049 yıllarında Çinli demirci Pi-şeng, önce kilden, sonra maden-
den ilk "müteharrik" (yerinden oynatılabilen) harfleri yapmıştır. Baskı 
sanatının üjir icadı da bu sayılır. Aııcak, Çin alfabesinin özelliği dola-
yısıyla (bu, alfabede sayılmaz, 50.000 şekil vardır) blok-baskı kalmış-
tır. Baskı sanatının Avrupa'ya Moğol istilâsıyla gelmiş olması düşünü-
lebilir (1241 yılı). (Çinden önce Uygurlarda tahta harfler vardır. Bos-
sert, baskı sanatının Uygur icadı olabileceğini ileri sürüyor.) 

Baskı sanatının ikinci, kesin icadı Almanya'da Gutenberg'e nasip 
olmuştur, ıvıainz kentinde işe başlayan johann Gutenberg önce tahta sonra 
maden "müteharrik" harfler yapmış, "42 Satırlık incil" diye anılan ilk 
ki'cabı 1454 yılında basmıştır. (Baskı sayısı: 300 idi). Baskı sanatı, 
bu yüzyılın içinde Almanların aracılığı ile bütün Avrupa'ya yayılmıştım. 
( İtalya, Hollanda, İsviçre, Fransa, İspanya, macaristan )., ingiltere' 
dc ise ilk basımevini 1476'da Londra'da William Caxton adlı bir İngi-
liz kurmuş $ ötekiler gibi din kitapları ile debi.1, halk kitaplarıyla 
işe başlamıştır. Amerika'da ilk basımevini Benjamin Franklin Philadelp-
Iıia'da açmıştır. 19. yüzyıl baskı sanatının geliştiği yüzyıl olmuşa 
ofset, rotatif, dizgi makinası, eııtertip, linotip, monotip... 19.yüz-
yıl sonları ile yirminci yüzyıl başlarında gerçeklişmiştir. 

TuPıKİYE'DE : 
1493?te Yahudiler, 1567'de Ermeniler, 1627?de Rumlar ^ürkiye'de 

kitap bastılar,, ( Türkiye dışında Türkçe kitap basımı da yapılmıştır.) 
Türkiye'de ilk basımevini İbrahim Müteferrika ( 1674 - 1745 ) 

kurdu. İbrahim Müteferrika aslında Macardı. Bir savaşta esir edilerek 
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Türkiye'ye getirildi. Müslümanlığı kabul etti, özgürlüğünü kazandı. 0-
nemli bir görev olan Müteferrikalığc yükseldi. Zaman zaman dış ülkele-
re gönderilerek diplomatik görüşmeleri yönetti. Türkiye'de bir basım-
evini kurmaya 1719'da girişti. FransV'da elçilik yapmış Yirmisekiz Çe-
lebi ^ehmet Efendi'nin oğlu, babası ile Fransa'da bulunmuş ve baskı 
sanatını yakından tanımış olan bait Mehmet Efendi ona yardım etti, 
onunla ortak oldu, İbrahim Müteferrika, padişaha "Vesilet-üt-Tıbaa" 
adlı bir rapor sunarak baskının yararlarını anlattı, Şeyhülislâm Abdul-
lah Efendi'den fetva, padişah III, Ahmet'ten ferman alındı. Damat Nev-
şehirli İbrahim Paşa'nın desteği' sağlandı, basımevi 1726 yılında kurul-
du, İlk kitabın 1729 yılı Ocak ayını.ı 31. günü tamamlandığı biliniyor. 
Bu» Cevheri'nin "Sıhah" adlı sözlüğü idi; Vanî 1VAehmet Efendi tarafından 
Türkçeye çevrildiği için "Vankulu Lügati" diye bilinir, İki cilt olarak 
(1000) tane lasılmıştır. 

Müteferrika Basımevi 1735 - 1740 yılları arasında çalışmadı. 1742' 
de son kitap basıldı. İbrahim Mütef errika'nm bastığı kitapların sayısı 
( 17 )dir. İçlerinde Kâtip Çelebi'nin üç eseri, Fransızca bir gramer 
ve Naima Tarihi'de vardır. İbrahim Müteferrika kitapların kimisini çe-
virmiş, kimisini kendisi kaleme almış, kimisine önsöz yazmış, kimisinin 
o e haritalarını yapmıştır, 

Müteferrika Basımevi, kalfaları Kadı İbrahim ile Kadı Ahmet tara-
fından 17555te yeniden açıldı. "Vankulu Lûgati"nin yenj. basımı yapıldı. 
Basımevi 1783-1794 yılları arasında, her ikisi de tarihçi olan Raşit 
ve Vasıf tarafından işletildi. Altı kitap daha basıldı. Basımevinîn 
yeniden çalışmaya her başlayışında p.^dişahtan ferman alındığını hatır-
latalım. (Unutmayacağımız bir nokta da, Avrupa'da ilk basılan kitapla-
rın din kitabı olmasına karşılık, bizde, basımevine, din kitabı basıl-
maması koşulu ile izin verildiğidir. JBasımevinin gerici çevrelerde iyi 
karşılanmadığı, geçimlerini kitap çoğaltarak sağlayan hattatların bir 
tabuta yazı gereçlerini koyarak gösteri yaptıkları da eklenmelidir.) 

İkinci Basımevi 1796'da hasköy'de, Mühendishane (Topçu okulu) de 
"Darüt-Tıbaa" (basımevi anlamına gelir) adıyla açıldı. 18021 de Üaküdar? 
da "Darüt-Tabaat-ül-Cedide" kuruldu. Bu ikinci ve üçüncü basımevlerinin 
yönetimi Abdurrahman Efendi'ye verilmiştir. 

1831'de yayınlanmaya başlayan ilk Türk gazetesi, aynı zamanda, 
1922'de Osmanlı Devletinin son bulmasına değin çıkarılan resmî gazete 
"Takvim-i Vekayi°nin basılması için o yıllarda "Takvimhahe-i Amire" 

o 

kuruldu, ( 1864'te "Dar-üt-tıbaa" ile "Takvimhane-ı Amire" birleştiril-
miş, önçe "Dar-üt-Tıbaat-ül-Amire", daha sonra da "Matbaa-i Amire11 
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adı verilmiştir. Cumhuriyetten sonra "Milli Matbaa" daha sonra "Devlet 
Matbaası" adını alan bu kuruluş bugün "milli Eğitim basımevi" olarak 
çalışmaktadır.) 

1840'da padişah iradesiyle özel basımevlerinin kurulmasına da 
izin verildi. Churchill adlı bir İngilizin 1840'da çıkarmaya başladığı 
ilk özel ,J-urkçe gazete "Ceride-i Havadis"in "Ceridehane" adlı basımevi 
bunlardandır. 

Baskı sanatı için birkaç kitap adı : 
Selim Nüzhet Gerçek : Türk Matbaacılığı, istanbul 1928, 1939. 

Devlet Matbaası. (1939 basımı: 111 S. 45 S. belge) 
Selim Hüzhet Gerçek : Türk Taş Basmacılığı, istanbul 1939. 
Doç.Dr. Osman Ersoy : Türkiye'ye Matbaanın Girişi ve İlk Basılan 

Eserler. Ankara 1959 Ankara Üniversitesi ^il ve Tarih-Coğrafya Fakülte" 
si yayını. IX 78 S. resimli. 

Türk Ansiklopedisinde "Basım" maddesi. (5.cilt) 
Bossert'in "Tabı Sanatının Keşfi" adlı yazısı, "İkinci Türk Tarih 

Kongresi" tutanakları ararında (24) sayfalık bir tebliğdir, istanbul 
1937. 

EK : 1. İbrahim Müteferrika, 1720'den başlayarak (4) tane de 
harita basmıştır. 

Sağlığı süresince bastığı kitapların sayısı (17)dir. Banların 
bir bölüğü çok ciltlidir. Müteferrika'nın bastığı kitapların 4.sü olan 
"Tarih-i Hind-i Garbi" (173) Türkçe'de ilk resimli kitaptır. 

2- 1729'dan 1839'a değin 200 kitap basıldığı tahmin edili-
yor. (Türk Ansiklopedisi, "Basım" maddesi, 5.cilt) 

1729'ddn yeni Türk harflerinin uygulanmaya başlama tarihi 
olan 1929'a değin basılan kitapların sayısı şimdilik. 30 ile 40 bin ara-
sında tahmin edilmektedir. 

3- "Beynelmilel Erkamm Kabulü Hakkında Kanun" (Kanun No. 
1288), 24.^ayıs.1928'de kabul edilmiş, o yılın Haziranından başlayarak 
rakkamlar değişmiştir. 

"Türk Harflerinin Kabil ve ^atbiki Hakkında Kanun" (Kanun 
Nmj.1353) ise 1.Kasım. 1928 günü kabul edilmiştir. Yeni Türk harflerinin 
uygulanması 1.Ocak.1929'da başlar. Ancak, yasa, gazete ve dergilerle 
ilanların 1.Aralık.1928 gününden başlayarak yeni harflerle basılmasını 
buyurmuştur. 

B, Kütüphaneler 
Tanım: 
Türkçede "kütüphane" sözcüğü, arapça "kitap" sözcüğünün çoğulu 

olan "kütüp" ile "ev" anlamına gelen "hane"nin birleşmesi ile ortaya 



. 

I 
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çıkmıştı. Sen yirmi-yirmibeş yıldır kullanılagelen "kitabevi" (kitapçı" 
sözcüğünden önce'"kütüphane" hem bugünkü anlamını, hem de ("kitaphane" 
ile birlikte) "kitabevi" anlamını taşırdı. "Kitaplık" sözcüğü ise, 
bugün, hem daha küçük "kütüphaneler" için, hem de "etajer" anlamına , 
kullanılmaktadır; henüz kesin anlamını kazanmamıştır. 

İngilizcede "kütüphane" anlamına (library) Fransızcada "kitabe-
vi anlamına (librairic), aslında Lâtinceden gelmektedir. (Lâtince liber 
"kitap", librarium "kütüphane" demektir.) Fransızcada v^ Almancada kü-
tüphane anlamına gelen (sırası ile: biblictheque, bibliethek) ise eski 
Yunanca (biblien) "kitap" ile (theke) "dolap"nin birleşmesinden ortaya 
çıkmıştır. 

Kütüphane : Müracaat ve araştırmada yararlanılmak ü̂ zere saklanı-
lan kitap ve .benzerlerinden meydana gelmiş olan kelleksiyen, ayrıca : 
bu kolleksiy«nun saklandığı yer, yap^ «larak tanımlanabilir. <j.V«rsti-
us'un tanımı, daha geniştir: "Bibliyitek, muassırlarm istifadeline arze 
dilen veya gelecek nesiller için saklanan edebî anıtların bir kolek-
siyonudur- Bunlar tuğla yahut papirüs üzerine yazılmış «labilir, yazma-
sı veya basılı elabilir." (Adnan Otükens Bibliyttekçinin El Kitabı I. 
cilt, S.:1) 

Çeşitli batı dillerinde ortak bir sözcük «lan "edebiyat" (Fran-
sızca : litterature, İngilizce:İterature, Almanca: literatür...) daha 
geniş bir anlamda "bir ülkeye, ,.bir çağa ait yazılı ve basılı ürünler" 
daha dar anlamda "biycgrafya" «larak da tanımlanır. Estetik değeri «lan 
edebiyat türleri için ise, İngilizce ve Almancaya da imlâsı ile geçmiş 
elan Fransızca (belles-lettres) deyimi kullanılır; Almancada bunu kar-
şılayan bir deyim de yapılmıştır. Bizde Nurullah Ataç, edebiyat türle-
ri karşılayacak "gökçeyazın" terimini ortaya sürmüştü, (macarcada da 
"edebiyat" ve "güzel edebiyat", iki ayrı terim olarak kullanılır.) 
"Literatür" bizde bile, kimi bilimsel kitaplarda "bibliyografya" kar-
şılığı «larak kullanılmaktadır. ("Tıp literatürüîr, "Hukuk literatürü" 
... sözlerini de sık sık işitiriz.) 

Şu halde, kütüphanelerin tanımı, biraz daha genişletilebilir : 
Çağdaşların ve gelecek kuşakların yararlanması için derlenmiş, düzenlen-
miş bilim, sanat, duygu ürünlerinin ; önce çeşitli maddelerin, daha son-
ra kağıda yazılmış, basılmış, plâklara, ses bantlarına, filmlere, mikro 
filmlere alınmış kolleksiytnudur. (Bugün kütüphanelerde, kitaplardan 
başka müzik eserleri, resim-heykel, folklor derlemeleri, filmler ve 
mikrofilme alınmış malzeme de bulunduğu hatırlanmalıdır.) 

/ 
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Tarihçe s 
İnsanlar". . yazı yazmasını öğrenmeden önce de duygu ve düşüncele-

rini ani artmak gereksemesini duymuşlardır. Ancak, yazıdan sonradır ki 
insanın duyduğu, düşündüğü, yaptığı saptanabilmiştir.. Tarih de yazı ile 
başlar. 

İ.0. 3000 yıl Önce Çin'de edeoiyat hayatı, 2000 yıl önce ise İm-
paratorluk tarihçilerinin varlığı bilinir. 

Arşivlerden söz açtığımızda, eski Mezopotamya'da İ.O. 2000'den 
başlayarak devlet arşivi bulunduğunu belirtmiştik. 0 zamanlar arşiv ile 
kitaplık henüz ayrılmamış olabilir, .^surbanipal'in (İ.O. 6 - 626) Nine-
ve'de 22.000 tabletlik bir kütüphane kurduğu biliniyor. 

Eski Mısır'da İ.u. 1800'den kalan mezarlarda "kütüphaneci" ünva-
nına rastlanılmıştır. (En eski kitap olarak, Mısır'da "Ölüler Kitabı" 
diye bir dua kitabının adı geçer.) 

Eski Yunanistan'da Aristo gibi filozofların, bilim adamlarının 
özel kitaplıkları vardı. 

Kütüphaneler tarihinde önemli ilk kütüphane İskenderiye'de ku-
rulmuştur. İ.O. 300 yılında I. Ptoleme'nin tasarladığı, ancak II. Pto-
leme'nin kurduğu bu kütüphane Brichium semtinde, Museum adı verilen 
akademide idi. Kallymalchos kütüphanenin katalogunu da yapmıştır. Gae-
sar ('Sezar) istilasında (1.0.47) kütüphane harap oldu, yağmalandı. Bu 
kitaplığın Halife Ömer'in yaktırdığı söylenirse de doğru değildir ; 
İ.S. 391'de hırıstiyanlar kütüphaneyi "taassup yüzünden" yakmışlardır. 
(Kütüphane'de rulo-tonar sayısının 700*000!ne değin çiktlği sanılıyor 
0 zaman kitaplar papirüs üzerine yazılırdı. Papirüs katı bir madde ol-
duğundan bükülünco kırılırdı. Bu yüzden» yaprakları birbirine ekleneneıı 
kitapr i^i ucuna takılmış tahta çubu .lar çevrilerek okunur, duvarlarda 
oyuklara, ya da dolaplara konulurdu, -̂ ir kitap 8-10 rulodan meydana 
gelirdi.) İskenderiye'de Serapeum tapınağında da bir kütüphane bulunu-
yordu. (Tomar sayısıs 43.000 olarak biliniyor.) 

İskenderiye'den sonra, onunla bu alanda rekabet edecek ülke Ber-
gama Krallığı idi. II. Attalus Eumnes'in İ.O. II. yüzyılda kurduğu ki-
taplık, bir aralık,- İskenderiye'nin rekabet yüzünden papirüs jhracım 
kesmesi üzerine tehlike geçirmiş, ancak Parşömen'in icadı ile devamı 
sağlanmıştır. III. Attalus krallığını Roma'ya vasiyet ettikten sonra 
kütüphane de Roma'nin malı olmuş, ıvıarcus Antonius onu, biraz da Caesar 
zamanında yağma edilmiş olması nedenine, bağlıyarak Kleopatra'ya bağış-
lamıştır. (Kütüphanede 200.000 bin cilt vardır.) 

Eski Roma'da ilk kütüphaneler5 komutanların savaş ganimeti ola-
raka getirdikleri kitaplarla kurulmuştur. Zenginlerin ve asillerin ö^el 
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kütüphaneleri vardı. İlk genel kütüphaneyi hatip Asinius Pollion İ.O. 
39-27 yılları arasında Lebertas tapmağında kurdu. İmparatorlar da 
(Augustos, Tiberius, Vespasian...) kütüphaneler kurdular. Ulpius Traja-
nus'un (İ.S. 98-1.17) kurduğu "Ulpia:' kütüphanesi ünlüdür. İ.S. 4. yüzyıl 
da 800.000 nufüslu Roma'da 28 kütüphane vardı. Çiçero, Vergilius... gibi 
bilim va sânet adamları da özel kütüphaneler meydana getirmişlerdir. Kon 
sül Tiberius İ.S. 110'da Efes'te bir kütüphane kurmuştur. 

Ortaçağda kütüphaneler ve bilim manastırlara sığındı. Bu karanlık 
çağ boyunca, Almanya, İtalya, İngiltEre başta olmak üzere Avrupanm 
çeşitli bölgelerinde manastırlar kitapların elyazısı ile "çoğaltıldığı 
sığınaklar oldu. Eitap çoğaltan din adamları, bunları özenle süsler, 
yaptıkları işe büyük sevgi gösterirlerdi. Bu arada, bir yandan taassup 
bir yandan da parşömen kıtlığı, eski metinlerin silinip yerlerine yeni-
lerinin yazılmasına, eski çağın birçck ürününün yitmesine neden" «lmuş-
tur. (Bu çağda, tomar yerini yavaş yavaş e«dex'e bırakmıştır. Yaprakla-
rın birbirine eklenmesi ve bir kordonla bağlanması ile bugünküne bsnzer 
kitaplar yapılmıştır.) 

Bu çağın sonlarında Avrupa'nın belli başlı kentlerinde üniversi-
telen, dolayısıyla üniversite kitaplıkları kurulmaya başlamıştır. (1253' 
te Sörbcnne'da, 1323'te Bologna'da, 1337'de Oxford'da, 1349'da Prag'da, 
1386'da Heidelberg1 de) 

14. yüzyıldan 16. yüzyıla değin süren Rönesans çağı, bilim ve sa-
natın yeniden kalkındığı bir dönemdir. İstanbul'un fethi üzerine Avrupa' 
ya kaçan bilim adamları, kağıdın yayılması, baskı sanatının icadı, eski 
Yunan, klasiklerinin çevrilmeye başlaması, doğudan batıya yazma kitap 
toplamak üzere kurullar gönderilmesi... bilim ve sanat hayatını geliş-
tirmiş, dolayısıyla kütüphaneler manastırlardan çıkarak kentlere yayıl-
mıştır. İtalya'da Floransa; TTrbinc, Napoli kentlerinde kütüphaneler ku-
rulmuş; eskiliği İ.S. 4. yüzyıla da5^anan Vatikan kütüphanesi gelişmiş, 
Paris'in ünlü Biblietheque Batişnale'i kral kitaplığı olarak bu çağda 
V.Charles tarafından (1338-1380) meydana getirilmiştir. Cosimo de Medici 
nin Floransa'da 1440'ta Medici kütüphanesini kurduğunu da ekliyelim. 

16. ve 17. yüzyıllar, kent ve üniversite kitaplıklarının yayıl-
dığı bir çağdır. Vxyana ve Dresden'de memleket; Magdeburg, Strassburg, 
Nürenberg, Königseberg. Hamburg, Danzig'de kent; Marburg, Tübingen, Kö-
nigsberg, Leipzig'te üniversite; Prusya ve Bavyera'da devlet kütüphane-
lerinin başlangıcı bu çağdadır. (Almanya'da kütüphanelerin gelişmesini, 
baskı, sanatının bu ülkede doğmuş olmasına bağlamak mümkündür.) 
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Fransa*da Mazarine Kütüphanesi 1643'te kurulmuştur. (Bu kütüpha-
ne, Paris Millî Kütüphanesi'ne bağlı olarak yaşamaktadır.). Oxford Üni-
versitesi Kütüphanesi olan Bodleian Library de Thomaa Bodley tarafından 
l6>02?de kurulmuştur. 

18. yüzyıl,kütüphanelerin geliştiği bir çağdır, Stuttgart genel, 
Weimar memleket, Göttingen Üniversite Kütüphaneleri, Berlin Devlet Kü-
tüphanesinin temeli olan Krallık Kütüphanesi bu yüzyılda kurulmuştur. 
Bibliothee.que Nationale(Paris) halka açılmıştır. (Bu adı 17951 te almış-
tır, 0 zamana kadar adı: Bibliotheque Royale'dir). 

^u yüzyılda İngiltere'de (1758) ve Amerika'da (Benjamin Franklin 
tarafından Philadelphia'da 1931'de) abone kütüphaneleri açılmıştır. 

İngiltere'nin milli kütüphanesi olan British Museum -^ibrary'nin 
kuruluş yılı 1753'tür. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kütüphane Henrico Gollege1 
in kütüphanesidir. (1621) Sonradan Millî Kütüphane niteliği almış olan 
Parlâmento Kütüphanesi "library of Gongress" 1800'de kurulmuştur. 

19. yüzyıl, kütüphanelerin büyük değişikliklere uğradığı çağdır. 
Din kuruluşlarının kütüphaneleri devlete mal edildi. S-onradan Bavyera-
Devlet Kütüphanesi olan Münih Saray Kütüphanesi'ne 150 din kuruluşunun 
kütüphanesi katıldı. Manastır kütüphaneleri ortadan kalkmaya başladı. 

Kütüphaneler eskiden, çevrelerinde kitapları sıralanan salon-
lardan ibaretti. (Kitapların zincirle bağlı olanları da vardı). Bu 
yüzyılda kütüphanelerde yönetim görevleri ve büroları özellikle depo-
lar ayrıldı. 

^erlin, Breslau, Bonn Üniversiteleri ve bunların kütüphaneleri 
Köln Kent Kütüphanesi; İskoçya ve İrlanda Millî Kütüphaneleri; Amerika 
Birleşik Devletleri'nin en eski eyalet kütüphanesi olan Stade Library 
of New York (1818) bu yüzyılda kuruldu. 

İlk kütüphanecilik dergileri bu yüzyılda yayıma başladı. (18841 
te Almanya'da Zentralblatt für Bibliothekwesen). 

Basılı kataloglar da bu yüzyılda görünmüştür. Fransız kütüphane-
lerinin yazmalar katalogu 1886'da; bugünde tamamlanmamış olan ^ibliothe-
que Naionale'in basmalar kataloğu 1897'de yayınlanmaya başladı. 

1821'de Fransa'da arşivci ve kütüphaneci yetiştiren Ecole Nati-
onal e des Chartes; 1887Ma New York'da Golombia Üniversitesi'nde Mevil 
Dev/ey*in kurduğu ilk Kütüphanecilik Okulu açıldı. 

M,Dewey, bugün dünyanın önde gelen sınıflandırma sistemlerinden 
biri olan onlu (Decimal) sınıflandırma sistemini de bu yüzyılda hazır-
ladı. (İlk basımı: 1876) 
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Yüzyılınız, kütüphanelerin büyük kuruluşlar olarak, bilin ve 
sanat hizmete devam ettiği örnek çağdır, kütüphaneciliğin çeşitli so-
runları bu yüzyılda çözümlenmiştir. 

1903'de Alman kütüphanelerinin toplu katalogu; yayınlanmaya baş-
ladı. 19051te Alman kütüphaneleri arasında bir haberleşme bürosu; 19121 
de Deutsche Bücherei, Alman Millî Bibliyografyasını yayınlamak görevi-
ni de üzerine alarak kuruldu. 192-4-'te Alman Kütüphaneleri arasında kitap 
alıp-ve rme örgütü meydana geldi. Berlin Kent Kütüphanesi (.1901), Köln 
(1920) ve Frankfurt (1928) Üniversite Kütüphaneleri, ingiltere'de Nati-
onal Central Library (.1916), National Library of Wales (1907) kuruldu. 
Amerika Birleşik Devletlerinde halk kütüphanelerinin gelişmesi, teknik 
ilerlemeler ve bu yüzyılın olanaklarına dayanır. 

Yirminci yüzyılın kütüphaleri, birçok teknik yeniliklerle okuyu-
cuya daha kolay, daha geniş ölçüde yararlı olmaktadır. Halk ve çocuk 
kütüphaleri, değişik bir anlayışla yönetilmektedir. K-ütüphaneler bugün 
yalnız basılı, malzeme ile değil; ses ve görme gereçleri ile de zengin-
leşmiştir. Romalılar köleleri kütüphaneci olarak çalıştırırlardı. Orta-
çağda dinadamlarının eline kalan kitaplar; daha sonra, Leibniz gibi 
filozofların geniş bilgisine bırakıldı. Ancak 19. yüzyıldan buyana 
kütüphanecilik okullarında yetişen meslekten kütüphaneciler, kütüphane-
ciliğin bütün inceliğini öğrenerek, okuyucunun karşısına çıkmaktadır. 

İslâm Dünyasında: 
Ortaçağ Avrupası karanlık bir ortam içindeyken İslâm dünyası 

ileri bir uygarlık ve kültür yaşantısı sürdürüyordu, -̂ u arada kitap ve 
kütüphanenin de değeri üstün tutulmuştur, ilk genel kütüphaneyi Melit 
Bin Yezit Bin Muaviye'nin kurduğu bilinir. (744). Herkese açık ilk 
kütüphaneler arasında menun'un (786-833) Bağdat'ta kurduğu "Dar-ül-Hik-
me" ünlüdür. (.1258 Moğol istilasına kadar yaşamıştır) Kahire'de mısır 
Patımîleri 11. yüzyılda kütüphane kurmuşlar, hatta bu kütüphanenin 
katalogu da yapılmıştır. Kurtuba Enevil eri zamanında da büyük bir kü-
tüphane vardı. (Bu devlet 756-1030 yılları arasında yaşamıştır.) 

İzlâm hükümdarları da'özel kütüphaneler meydana getirmişlerdi. 
Bunlardan Harun-ür-Reşit (760-809). Türklerden Gazne Sultanı Mesut 
(9-98-1041) anılabilir. Selçuk hükümdarı ^elikşah C1055-1092) zamanın-
da da kütüphanelere önem verilmiştir. Su arada, bilgilerin özel kütüp-
haneleri bulunduğu doğaldır. 
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Türklerde: 
Türklerde kütüphane ve kitap Uygurlara kadar uzanır. (740-840) 

Uygarlardan günümüze 30.000 yazma kalmıştır. Gazne hükümdarı Mahmud'un 
(967-1030) büyük saray kütüphanesi; Büyük Selçuklu İmparatorluğu kütüp-
haneleri, özellikle iüerv'deki kütüphaneler (Ulucami'deki kütüphaneler" 
den birinde 12.000 cilt kitap); sultan Sencer'in özel kütüphanesi, baş-
ka kentlerdeki kütüphaneler, N-izam-ül -Mülk'ün "Nizamiye Medresesi"n-
deki kütüphanelere bu arada sayılabilir. Anadolu Selçukluları (1077-
1038) zamanında daha çok Konya'da açılan kütüphanelerden söz edilir. 
Vezir Altun-Abafnın (vakfi yesinin tarihi 1201fdir.) kurduğu kütüphane, 
bilgin Sadrettin Konevi'nin (ölümüs 127.2} kütüphanesi bunlar arasında-
dır. 12. yüzyılda Erzurum'da Saltukluların medreseleri, Osmanlı Devle" 

t 
tinin kuruluş yılları arasında Anadolu, nun çeşitli bölgelerinde hüküm 
süren Anadolu Leyleklerinde külliye ve kütüphaneler; Mısır ^emlûklula-
rı (Kölemenler, 1250-1517)nin kütüphaneleri; l'imur çağında açılan kütüp-
hanelerde hatırlanmalıdır. (Ali Şir ^evaî'nin özel kütüphanesinin zen-
gin bir kolleksiyon olduğu yazılır.) 

Osmanlılar çağında ilk kütüphaneler, medreseler içinde kurulmuş-
tur. İlk medreselerin Orhan zamanında kurulduğu, Fatih Sultan Mehmet'in 
günlerinde geliştiği bilinir (Fatilı zamanında ilk medrese 14.64'de Fa-
tih'de açılan Zeyrek Medresesi'dir. En büyük medrese ise Fatih camiin-
deki Fatih Külliyesinde idi). Osmanlılarda camiler içinde önce dolap, 
sonra bir oda ayrılmasıyla, daha sonra ise caminin yanıbaşında başka 
bir bina kurulmasıyla cami kütüphaneleri ortaya çıkmıştır. İlki, Fatih 
Camii içinde bir dolapla başlamıştır. (I. Mahmut, Ayasofya hamisine 
bitişik bir kitaplık yaptırmıştır») Gami kütüphaneleri zamanla çoğal -
mış, İstanbul dışındaki kentlere de yayılmıştır. (Konya'da xusuf Ağa 
Kütüphanesi). Daha geniş bir düşünce sistemi getirmiş olan tekkelerde 
de din ve tasavvuf konulu kitaplarla kütüphaneler kurulmuştur. (1828' 
de Galata Mevlevilıanesinde kurulan Halet Efendi kütüphanesi, bundan 
önce 1775'de Nakşibendî Dergâhında kurulmuş olan Murat Molla Kütüpha-
nesi). Hastane kütüphaneleri (Edirne vc Manisa Darüşşi±alarmda) esnaf 
için Bedesten Kütüphaneleri. (Kayseri'de Mahmut Kadı Kütüphanesi)Çelebi 
Sultan Mehmet'ten başlayarak padişahların meydana getirdikleri saray 
kütüphaneleri; vezir ve zengin konukların özel kütüphaneleri (Fatih'in 
veziri Mahmut Paşa'nın kütüphanesi, kütüphanecisi Şair Nedim olan 
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın 10.000. yazmalık kütüphanesi); temeli 
Fatih zamanında atılan Enderun Okulu kütüphanesi gibi okul kütüphanele-
ri, Osmanlı devleti içinde kurulup gelişen kütüphene türlerindendir. 
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Ancak, Osmanlı Devletinde en önecıli kütüphaneler, bağımsız ya-
pıları olan, vakfiyelerinde her türlü işleri ve gereksemeleri gösteri-
len, böyleçe yönetmelikleri yapılmış olan vakıf kütüphaneleridir. Bun-
ların ilki Köprülü Mehmet Paşa'nın kurduğu Köprülü Kütüphanesidir. 
(166ı) Sundan sonraı Şehit Ali Paşa (180 yüzyıl başları), Damat İbrahim 
Paşa (1719), Hekimoğlu Ali Paşa (1723), Atıf Efendi (1741), Aşir Efen-
di (1741), N.uruosmaniye (1755), Ragıp Paşa (.1763), Hamidiye (1780), 
Selim Ağa (1782), Çelebi Abdullah Efendi (1817), Küsrev Paşa (1839), 
Esat Efendi (1845), Pertevniyal Yalde Sultam (1871), Hasan Hüsnü Paşa 
(.1894), İli Emiri Efendi (Fatih Millet Kütüphanesi, 1916), Yahya Efen-
di (1901) kütüphaneleri kurulmuştur. (Dr* Rıza Nur'da Sinop'taki kütüp-
hanesini kente vakfetmiştir);. 

Tanzimatvtan önce İstanbul'*da 200000 cilt kitabı bulunan 147 çe-
şitli kütüphane vardı*1271 (1855)He kurulan Maarif nezaretine verilen 
vakıf kütüphanelerin tüzükleri hazırlandı^ 1296 (l880)'da defterleri ya-
pıldı. 1310 (1894)'e değin katalogları bastırıldı. Bir aralık bilim 
dallarına gaire ayrılmış olan kütüphanelerin kitapları öirinci Dünya 
Savaşı sonlarında yeniden eski yerlerine verildi» Dağınık kitapların 
taşındığı Süleymaniye Kütüphanesi de bu arada kuruldu. (Asıl kuruluş 
tarihi: 1924°türP) Bu kütüphaneler sonradan birleştirilerek sayıları 
29'dan 13'e indirildi. 1926 yılında Üllî Eğitim Bakanlığı Hars (Kültür) 
Müdürlüğündeki Kütüphaneler Şubesi, 1933'de Kütüphaneler Müdürlüğü, 
1960'de Kütüphaneler Genel Müdürlüğü haline getirildi. (Bu kütüphane-
ler şimdi bu Genel Müdürlüğe bağlıdır.) Bugün Beyazıt Devlet Kütüpha-
neyi adı ile tanınan kütüphane 1882'de, Ankara İl Halk Kütüphanesi adı-
nı alan kütüphane ise 1921'de kurulmuştur» Ankara'da Minî Kütüphane' 
nin kuruluş hazırlığı 194b"da başlamış, kütüphane halka 1948 Ağustosun-
da açılmıştır,) 

Kütüphanecilik Öğretimi : 
Dokümantasyon ve kütüphaneler tarihçesi bölümlerindo.gördüğümüz 

gibi, kütüphanecilik öğrenimi 19. yüzyılda başlamıştır. İlk Kütüphane-
cilik Okulunu W ev/ Yark'ta Oolombia Üniversitesi'nde Melville Dewey 
kurmuştur. 

Türkiye'de, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi eski Müdürlerinden 
Fehmi Etem Karatay, 1925-1926 yıllarında, yedi buçuk ay süren bir kurs-
la 30 İstanbul kütüphanecisini yetiştirmiştir. ( Bu kursun yönetmeliği 
basılmıştır ). Ankara'da Yüksek. Ziraat Enstitüsü Kütüphanesini kuran, 
Avusturya İVIillî Kütüphanesi Genel Müdürlüğünü yapmış olan Profesör 
Doktor Joseph Stumvoll 1936'da otuz kadar bakanlık memuruna kütüpha-
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necilik kursu açmıştır. 
Adnan Otüken'in girişimiyle 1942-1943 ders yılında Ankara Üniversi 

„ tesi Dil ye Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde açılan kütüphanecilik kursları 
1952'ye değin sürmüş, öğrenci sayısı bir ara 160'a değin çıkmıştır. 
1952'de kurs, Fakülte'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne bağlı bir 
ders haline getirilmiş, 1953 'te bağımsız bir ders niteliğini almıştır. 
(1943'den başlıyarak yönetmelikler hazırlanmıştır.) 1954 yılında bu 
ders Fakülte'de bir bölüm haline getirilmiş, 1956'da yeni yönetmelikle-
ri yapılmış, daha sonra bugünkü Kütüphanecilik Enstitüsü olarak geliş-
tirilmiştir. (A.Otüken, ilk yıllar bölümde ders vermiş, sonra Amerika' 
dan profesörler getirilmiş, bu arada Türk öğre.ticiler.'de yetişmiştir. 
Enstitü'de okunan dersler : I. sınıfta : Kütüphaneciliğe giriş, Kitap-
kütüphane-matbaa tarihi, Osmanlı paleografyasıj 2. sınıf : Okuyucu hiz-
metleri, Teknik hizmetler, Osmanlı Paleografyası; 3. sınıf : Katalogla-
ma ve tasnif, Müracaat ve bibliyografya, Yazmalar tarihi-tasnifi ve 
bibliyografya, Çocuk literatürü ve kütüphaneleri; Seminer (Araştırma 
metodları),' 4. sınıf ; Kataloglama ve tasnif, Halk kütüphaneleri, okul 
kütüphaneleri, Yazma kütüphaneleri, Üniversite ve araştırma kütüphane-
leri. (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Pakültesi'nde de 1963 yılında 
bir kütüphanecilik bölümü kurulmuştur.) 

Halkevleri kütüphanecileri için 1945'te bir kurs açılmıştır. Kü-
tüphaneler Genel Müdürlüğü 1952'de yazma eserler kütüphanecileri için, 
1954-195-6 yıllarında öğretmen kütüphaneciler ve çocuk kütüphanecileri 
iıgln açtığı kurslara zaman zaman yenileri eklenmektedir. Türk Kütüpha-
neciler Derneği de kurslar düzenlemektedir. Ayrıca, hemen her kütüpha-
nede staj için olanaklar verilmektedir. 

Kütüphanecilik Dernekleri r 

Kütüphanelerin ve kütüphanecilerin sorunları ile uğraşmak, kütüp-
haneciler ve kütüphaneler arasında bağıntı sağlamak amacıyla her ülkede 
kütüphanecilik dernekleri kurulmuştur. Bunlar, meslek alanında bilimsel 
araştırmalar, kütüphanecilik elkitapları, sınıflandırma yöntemleri... 
hazırlar, dergiler yayınlar. American Library Association 1876'da j 
The Library Association of United Kingdom 1896'da ; Versin Deutscher 
Bibliothekare 1900'de Association France de Bibliothecaires Français 
1906'da 

; bir dünya federasyonu olan J'JLk (International Federatian pf 
Library Association) ise 1929'da kurulmuştur. Ünesco'da kütüphanecilik 
sorunlarıyla ilgilenmektedir. 
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Türkiye'de 1948'de kurulan Türk Kütüphaneciler D e r n eği (Ankara) 
o zamandan beri "Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni" adlı bir bülten, 
yayınlamakta, başka yayınlar yapmakta, konferanslar, haftalar düzenle-
mektedir. 

C. Kütüphane Türleri 

Kütüphaneler, nitelikleri ve gördükleri hizmet bakımından çeşit-
lilik gösterir. Bu çeşitlenme, bilim adamından çocuğa değin, her düzey-
de okuyucunun gereksemelerini karşılama amacının sonucudur. 

Adnan Otüken, "Bibliyotekçinin El Kitabı" adlı kitabının I. 
cildinde (S. 8-11) kütüphaneleri sınıflara ayırmıştır. 1. .Amaçlarına 
göre kütüphaneler (Bilim Kütüphaneleri, halk Kütüphaneleri, Özel kütüp-
haneler. ) 2. Bağlı oldukları örgüte göre kütüphaneler (Devlet yöneti-
mine bağlı kütüphaneleri il idarelerine bağlı kütüphaneler; yarı resmi 
kuruluşlara ve bilim kurumlarına bağlı kütüphaneler; kişilere, ailele-
re, özel kuruluş ve kurumlara ait kütüphaneler.) Ayrıca? Dışarıya kitap 
veren ya da vermeyen kütüphaneler diye bir sınıflandırmadan da söz e-
diİmiştir. 

Bu sınıflandırmaları da göz önünde tutarak, kütüphane türlerini 
daha yalın bir sıra içinde göreceğiz: 

1. Millî kütüphaneler (Devlet Kütüphaneleri) : Devletin kurduğu, 
devlet örgütü içinde yönetilen, masrafı ve -derleme yasası bulunan 
ülkelerde olduğu gibi- kitaplarının önemli bir bölüğü devletçe verilen 
merkez niteliğinde kütüphanelere bu ad verilir. (Ankara'da ^illî 
Kütüphane, İstanbul'da son yıllarda Beyazıt Devlet Kütüphanesi adı 
verilen kütüphane gibi... Fransa'da "Bibliotheque Nationale", İngiltere' 
de "British Museum Library", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Library 
of Congress", eyaletlerin "State Library"leri, Almanya'da eyalet kütüp-
haneleri olan "Staats Bibliothek"ler, başka ülkelerin adı " millî ya da 
"devlet" ile başlayan kütüphaneleri...) 

Millî Kütüphanelerin ilk görevleri, kuruldukları ülkelerin geç-
mişte ve gelecekteki bütün yayınlarını toplamak, millî bibliyografya-
lar yayınlamaktır. Millî Kütüphaneler, ülkeleri üzerinde dünyada yapıl-
mış yayınları toplamakla da görevlidirler. Millî Kütüphanelerin ansik" 
lopedik bir niteliği vardır; yabancı ve yerli müracat kitaplarını 
derlemek durumundadır. Daha ileriye, Millî Kütüphaneler, dünya bilim 
ve sanat eserlerinin bir kolleksiyonunu bulundururlar. 



• 
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(Birçok ülkelerde, özel bir yasa ile, bütün yayınların bir sayısı 
"devlet sayısı" adı ile Milî Kütüphanelere verilir. Aşağıda, Millî 
Kütüphanelerinizi anlatırken buna da değineceğiz.) 

Millî Kütüphaneler bir ülkede bir tane olur; ülkelerin federal 
durumları varsa -ya da geçilişte olmuşsa- sayıları çoğalabilir. 

2. Üniversite Kütüphaneleri : Bütün dünya ülkelerinde üniversi-
telerin, öğretici ve öğrenicileri ile birlikten dışarıdan başvuracakla-
ra da yararlı olacak, bilimsel nitelikte kütüphaneleri vardır, -bilimsel 
araştırmaların geliştirilmesine olanak veren üniversite kütüphaneleri, 
her şeşden önce bir "merkez kütüphane" olarak örgütlenmelidir. Fakülte-
lerin, bölümlerin (seminer) kütüphaneleri de üniversite içinde yer 
alır. Ancak, temel, merkez kütüphanesidir. (Bizde özellikle Ankara'da, 
bu, henüz -Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe üniversitesi dışın-
da- gerçekleşememiştir.) Yüksek Okul kütüphanelerini de bu sınıf içinde 
düşünebiliriz. 

3. Halk Kütüphaneleri : Halkın okuma gereksemesini karşılayan, 
aydınlanmasına yardımcı olan, kentlerden köylere değin kurulabilen 
kütüphanelerdir, ""unlar -bizde olduğu gibi- bir elden. (Kütüphaneler 

T 

Genel Müdürlüğü), ya da bulundukları kent örgütünden yönetilirler, bes-
lenirler. Halk Kütüphanelerinin kolleksiyonları, halkın okuma durumuna 
göre düzenlenir. Bunlar arasında zamanla genişliyerek (New York Public 
Library ^ibi) bilim kütüphanesi niteliğini alanlar olur. (Ancak, büyük 
kentin çeşitli semtlerinde kurulacak şubeler asıl amaca uyacak biçimde 
çalışır.) Halk Kütüphaneleri evlere de kitap verebilir, ya da evlere 
ödünç kitap verecek bölümleri bulunur. Ödünç veren kütüphaneler bizde 
de on-onbeş yıldan beri bulunmaktadır. rıalk Kütüphanelerinin gezici 
kütüphane hizmetleri de vardır. A.B.D. gibi zengin ülkelerde "book-mo-
bil" denilen kitap kamyonlarıyla uzak çiftliklere kitap götürülür, bı-
rakılır, yeniden gelişte kitaplar değiştirilir. (Bizde, Ürgüp'te, eşek 
sırtına yüklenmiş kitap sankılarıyla köylere kitap götürmek, bu yolda 
yapılan ilk denemedir.) Halk Kütüphaneleri özel kişeler tarafından da 
kurulur, zamanla devlete devredilir. 1932'de kurulan Halkevlerinin, 
kent ve kasabalardaki (474) kütüphaneleri, (4306) köyde kurduğu"okuma 
odaları" da bu sınıfa girer, 1951'd.e Hallcevleriyle birlikte' bu kitap-
lıklar da 5830 sayılı yasa ile ortadan kalkmıştır. 
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4. Özel Konulu Kütüphaneler (ihtisas Kütüphaneleri) s Bir bilin 
ya la bilgi dalında genişleyerek kitap toplayan, özel bir konuda de-
rinleşen bu kütüphaneler resmî ya da özel kuruluşlara bağlı olabilir-
ler. Bir devlet dairesinin (T.B.ik. M., Çalı şua Bakanlığı* Devlet Plân-
ldna Teşkilatı... gibi) kütüphanesi; bir bilin kurununun ya da derne-
ğin (Türk Tarih Kurunu, Türk Dil Kurunu, Türk Hukuk Kurunu... gibi) 
kütüphanesi^ özel kişilerin evlerinde kurdukları -ölümlerinden, sonra 
bir yere bağışlanmasını da vasiyet edebilecekleri- kütüphaneler 
(M.,Fuat- Köprülü'nan ne yapılacağı bilinmeyen, İbnül-enin Mahnut Kenal 
İnal'm ise İstanbul Üniversitesi 1 ne bağışladığı özel kütüphaneleri 
gibi; bunlar arasındadır. Üniversitelerin Fakülte ve seminer kütüpha-
neleri, Devlet Konservetuvarı, Güzel Sanatlar Akademisi gibi yüksek 
okulların kütüphaneleri de özel konulu kütüphanelerdir. 

5. Okul Kütüphaneleri t İlk, orta ve lise düzeyindeki okulların 
öğretnen ve öğrencilerine yardınca nitelikteki kütüphaneleridir. Bunlar, 
bağlı oldukları bakanlıklarca beslenirler. 

6. Çocuk Kütüphaneleri i Okuna çağına gelen, ya da okuna çağın-
da olmayan çocukların okuna gereksenelerini karşılayan çoğunluk halk 
kütüphanelerine bağlı olarak çalışan kütüphanelerdir o Bu kütüphaneler-
de çocuğa okuna sevgisi aşılamak için, kitabın içi gibi dış güzellik-
leri de dikkate alınarak kitap seçilmesinde özen gösterilir. Bu kütüp" 
hanelerde, çekici biçimde süslenmiş özel odalarda çocuklara masallar 
okunur, anlatılır, filmler gösterilir. Çocuk kütüphanelerinde oyuncak 
kitap karışını kitaplarla okuna çağına gelmemiş çocuklara da olanak 
verilir. (Bizde çocuk kütüphanelerinin geçmişi -okul kütüphaneleri 
dışında-r on onbeş yıl Önceye dayanır. İlk örneği Nanik Kemal Okulu'nda 
Millî Kütüphane Kurmuştu. Bugün, halk kütüphanelerine bağlı olarak 
çocuk kütüphaneleriniz vardır.) 

İlk gençlik çağındaki .çocuklar için -kini ülkelerde- çocuk 
kitaplarının daha üstünde gençlik kitapları hazırlandığı gibi genç-
lik kütüphaneleri de açılmaktadır. 

7. Sosyal Hizmet niteliği olan kütüphaneler ve çalışmalar: 
Kendisi de kör olan Braille (1809 - 1852) adlı bir Fransız, öğretneni 
nin körler için icat ettiği altı-nokta alfabesiyle çoğaltılan kabartma 
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sayfalı kitaplar körlerin de -parmaklarıyla- okumalarını olanaklı 
kılmıştır. Kütüphanelerde bugün körlere ayrılmış kolleksiyonlar var-
dır. (Library of Congress'te körler için 900.000 kitap, ayrıca "konu-
şan kitap" denilen plaklara doldurulmuş metinler, ses bantları; Anka-
ra millî Kütüphanesi1nde körler için hazırlanmış 400 kitap). 

Hastanelerde -hekimlerin yararlanacağı bilimsel kitaplıktan 
ayrı- hastalar için kitaplıklar vardır, hu kitaplıklara girecek ki-
tapların hastalara göre özenle seçilmesi gerekir. Ayrıca, A.B.D. gibi 
ülkelerde, Halk Kütüphanelerinin hastanelerde ya da evlerinde yatan 
sakat ve hastalar için geçici kütüphane hizmetleri vardır. Okuyabi-
lenlere kitap götürülür; okuyamayacak durumda olanlara kütüphaneciler 
tarafından kitap okunur. Ya da, yatağa bağlanmış olanların özel cihaz-
larla projeksiyonla okunması sağlanır. 

Hapishanelerde de mahkumların durumu göz önüne alınarak seçil-
miş kitaplarla kurulmuş kütüphaneler vardır. (Bizde de yavaş yavaş 
hapishanelerin kitaplıkları meydana gelmektedir. Eskişehir'de Uedia 
Çetinörs adlı bir genç kız, -kendi mahallesinde bir çocuk kitaplığı 
kurduktan sonra- 1958'de Çocuk Hapishanesinde bir kitaplık.noydana 
getirmeyi başarmıştı). 

Bunlar dışında akla gelebilecek kütüphaneleri bu türlerden 
birine sokmak kabil olduğu ; bu türler içindeki kütüphaneleri -çeşit-
li sınıflandırma anlayışlarıyla- yeniden ele almak da olanak içinde" 
dir. (Büyük kentlerdeki. Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan 
Kültür Merkezlerinin Kütüphaneleri birer propoganda kütüphanesi nite-
liğindedir. ) 

Yazmalar t 
Basımevinin icadı ile yazma dönemi kapanmıştır. Vaktiyle bütün 





t 

t 
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kütüphaneler'yazmalardan meydana gelirdi, ^imdi, eskiden kalma yazma-
lar çeşitli kütüphanelerin yazmalar bölümlerinde toplanmakta, ya da 
-İstanbul'daki Süleymaniye Kütüphanesi gibi- yazmaların üstün geldi-
ği bir kütüphane oluşmaktadır. Yazma kütüphanelerinde katalogları 
bastırmak olanağı vardır, çünkü artık kitaplar yazılarak çoğaltılga-
maktadır ı bunun sonu gelmiştir. (Ancak, bugünde basılmamış, el yazma-
sı ya da daktilo edilmiş kitaplara "yazma" denilebiliyor. Kütüphane-
lere bu çeşit basılmamış kitaplarda verilmekte, ya da satın alınmak-
tadır. Savaşta esirlik gibi olağanüstü durumlarda el ile yazılıp ço-
ğaltılan gazeteler, broşürler basımevinin icadından sonra da devam 
etmiştir,) iviillî Kütüphanemiz gibi başka kütüphanelerdeki yazmaları 
mikrofilme alarak kolleksiyon yapan kütüphaneler vardır. 

D 
Birkaç sorun, birkaç terim 

Kütüphanelerin -yapılarından başlayarak- çeşitli sorunları 
vardır. Bunları ayrıntılarıyla ele almak olanağımız bulunmadığından 
ileriki bölümlerde konu arasında değinmeye çalışacağız. Kütüphanele-
rin yapılarında görecekleri hizmete göre bir takım özelliklere dikkat 
edileceği doğaldır. Bir kütüphane yönetim örgütünden başlayarak isti-
fade işlerine doğru çeşitli bölümlerden meydana gelir; dolayısıyla 
yapısıada bu bölümlere uygun özelliklere dikkat edilecektir. 

Kütüphane personelinin yetişmesi konusunda, yukarıda kısaca de-
ğindiğimiz kütüphanecilik öğrenimi bir fikir vermektedir. Batıda, 
yüksek okulların yanında kütüphanelere küçük memur yetiştiren okullar 
da vardır. 

Bir kütüphane -ilerideki bölümde Millî Kütüphaneyi anlatırken 
görüleceği üzere- yönetim işlerine bakan bölümden sonra, aksesiyon 
(derleme, satın' alma, bağış, mübadele yollarıyla mevcudu çoğaltma), 
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kataloglama ve sınıflandırma (Alfabetik katalog, konu kataloga, söz-
lük katalogu); istifade (okuyucularla ilişkiler)5 süreli yayınlar 
(periyodikler) gibi başlıca bölümlerle, kütüphanenin niteliğine ve 
genişliğine göre: yazmalar, müzik, resim-heykel, mikrofilm, körler 
için kitaplar, haritalar... gibi bölümlerden meydana gelir, kütüpha-
nelerin, kitapların ciltlenmesini, onarılmasını daha sağlam ve daha 
ucuz olarak sağlayan, teksir ve küçük baskı işlerini yapan cilt ve 
baskı bölümleri de bulunur. 

kütüphanelerin iç düzeninde, kitabın sağlığı (kitapları hava" 
dan, nemden, ateşten, tozdan, böceklerden... koruyacak tedbirler ve 
gereçler) öneali yer tutar. 

Özellikle eski yazmaların kağıtlarında, mürekkeplerinde, cilt-
lerinde türlü nedenlerin ortaya koyduğu bozmalar, erimeler, yırtılma-
lar, başka zararlar kitabın sağlığı ile ilgilenecek kuruluşların doğ-
masını sağlamıştır. 

Kitap Patolojisi: Kitap hastalıklarıyla uğraşan bir bilim kolu-
dur. Roma'da bulunan "Istitute di Patlogia del Libro", bölümleri, 
laboratuvarları ile büyük bir kuruluştur. Bizde Süleymaniye Kütüphane-
sindeki örnek gibi, kitapları kurutarak yeniden hayata kavuşturan la-
boratuvarlara -özellikle yazma kütüphanelerinde- gerekseme vardır. 

, / 

İnsan-kitap ilişkilerinin .yarattığı birkaç, tip ve terim ; 
İnsanların kitaplarla olan ilişkileri, kitaplara karşı davra-

nışları, düşkünlükleri, sevgileri, tutkuları aşağıda göstereceğimiz 
tip ve terimleri ortaya koymuştur? 

Bibliyofil; (Biblion-kitap, phlein-sevmek) kitap dostu anlamına 
gelir. -Kitap dostluğu için de "bibliyofili11 terimi kullanılır. Bibli-
yofilin, mesleği ya da genel kültürle ilgisi içindeki kitap sevgisini 
aşan. merakları vardır. Güzel basılmış, güzel ciltlenmiş, içinde güzel 
resimler bulunan, daha doğrusu basılışında ve ciltlenişinde güzellik 



\ 
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ya da eskilik yönünden özellikler1 bulunan; yazarın ya da tanınmış 
kimselerin el yazılı ithaf ve imzalarını taşıyan \ ya da belli bir 
konuda bir dizi oluşturan kitaplar -bilinçli bir kolleksiyoncu mera-
kı ile- bibliyofilin ilgisini çeker. Büyük bir yazarın dünyada bütün 
dillere çevrilmiş eserlerini toplamakta bibliyofilin merakları ara-
sına girebilir. Ancak, bu merak körükörüne bir saplantı değildir. 
Bir yönden, kitap dostu kendisine ve başkalarına, hatta gelecek ku-
şaklara yararlıdır. (Türkiye'de 1928'e değin basılmış eski harfli ki-
tapları toplayan, geçen yıllarda bunların bir katalogunu yaptırarak 
hepsini Erzurum Atatürk üniversitesi1 ne bağışlayan Seyfettin Ozege bir 
kitap dostu olarak örnek gösterilebilir. Bağışladığı kitap ve süreli 
yayınların sayısı 20 binin üstündedir.) Bibliyofillerin dernekleri 
ve onlara yol gösterecek bibliyografyaları vardır. 

Bibliyoman (Mania-hastalık, tutku) s Hastalık ve delilik dere-
cesinde kitap toplayan kimse, kitap hastası, ^ibliyoman, bibliyofil'o 
benzemeyen bir tiptir. Bilinçsiz olarak kitap toplar; bunları, salon-
lara, .odalara, mutfaklara yığar, ""unlardan yararlanamaz, başkasını da 
yararlandırmaz. Hatta, değerli kitapları evinde "hapsetmek"le zararlı 
olur. (İstanbul'da 5-6 apartmanın alt katlarını kiralıyarak tıka-pasa 
kitap dolduran, birden ölümü üzerine kiraları ödemeyen ailesini güç 
durumda bırakan ^idayet Dağdeviren bu tipin bir örneğidir.) Bu hasta-
lığın adına bibliyomani denir. 

Bibliyomansi (mantia-fala bakmak); Kitap falı. Eski çağlardan 
beri insanlar kitaplardan fal bakmayı adet edinmişlerdir. Batıda kut-
sal kitaplardan, doğuda kurandan fal bakma geleneği uzun yüzyıllar bo-
yunca sürmüştür. B0ğuda iranlı ozan Hafız-ı Şirazi'nin Divan'ı fal için 
en çok kullanılan kitaplardandır. (Kitabın sağ ya da sol sayfalarından 
biri, önceden niyet edilerek açıl.ır, tutulan satır ya da oeyit okuna 
rak bundan yorum çıkarılır.) 

Ayaklı Kütüphane: Pek çok bilgisi olan, kendisine başvuranlara 
ezberden her konuda cevap verebilen kimse. (İngilizce'de: walking dic-
tionary, v/alking library deyimleri vardır.) Bunlar çoğunlukla sadece 
sözlü bilgi verir, kitap yazamazlar. 

Kitap KUrdu: Kitapları yiyen böcek ya da kurtlara benzetilerek 
gecesini gündüzünü kitaplar içindp geçiren bilgin ya da meraklılara ve-
rilen ad. (İngilizce'de: Book worm deyimi her iki anlamı da verir.) 
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(Bibliyokleptcmani : Kitap çalmak, Bibliyof«bi : kitaplardan 
kcrkmak, tiksinmek gibi terimler ve bunlara eklenecek başkaları için 
büyük yabancı dil sözlüklerine bakılabilir.) 

Kütüphanecinin bu tipleri iyi tanıması anlardan yararlanması, 
ya da onların zararlarından kütüphanesini koruması için gereklidir. 

İnsanın kitaplara sahip olması, kitaplara adını yazma gerekse-
mesi , Lâtince "kitaplardan" anlamına gelen (Ex libris) terimini ortaya 
çıkarmıştır. Bu Lâtince sözden sonra kitabın sahibinin adı yazılarak 
örneğin ı "Ahmet Erdem'in kitaplarından" kaydı meydana getirilir. "E'x 
libris", kitabın sahibinin adını taşıyan resimli hatta karikatürlü eti-
ket anlamını almıştır. Bu etiketler kitabın baş sayfalarına konur. Ki-
tapçılarda hazır etiketler satılır; ya da meraklıları kendi kitapları 
için "Ex libris" bastırırlar. 

I.DÜNYA'DA : 
Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en büyük kütüphanesi «lan 

Library ef Congress'le, kütüphaneler alanında başta gelir. 
Library «f Congress, 11 Anaıual Report of the Librarian of Congress 

for the Eiscal year Ending June 30, 19&6" adlı yıllık raptra göre, 
1966 yılında, "1.155.206" artışla (54.289.210) sayı malzemeye sahiptir. 
Bu malzeme şöyle dağılmaktadır % 

E 
Dünyada v'e Türkiye'de 

Bellibaşlı kütüphaneler 

Kitap - Broşür 
Ciltli Gazete 
Mikrofilme alınmış 

13.767.403 (yıllık.artış: 353.251) 
145.721 
155.081 

gazeteler 

j. . 

Yazma (parça) 
; Harita 
Mikrofilm 
Sinema filmi 

28.117.882 
3.003.049 

223.918 
86.124 
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Müzik (cilt ve parça) 
Plak 
Ses Bandı 
Körler için kitap 
Körler için konuşan kitap 
Körler için teyp 
Resiu ve klişe 
Potoğraf negativi, slayt vb 
Afiş 
Mikrofiş 

3.247.923 
142.430 
11.321 

1.037.929 
1.030.819 

10.208 
176.524 

1.782.714 
38.238 
12.338 x 

278.606 
990.932 

Mikro-opale 
Çeşitli 

Library of Conress, parlâmento kütüphasi olarak kurulmuş sonra-
dan Millî Kütüphane durumuna girmiştir. Milletvekilleri ve senatörler 
için "Legıslative Reference Division" adın taşıyan bir servisi, ayrıca 
(1.00.0.000) kitabı bulunan bir "Hukuk Kütüphanesi" bölümü vardır. (Kü-
tüphane, çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Aşağıda verilen bibliyograf-
yaya bakınız:) 

Library of Congress'in basılı kataloglarından "Bibliyografya" 
bölümünde söz edilecektir. Kütüphanenin katalog kartları basılarak 
başka kütüphanelere de gönderilmektedir. 

.Amerika -Dirleşik Devletleri1 nde "Department of Agriculture" 
(Tarım Bakanlığı, 1.000.000) ile,"Armed Forces Medical Library (Nati-
onal Medicine L.", 1.000.000) Millî Kütüphaneler olarak Library of 
Congress'i tamamlar. 

Üniversite Kütüphanelerinden birkaçı : 

Harvard University of Library (massachusette) 
University of Cali.fornia Libraries 
.University of Illinois Library 
yale University Library (Conneticut) 
Columbia University Library (New York) 
University of Michigan Library 
University of Chicago Library 

6.900.000 
5.000.000 
4.000.000 
4.300.000 
3.000.000 
2.700.000 
2.210.000 

/ 
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Princeton üniversity Library 1.300.000 

HalİL Kütüphanelerinden bürkaçı : 

New York Public Library 5.800,000 
Cleveland Public Library 3.000.000 
Los Angeles Public -^ibrary (California) 2.800.000 
Chicago Public Library 2.500.000 
Boston Public Library (Mass.) 2.170.000 
Bir eyalet kütüphanesi: 
Nev/ York State Library 3.000,000 

GAMADA : - v 

National Library, Ottowa. 1.000.000 
Üniversity of Toronto Libraries 1.500.000 
Toronto Public Library 1.000.000 
GÜNEY AMERİKA : 
BREZİLYA : 
Biblioteca National, Rio de Janeiro 1.000.000. 

AVRJPA s 
İNGİLTEREs 
British Museum Library b.000.000 

(60.000 yazma) 
National Library of Scokland (İskoçya) 2.000.000 
National Library of Wales (Galler) 2.000.000 
Cambridge Univ ersity Library 2.500.000 

(12.000 yaznıa) 
Bodleinan Library (Oxford Üniversitesi) 2.250.000 

(50.000 yazma) 
Lancshire Gountry Library 1.865.000 
Birmingham Reference Library 1.700.000 
Essex Country Library 1.826.000 
Manobester Public Libraries 1.164.000 
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Princeton University Library 1.300.000 

Halk. Kütüphanelerinden bürkaçı : 

New York Public Library 5.800.000 
Cleveland Public Library 3.000.000 
Los Angeles Public -^ibrary (Galifornia) 2.800.000 
Chicago Public Library 2.500.000 
Boston Public Library (Mass.) 2.170.000 
Bir eyalet kütüphanesi: 

Nev; York State Library 3.000,000 

GAH ADA : 
National library, Ottowa 1.000.000 
University of Toronto Libraries 1.500.000 
Toronto Public Library 1.000.000 
GÜNEY AMERİKA : 
BREZİLYA : 
Biblioteca National, Rio de Janeiro 1.000.000. 

AVRUPA : 
İNGİLTERE: 
British Museun Library 6.000.000 

(60.000 yazacı) 
National Library of Scokland (İskoçya) 2.000.000 
National Library of ¥ales (Galler) 2.000.000 
Garabridge University Library 2.500.000 

(12.000 yazma) 
Bodleinan Library (Oxford Üniversitesi) 2.250.000 

(50.000 yazaa) 
Lancshire Gountry Library 1.865.000 
Birmingham Reference Library 1.700.000 
Essex Gountry Library 1.826.000 
Manoüester Public Libraries 1.164.000 





r 

31 -

İSVİÇRE1S 

Landesbibliothek, Bern 1.000.000 
Easel Üniversitesi Kütüphanesi 1.700.000 
Cenevre halle ve üniversite Küt. 1.100.000 

(10.000 yazma) 

İSVEÇ s 

Upsala üniversite Kütüphanesi 1.200.000 
(27.000 yazma, 2.300 inkmıabel) 

Stockholm Krallık Kütüphanesi 900.000 
(14.000 yazma) 

NORVEÇ : 

Krallık Univcrsite Kütüphanesi, Oslo L.400.000 

İSPANYA : 

Biblioteca Nacional, Madrit 1.500.000 

BELÇİKA : 

Bibliotheque Albert I, Brüksel 2.000.000 

HOLLANDA ; 

Amsterdam Üniversitesi Kütüphanesi 1.500.000 

AVUSTURYA : 
National bibliothck, Viyana 2.000.000 

(70.000 yazma, 7.813 inkunabel) 
Viyana Üniversitesi Kütüphanesi 1.500.000 



" 1 I 

/ 
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ÇEKOSLOVAKYA : 
Devlet Kütüphanesi, Prag 1.194.000 
Şehir Genel Kütüphanesi, Prag 1.327.000 

DANİMARKA : 

Krallık^Kütüphanesi, Kopenhag 1.300.000 
Kopenhag Üniversite Kütüphanesi 1.230.000 

FİLLANDİYA : 
Helsinki Üniversite Kütüphanesi 1.000.000 

MACARİSTAN : 
• 1 

Milli Szechenyi Kütüphanesi 1.680.000 

İRLANDA : 

Trinity Colloge Library, Dublin 900.000 

ROMANYA : 
Merkez Devlet Kütüphanesi, Bükreş . 2.200.000 
Merkez Üniversite Kütüphanesi, Bükreş 1.000.000 
RUSYA : 

Lenin Devlet Kütüphanesi, Moskova 20.000.000 

(2.500.000 yazına) 
Saltykov-scedrin Devlet Halk Küt. 

Leningrad 13.000.000 
Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Küt. 

Moskova 6.000.000 
Moskova Üniversitesi Maksim Gorki fe.lim.ler 

Küt. Moskova 6.000.000 
Sovyet Ordusu ...erkez Kütüphanesi 3.000.000. 
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V ATIKAIİ 

Biblioteca Apootolica Vcticanc 

. BÛLÛMYA 

Vaşova Halk Kütüphanesi 
Varşova Üniversite Kütüphanesi 

YUNANİSTAN : 

Millî Kytüphane, Atina 

YUGOSLAVYA : 

Millî Kütüphane, Belgrad 

BUL GAH. İS Î M i 

Millî Kütüphane, Sofya 

ASYA : 
HİNDİSTAN s 

Millî Kütüphane, Kalküta 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ s 

Millî Kütüphane, Peking 
Nankin Kütüpha n e s i 

900.000 
(6ü, OOOvyazaa. '7.000 inkunabel) 

1.300.000 

1.400.000 

1.000.000 

/ 
PORMOZA t 

Millî Üniversite Kütüphanesi, Taiv/an 

İNDONBZYA s 

İndonezya Kültürü Enstitüsü Müzesi Küt. 

İSRAİL s 

500.000 

734.000 

1.300.000 

4.400.000 
2.200.000 

700.000 

500.000 

israil Millî ve Üniversite Kütüphanesi 1.000.000 

jerusalea (6350 yazaa,102 inkunabel) 
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JAPONYA : 

Kyoto Üniversitesi Kütüphanesi 2.087.000 
iVAillî Diyet Kütüphanesi 1.363.000 

AFRİKA : 
BİRLEŞİK AKAP CUMHURİYETİ : 
Milli" Kütüphane, Kahire 800.000 
İskenderiye Üniversitesi Kütüphanesi 1.200.000 

CEZAYİR s 

Millî Kütüphane 500.000 

TUNUS Î 

Millî Kütüphane 500.000 

AVUSTüRALYA s 
Millî Kütüphane, Canberra 675.000 
Sydney Üniversite Kütüphanesi 720.000 v 
YENİ ZBULANDA : 

Millî Kütüphane, WelIigton $75.000 

(Not: Library of Congress dışında dünya kütüphanelerine ait 
sayılar, "Encyclopaedia Britannica"nın 1966 basınındaki "Library" mad-
desinden. alınmıştır. Ci.lt; 13. Verilen sayılar 1966'dan önceki yıllara 
aittir, bu sayıların her yıl arttığı unutulmamalıdır.) 

II. Türkiye'de ; 

a. Millî Kütüphane (Ankara); 
1946 yılı Nisan ayında Millî tim Bakanlığı Yayın Müdürlü-

ğünün bir odasında, bir dolaba konulan 3 kitap,, bugünkü Millî Kütüpha-
nenin çekirdeğini oluşturmuştur. 0 zamanki Yayın Müdürü Adnan Otüken, 
Millî Kütüphane'nin kurulmasında ci n ayak oldu. u gibi yıllarca başın-
da kalarak gelişmesini sağlanıştır. Yine o yıl kurulan "Millî Kütüp-
hane "ye Yardım Derneği'', bugünde kütüphaneyi desteklemektedir. M r 
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süre 5 odalı bir evde çalıştıktan aonra, o zamanki adıyla "Millî Kütüp-

rak yapılmış olan binaya taşınmış, 15.Ağustos.1948 günü halka açılmış ,. 
tır. 1954 ve 1964'te yapılan ek binaları, ileride kurulması tasarlanan 
büyük yapısına geçinceye değin -millî Kütüphaneyi barındıracaktır. 

Millî Kütüphane'niıı kuruluşuna ilişkin kanun 1950'de çıkmıştır. 
(.Kanun No. 5632). 1952'de çıkarılan ek kanunla (Kanun No. 6568) , Millî 

0 Kütüphane'de bir "Bibliyografya Enstitüsü" kurulmasına olanak vermiştir. 
Millî Kütüphane'nin bugünkü kitap, süreli yayın vb. sayısı 1967 ' 

sonunda alman bilgiye göre şöyledir; 

Ayrıca: Yazma kitaplar ve belgeler, afişler v.b. 
Millî Kütüphane 1965 yılında Genel Müdürlük olmuştur. Yönetim iş-

lerini bir Genel Müdür Yardımcısı, bilimsel çalışmaları başka bir Genel 
Müdür Yardımcısı yönetmektedir. 

Millî Kütüphane Aksesyon Bölümü satın alma - bağış - mübadele 
yollarıyla mevcudun çoğaltılmasına çalışır. Ayrıca, bir Derleme Bölümü, 
İstanbul'da 1934'de kurulmuş olan ¥azı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü' 
nün bütün yurttaki basımevlerinden derleyip gönderdiği basmalar ile Anka-
ra basımevlerinde derlenen basmaları kabul ve Millî Kütüphane Katalog 
Bölümüne devreder. (.Derleme Müdürlüğü için "Bibliyografya" bölümüne ba-
kınız..) Katalog bölümleri: Eski harfli Türkçe, Derleme, Yabancı Dil, Ko-
nu Katalogu servislerine ayrılır* bunlara Birleşmiş Milletler Yayınları 
Bölümü d.e katılır. Millî Kütüphane'de kitapların depolara yerleştirilme-
sinde "Aksesyon" yöntemi kullanılır; kitaplar ve başka malzeme kütüpha-
neye giriş sırasına göre depolarda yer alır. Ancak, eski harfli Türkçe, 

hane Hazırlık. Bürosu", Namık K^mal (Saraçoğlu) Mahallesinde gazino ola 

KITAP 
SÜRELI YAYIN 
MİKROPILM CMAKARA) 
TABLO 
KUPÜR 
PLAK 
SES BANDI 
HARİTA 
KÖRLER İÇİN KİTAPLAR 

450.000 
200.000 
10.000 

378 
20.000 
1.239 

220 
6.000 (300 atlas) 
400 
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Türkçe, Yabancı dil kitaplar ayrı depolara girer. Konu Katalogu Bölümü, 
kitaplara Bewey Onlu Sınıflandırma yöntemine göre konu numaraları verir, 
İstifade Bölümü, okuyucularla "ilişkileri yönetir, müzik eserleri, bunla-
ra katılan folklor malzemesi, resim-heykel kolleksiyonları Güzel Sanat-
lar B..lümünde işlenir$ afişleri, de bu bölüm üzerine almıştır. Haritalar 
ayrı bir bölümde kataloga geçirilir, istifadeye sunulur. Yazmalar ve 
Nadir Eserler Bölümünde yaama kitaplarla sayısı bulunmayacak kitaplar 
kataloğlanır, saklanır. Kirler için bir memurun özel bir makinede Braille 
altı nokta alfabesine aktardığı kitaplar da bir serviste bulunmaktadır. 
Mikrofilm Bölümü, Türkiye'nin yazmaları zengin kütüphanelerinden getir-
tilen yazmaları mikrofilme alır; bu yazmalarda sanat deleri olan tezhip 
ve minyatürleri de renkli olarak saptayabilir, -̂ u bölümde yazmalar dışın-
da, mevcudu kalmamış eski gazete ve kitaplar, resimler, belgelerde mikro-
filme alınır, ya da fotokopileri yapılır. Süreli Yayınlar Bylümü yerli 
ve yabancı süreli yayınları (periyodik, eski dilde: Mevkute) derler (dev-
let nüshası, abone, bağış), katalogunu yapar, depolara yerleştirir, isti-
fadeye hazır halde tutar. 

Bibliyografya Enstitüsü, bir dokümantasyon merkezidir, -kurada 
bibliyografya araştırmaları yapılır, okuyucuların bu yoldaki istekleri 
karşılanır. "Türkiye Bibliyografyası", 1953 sonuna değin İstanbul'daki 
Basma ve Yazı ve Resimleri Berieme Müdürlüğü'nce yayınlandıktan sonra 
19551 de bu Enstitüye devredilmiştir. Enstitü 1952'den bu yana "Türkiye 
Makaleler Bibliyografyası"nı da yayınlamaktadır-. Birden fazla kütüphane-
nin katalog fişlerinin harman edilerek düzene konulması işi olan "toplu 
katalog" çalışması da bu Enstitü'nün gördüğü işler arasındadır. Enstitü, 
bir süre "Yabancı Dil Eserler Bülteni"ni de yayınlamıştır. Türlü konular-
da bibliyografya yayınları da yapmaktadır. 

Türkiye'de biyografya çalışmalarının eksiklimi, 1934'te çıkarılan 
Soyadı Kanunu'ndan önce aynı adı taşıyan yazarların birbirine karıştırıl-
masından cöğan yanlışlıklar dikkate alınarak Millî Kütüphane'de bir de 
"Biyografya Araştırmaları Bölümü" kurulmuştur. Bu bölüm "Millî Kütüphane 
Haberleri" adlı aylık, bültende her ay yayına katılmaktadır. I 

Millî Kütüphane'de bütün cilt, onarım, fiş kutusu, teksir, küçük 
çapta baskı işlerini "Cilt İşleri Bölümü" yapmaktadır. 
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Mili AUtüphuac il..: ogcu.lv kütüphane al ome ;;i;ıl ve ödünç V; i tap 
vcr:!e servislerini ^c kurmuştur. 

Milî kütüphane1: .in, aayrsı anca1: oranlanabilon :.ski harfli eski harf-
li kürkçe yayınları derlemekte vc zaman zaman bunların katalogu taksir 
yolu ile çoğaltmaktadır, (Eski Harfli i'ürkçc kitapların ayrıca eski 
harfli Türkçe süreli yayınların geçici kataloglara, iki kes basılmış-
tır. ) 

Milî Kütüphane, Milî Jp.tim "Bakanlık ı'na bağlıdır. 
(Kupürleri işlemek üzer, yeni bir bölün kurulmakta olduğu da 

öğrenilmiştir.) 

b. Kütüphaneler Genel müdürlüğüne ba-lı kütüphaneler : 

OekirdoMM, istanbul'daki vakıf kütüphanelirin oluşturduğu, 
Mili '.;."itim Bakanlığı'na bağlı Kütüphaneler Genel müdürlüğü, zamanla, 
yeni halk kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri, evlere ödünç kitap verme 
ve gezici kütüphane servisleri de kurmuş ve kurmaktadır. 

1957 yılı sonunda alınan bilgilere göre, aşağıdaki sayıları 
verebiliyorum : 

Halk kütüphaneleri 218 
Çccuk kütüphaneleri 195 
iare (evlere ödünç kitap verme)sorvisleri 169 
Gezici kütüphaneler 45 
Cilt -tc İyeleri 20 

Belli başlı il halk kütüphanelerinin kitap sayı.jı : 

İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi 170.224 
(Devlet nüshası alınır.) 
Ankara İl Kalk Kütüphaneni '129.320 
(Devlet nüshası alınır.) 
İntanbul Süleynaniye ; ,ü tüpha^esi 81.690 
(Yazmalar çoğunluktadır. Patoloji servisi ve rikrofim atölye-
si vardır.) 

Kenya İl Kalk Kütüphanesi 53.705 
Bursa II Halk Kütüphanesi 43.867 



; : \ .... . V 
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Jrgüp Tnhsinağa II5 c En İle Kvtüphaıı si 
İstanbul I illet II Halle Kütüphanesi 
'jorum İl Laik Kütüphan> ei 
^rzurum İl Laik Kütüphanesi, 
-.anina II Erile Kütüphanesi 
Balıkesir II Kalk Kütüphanesi 
/-diriıc Selimiye XI Lalle Kütüphanesi 

30.751 
30.559 
23.949 
25.297 
2'1.049 
23.474 
22.901 

ütüphanelor Genel .-üdürlüg1'} ne bâ .lı halk kütüphanelerinde! 
kitap sayısının tümü : 2.199.451 

Bu Kütüphanelerin kimisinde üdtinç kitap ver . .e, kimisinde gezi-
ci kitaplık servisleri ya da her ilcisi birden bulunmaktadır. 

(l'edi-a Yrrttabir'in Türk Kütüphaneciler Derneği külteni'nin 
14. cilde ait 1-2. sayısında (1955) yayınlanmış olan "lürkiye'deki 
.ütüphaneleri iz" başlıklı yazısında k 'tüphan;:lerin ayrıntılı bir 
listesi vardır. ::Bu listede halk /e çocu. kütüphaneleri, özel i ere 
vc belediye kütüphaneleri, vakıf, eabıs vc özel teşekik'l kütüphanele-
ri yer almıştır." (S.:30-62) Aynı sayıda Sari Cürtürk'ün :îLalk Kütüp-

hanelerinin genel darûnu" ballıklı yazısında halk kütüphanelerini 
gösteren baaka bir- liste vardır. (S.:26-35) 

Kütüphaneler Genel Lüdürlü,,.ü'nün çocuk kütüphaneleri de halk 
kütüphanelerinin birer şubesi ola., a:, çalışmaktadır. 

Cilt atölyeleri yine bu kütüphanelerden bir bölümündedir. (M. 
Yurttabir'in yukarıda anılan yazısında, kütüphanelere bal,lı servisler 
ayrı ayrı gösterilmiştir.) 

Kütüphaneler Genel Lüdürlügü'ne bağlı kütüphanelerin gelişmesi 
ve çoğalması y. lunda 25 yıl emek verdikten sonra 1954't e emekliye 
ayrılmış olan Kziz Berker'in adını burada anmak gerekmektedir. 
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c. Üniversite Kütüphaneleri: .. ... _.it 
istanbul Üniversitesi: 
Merkez Kütüphanesi, Daha çok bir "şarkiyat" kütüphanesi nite-

liğindedir, Derleme sayısı alır. Kitap sayısı: 20Ö.000 Yazmalar: 18.439. 
Süreli yayınlar (abone): 170. 

Ayrıca, Edebiyat JEakültesi: 17.000; hukuk Fakültesi: 54.00,0; İk-
tisat Fakültesi: 32.000; Tıp Fakültesi: 15.000 kitaba sahiptir. Tıp Fa-
kültesi 800, ötekiler ortalama 200 süreli yayına abonedir. Edebiyat.... 
Fakültesinin bölümlerinde bulunan kitapların sayısı (70.000)i aşmakta-
dır. Fen Fakültesi'nin genel kütüphanesi yoktur. -Bölüm kütüphanelerinde 
55.000'i aşkın kitap bulunmaktadır. Orman Fakültesi'nin kitap sayısı: 
20.000'dir; 104 dergiye abonedir. 

(Edebiyat ve Fen Fakültelerinin bölüm kütüphanelerinin birkaçının 
kitap sayısı- öğrenilememiştir. istanbul Teknik Üniversitesi Kütüphane-
sinden cevap alınamamıştır). 

Ankara Üniversitesi: 
Ankara Üniversitesi Kütüphanesi: 1933' te Yüksek Ziraat Ensti-

tüsü'nde "Muhlis Kütüphanesi" adı ile kurulan kütüphane -sonradan ayrı-
lan- Orman Fakültesi ile Ziraat ve V^teciner fakültelerinin gerekseme-
lerini karşılıyordu. Bir aralık, Rektör Ord.Brof.Dr. Şevket kansu, bir 
merkez kütüphanesi kurma girişimi yapmış, kendisinden sonra bu girişim 
yürümemiştir. Bugünkü kitap sayısı 70.000'dir. 15-20 süreli yayma abo-
nedir. 1968 yılı başında Ziraat Fakültesi'nde ayrı bir kütüphane kurul-
maya girişilmiştir. 

Hukuk Fakültesi : 70.000 kitap; 350 süreli yayına abone; Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi: 200.000 kitap, 20.000'e yakın yazma, 50'den 
fazla süreli yayın abonesi. (Seminer kütüphaneleri genel sayının içinde-





dir.); Fen. Fakültesi: 25.000 kitap; İlahiyat Fakültesi: 17.500 kitap; 
74 süreli yayın; Siyasal Bilgiler Fakültesi: 61.500 kitap, 1006 cilt 
süreli yayın; Tıp Fakültesi: 50.000 kitap, 840 süreli yayın; Eczacılık 
Fakültesi: 1750 kitap, 100'e yakın süreli yayın. 

Ortadoğu Teknik üniversitesi : 
Merkez Kütüphanesi: '80.000 kitap, 1500 süreli yayın abonesi. Yıl 

İlk kitap artışı: 20.000 

Hacettepe Üniversitesi : 
35.000-40.000 arasında kitap, 1400 süreli yayma abone. 
Merkez Kütüphanesi: (Bu iki üniversitede fakülte kütüphaneleri 

yoktur). 

Ege Üniversitesi : 
Merkez Kütüphanesi: 5.300 kitap, 112 süreli yayın; Tıp Fakülte-

si: 11.900 kitap, 396 süreli yayın abonesi; Ziraat Fakültesi Kütüphane-
si: 11.000 kitap, 51 süreli yayın abonesi; Fen Fakültesi: 1000 kitap, 
26 süreli yayın abonesi. 

Atatürk Üniversitesi : 
Merkez Kütüphanesi: 60.000 kitap, 600 süreli yayın (6.000 cilt), 

320 süreli yayın abonesi. M.Seyfettin Ozege, 20.000'i aşkın tutan arap 
harfli Türkçe eserler koleksiyonunu bu kütüphaneye bağışlamıştır. (.Fa-
külte kütüphaneleri yoktur). 

Karadeniz Teknik.Üniversitesi : 
Merkez, Kütüphanesi şimdilik yoktur. Mimarlık ve inşaat Fakültesi 

Kütüphanesi: 3700 kitap, 117 süreli yayın abonesi; Temel Bilimler Fakül 
tesi kütüphanesi: 7800 kitap, 185 süreli yayma abone. 

İki Yüksek Okul Kütüphanesi: 
Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsü kütüphanesi: 60.000 kitap. 



I 
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Ankara İktisadî ve Ticarî ilimler Akademisi Kütüphanesi: 5100 
kitap, 70 sureli yayın abonesi. 

ç. Devlet Örgütleri kütüphaneleri: 
Çalışma Bakanlığı Kütüphanesi: 6.000 kitap. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Kütüphanesi: 14.500 kitap. 
İmar ve iskân Bakanl".uı Kütüphanesi: 5.000 kitap, • 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kütüphanesi: 12.500 kitap, 

4o000 süreli yayın. 
Ticaret Bakanlığı Kütüphanesi: 10,400 kitap, 220 süreli yayın. 
Tarım Bakanlığı Kütüphanesi: 8.000 kitap, Ayrıca: Orman Genel 

Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zraî Donatım Genel Müdürlüğü, 
Plânlama, Ziraî Araştırma, Ziruî Mücadele Genel Müdürlüğü, Ankara Ens-
titüsü, İlâç Alet Kütüphanesi Kütüphanelerinde toplam olarak: 40.000'e 
yakın kitap, 100®den fazla süreli yayın vardır. 

Turizm Tanıtma Bakanlığı Kütüphanesi: 26,000 kitap, 1500'e yakın 
süreli yayın,888 dosya kupür. 

Millî Savunma Bakanlığı Kütüphanesi: 25.000 kitap, 100 süreli 
yayın. 

Genel Kurmay Başkanlığı kütüphanesi: 25.000 kitap, 33 süreli ya-
yın. 

Silahlı Kuvvetler: 
Merkez Kütüphanesi: 25.000'ı istifadeye sunulan 100.000 kitap, 

50 süreli yayın. 
Hava Kuvvetleri Kütüphanesi: 7.000 kitap, 20 lcadar süreli yayın. 
Deniz Kuvvetleri Kütüphanesi: 7.000 kitap, 25 süreli yayın. 
Yar g îb t ay Kütüphanesi: 2.200 kitap. 
Sayıştay Kütüphanesi: 5.00C kitap, 
Türk Devlet Plânlama Teşkilatı Kütüphanesi: 10,500 kitap, 650 
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süreli, yayan abonesi. 
Devlet İstatistik Enstitüsü Kütüphanesi: 3.600 kitap. 
iüaden Tetkik ve Arama Enstitüsü kütüphanesi: 60.000 kitap. 
Türk Standartları Enstitüsü Kütüphanesi: 50 ülkenin standartları 

ve uluslararası standartlar. 
Devlet Tiyatro ve Operası Kütüphanesi: 6,000 kitap. 
Hapishaneler: 114 hapishanede 200.000 kitap. Ankara Yarı Açık 

Hapishanesinde: 2.500 kitap. 
iüümune Hastanesi: 5.000 kitap; ödünç verme servisinde 1500 ro-

man v„s. 
d. Kurumlar, müzeler: 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar ^urumu Kütüphanesi: 
3.000 kitaps 250 yabancı süreli yayın, Türkçe süreli yayınlar Doküman-
tasyon Servisi'nde imlenmektedir. 

Türk Tarih Kurumu: 50.000 kitap, 200'ü devamlı, 25.000 süreli 
yayın. 

Türk Dil Kurumu: 10.000 kitap, 90 süreli yayın. 
Türk Hukuk Kurumu: 6.000 kitap. 
Ankara Arkeoloji Müzesi: 4.000 kitap. 

. Ankara Etnografya Müzesi: 4.000 kitap. 
Türkiye Ticaret Odaları-Sanayi Odaları ve '^icaret Borsaları Bir-

liği Kütüphanesi: 14.000 kitap, 3000stireli yayın. 
(Not: 

1. Yukarıda belirtildiği üzere, bilgilerin bir bölüğü öğren-
ciler tarafından derlenmiştir. Ancak, hepsi bilgi derlemesini zamanında 
yetiştirememişlerdir. Öğrencilerin derledikleri bilgiler ayrıntılıdır. 
Bunları dosyamızda saklıyoruz. 

2. Kütüphanelerden alman sayılar çoğunluk kesin değildir, is-
tanbul Teknik üniversitesi gibi kimi kuruluşlar da cevap vermemişlerdir. 
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Bilgiler 1967 sonu ile 1963 başında derlenmiştir. 

3» Kütüpnaler çoğunluk aksesyon ve Dev/ey sınıflandırma sis-
temlerini ; Hacettepe ve Ortadoğu Teknik Üniversiteleri ise Eibrary of 
Congress sistemini. Devlet Plânlama Teşkilatı Kütüphanesi L.C. "subject 
headingsi!ini kullandığını bildirmiştir, 

4. Millî Kütüphane Bibliyografya enstitüsü'nün 1958'de yayın-
ladığı "Türkiye Kütüphaneleri Rehberi"nden sonra böyle bir işi Türk Kü-
tüphaneciler Derneği!nin üzerine aldığı öğrenilmiştir. 

5. (c,ç) paragraflarında sözü güçen kütüphaneler için bilgi 
toplamada emekleri geçen öğrenciler s Zekeriya Kabadayı, Safiye Ali, Ek-
rem Göktürk, Mustafa Kâmil Gerçeker, Nazan Coşkan, Filiz Babacan, Füsun 
Ünver, -bekir Şahlı, Zühal Ivlağnet, Canan *alaz, Korkmaz Alemdar, Nuret-
tin Sarılar, Sağhan Dolu, Turan Erdemgil, Fikret Erkal, Eray Faiz, Tur-
gay Üç öz, Sevtap Esat, Nihal Turan, Semra Demiroğlu, Teoman Civelek. 

6. Kütüphaneler konusunda, metin içinde geçen kitap vo yazı-
lardan başka, aşağıdaki kitap ve yazıları da not edebiliriz: 

Adnan Ûtüken; Bibliyotekçinin Blkitabı (bu kitabın künyesi yu-
karıda verilmişti); Millî Kütüphane Nasıl Kuruldu? Türk Kütüphaneciler 
Derneği Bülteni, IV.cilt/l.sayı, 1956, S.; 1-40, 16d. resim; Türkiye'de 
Kütüphanecilik Öğretiminin Tarihçesi. Aynı bülten, VI.cilt/1-2.sayı, 
1957, S.s 1-35. 

halit Dener: Süleymaniye Kütüphanesi. Millî Eğitim Bakanlığı, 
1957. 80 S. harita. 

Muzaffer Gökcıan: Beyazıt umumi Kütüphanesi. Millî Eğitim bakan-
lığı, 1956. 19 S. 15. S. resim, istanbul Kütüphaneleri Rehberi. 3.basım. 
1951. 28 S. 

Dr. Müjgan Cunbur: Türk Kütüphaneciliğinin Tarihî kökleri. Türk 
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Kütüphaneciler Derneği Bülteni, JII.cilt/3-4.sayı, 1963, S.: 105-116. 
Abdülkadir Salgır: ^amenımızın En Büyük Kütüphanesi. Eibrary 

of Congress. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, V.cilt/2.sayı, 195b, 
S.: 112-130, resimler. 

Leman çienalp (Bakla): ı;ski Çağlarda Kütüphaneler. Türk Kütüp-
haneciler Derneği Bülteni, VI,cilt/3.sayı, 1957, S.: 40-44. 

- i'ilîz Ozdemir( Başbuğoğlu,çeviran): Eski Devirlerden Zamanımı-
za Kadar Kütüphaneler. Türk Kütüphaneciler Derne._,i Bülteni, VIII. cilt/ 
3-4esayı, 1960, S.: 34-39. 
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< Türkkütüphanaleri hakkıridü bilgi ver an 39-40-41 . sayfalar 
ileride verilecektir.) 

İKİNCİ BÖLÜM 

MÜRACAAT KİTAPLARI 

Müracaat kitapları, kütüphanelerde en çok aranılan, en çok kul-
lanılan, kurulmakta olan bir kütüphaneye ilk olarak sağlanması gerekli 
kolieksiyonlardır. 

Müracaat kitapları belli bir konuda bilgi almak için zaman 
zaman başvurulan, baştan sona değin sürekli olarak okunmayan kütüpha-
nelerde okuyucuların kolaylıkla yararlanabilecekleri yerlere (.Okuma 
salonlarına) konulan kitaplardır. Bunlar kütüphaneden dışarıya çıkarı-
lamaz, ancak kütüphanelerde kullanılabilir. Okuyucularını kitap raf-
larına sokmayan kapalı raf düzenindeki kütüphanelerde bile bu kitaplar 
açıktadır. Çok ciltli, ya da tek ciltli çok sayfalı oldukları için 
genellikle pahalıdırlar. 

Müracaat kitapları çok çeşillidir. Bunların başlıcalarını şöyle 
sıralıyabilir.iz: Bibliyografyalar (ve kataloglar), ansiklopediler, 
ansiklopedik sözlükler, sözlükler (dil ve kültür sözlükleri), yıllık-
lar (eski dilimizde: salname, nevsal), almanaklar, kronolojiler, bi-
yografya sözlükleri, istatistikler, kanun küllüyatları, tutanaklar, 
el kitapları, antolojiler, her konuya ait genel nitelikte kitaplar 
(genel tarihler, genel coğrafyalar, bilim ve sanat dallarının tarih-
leri... gibi), rehberler, atlaslar, cetveller v.b. 

1. 

• BİBLİYOGRAFYA 

Tanım ; 

Bu sözcük, eski yunancadan gelmedir. (Biblion - kitap, graphe-
in - yazmak) kitaplar üzerine yazı anlamına gelir, .Yabancı dillerde 
vc Türkçe'de ortak olan bu sözcük, eski dilimizde "Kitabiyat" sözcü-
ğü ile karşılanırdı, (Litaratur, literatüre, litarature, literatür 
sözcükleri de "bibliyografya" yerine kullanılmaktadır.) 



I 
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Bibliyografya : 
a. Bir tek kitap ya da birden artık kitaplar hakkında bilgi ı 

veren yazıdır» (Gazete ve dergilerdeki küçük yeni yayın köşeleri, bir 
yazarın kitap tanıtma yazısı, tek bir kitabın uzun ya da kısa eleştir-
mesi örnek olarak alınabilir.) 

b. Çeşitli konularda, ya da belli bir konuda bibliyografya ku-
rallarına göre düzenlenmiş yayınlar listesidir. (bibliyografya, bir 
kitabı doldurabilen, bağımsız bir çalışma olabilir. Bir kitabın başı-
na,sonuna konulabilir, ya da alt notlarına, hatta metin içine serpiş-
tirilebilir. Süreli yayınlarda bibliyografya araştırmaları yanında, 
inceleme yazılarının altlarında bibliyografya verilebilir. Ansiklope-
di maddelerine de bibliyografya eklenebilir.) 

c. Bu türden yazı ve yayın listelerinin hazırlanması için ku-
rallar koyan bilgi koludur. 

I * 

Bibliyografya ile kitapçı ya da yayıncı katalogları birbirinden 
ayrı olarak ele alınmalıdır. Katalog, ticaret amacı güden bir yayın-
dır. Katalogların, bibliyografyaya yakınlaşan, titizlikle hazırlanmış 
olanları bulunabilirse de çoğu, kitapla ilgili basit bilgileri vermek-
ten ileriye geçemez. 

Amacı t 

Küçük bir araştırmadan bilimsel bir incelemeye değin, her türlü 
çalışmaların ilk evresi bibliyografya taramaktır. Daha önce yayanlan-
mış incelemeler, yazılar tümü ile, ya da önemlileri bilinmedikçe 
bilimsel ya da bilgiye dayanan bir çalışmaya girişilemez. Bibliyograf-
ya, okul öğrencisinin ödevine âe, günlük fıkra yazarının yazısına da, 
bilim adamının incelemesine de yardımcıdır. Bir ülkenin yayınlarını, 
dünya yayınları içinde bir dal ile ilgili kitapları bilmek istiyenler 
bibliyografyaya bakarlar. Bibliyografyalar okuyucuya, okuyacağı kitap-
lar konusunda yol gösterirler. bibliyografyalar, kütüphanecilerin 
özellikle mevcudu çoğaltma ve katalog çalışmalarında sürekli olarak 
yararlandıkları kaynaklarıdır. 

Türleri ; 

Bibliyografyalar zamana göre iki türlüdür; Süreli ve tamamlan-
mış bibliyografyalar. 

Süreli bibliyografya, çeşitli konularda ya da bir tek konuda 
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çıkan kitapları, yayınlanan yazıları belli ya da belirsiz aralıklar-
la bildiren bülten, dergi, broşür niteliğinde bibliyografyalardır. 
( Türkiye Bibliyografyası, "Yeni Yayınlar" dergisi, Ulvi Yürüten'in 
fasiküller halinde yayınlamışoolduğu "Teknik Yayınlar Bibliyografya-
sı" ... gibi.) 

Tamamlanmış bibliyografya, bir ya da bir kaç cilt halinde ya-
yınlanmış vc tamamlanmış sayılan bibliyografyadır. Gerçi, bibliyograf-
ya • araştırmalarında , araştırılan konudaki her yayını görmenin güçlüğü, 
"hiçbir bibliyografya tamamlanmış değildir." gibi bir sözü ortaya 
çıkarmıştır; ayrıca, araştırma yapılan konuda, tamamlanmış sayılan 
bibliyografyanın basımı sona erdikten sonra da yayınlan yapılacak, 
dolayısıyla bibliyografya tamamlanmış sayılmaktan düseçektir. Yine 
de, biçim olarak., süreli olmayan bibliyografyaya bu ad verilmiştir. 

Bibliyografyalar kapsamı yönünden ikiye ayrılır : Uluslararası 
ve millî bibliyografyalar. 

Uluslararası bibliyografyalar, bir konuda ya da çeşitli konu-
larda birçok ülkelerde ya da dillerde yayınlanmış eserleri kapsayan 
bibliyografyalardır. (Basılı kütüphane katalogları bu türde gösteri-
lecek örneklerin başında gelir. Brunet'nin, aşağıda gösterilen bibli-
yografyası da buna bir örnektir.) 

Milli bibliyografyalar, bir ülkede yayınlanan eserleri kapsamı-
na alan bibliyografyalardır. (Çe itli ülkelerdeki milli bibliyografya-
lar, bizim "Türkiye Bibliyografyası" bunlara örnektir.) Bibliyograf-
yalar kapsam bakımından : Genel vc özel bibliyografyalar olarak da 
ikiye ayrılır. 

Genel bibliyografyalar, her konuda yayınları, tanıtan bibliyog-
rafyalardır. ("Türkiye Bibliyografyası", bu tür içinde örnek gösteri-
lebilir.) 

Özel bibliyografyalar ise, belli bin konudaki yayınları kapsa-
yan bibliyografyalardır. (Enver Koray'm "ITürkiye Tarih Yayınları 
Bibliyografyası" gibi...) Özel bibliyografyalara "İhtisas Bibliyog-
rafyası" da denir. (Uluslararası Bibliyografyalar ile "Evrensel Bib-
liyografya" denemesini karıştırmamak gerekir. Brüksel'deki Bibliyog-
rafya Enstitüsü'nün 1898'de hazırlamaya giriştiği, bu bütün ülkelerin 
ve dillerin yayınlarını içinde topluyacak "Biblio&raphia Universalis" 



H. jg t , > V .7 -;y,;. - r :r 
•• > d " İV " : -

V , ; L ' '"..';• 
- ı ^ c v ijr : , i • ... , . .. 
tU.plQİ:U ••.v : v . , • .. 

sv^rı^ , : , • _ .• - . 

7 ) 

i. • . 

> 

J. 

'i ; ' 'V 'V ,. 1' - ••"!•... ̂  • -



- 45 -

başarıya ulaşamamış, bırakılmıştır.) 

Bibliyografyalar, hazırlanış ve düzenleniş bakımından da tür-
lere ayrılırlar-: Basit (Kuru) vc tavsifli biyografyalar. 

Basit bibliyografyalar, yayınların sadece bibliyografik kün-
yelerini verirler. (Bibliyografik künye, eserin yazarını, adını, 
kaç cilt ve kaçıncı basım olduğunu, basıldığı şehri ve yılı, basım-
evini ve yayınevini, sayfa sayısını, resimli, haritalı olup olmadı-
ğını, boyunu ve gerekirse fiatını, hangi dizi içinde çıktığını v.b. 
gösteren başlıktır.) 

Tavsifli (Tahlili de denir.) denilen, bizim tanıtmalı bibli-
yografya demeyi uygun bulduğumuz bibliyografyalır ise, yayınların 
niteliklerini, içindeki bölümleri veren, gerekirse eleştirmesini de 
yapan bibliyografyalardır. Bibliyografyalar :' Esas ve kopye bibliyog-
rafyalar olarak da ikiye ayrılır. 

Esas bibliyografya, yayınlar görülerek ve incelenerek; kopya 
(ikinci elden) bibliyografya ise yayınlar görülmeden, başka bibliT 
yografya|~kaynak ve kataloglardan alınarak hazırlanır.. 

Bibliyografyalar, düzenlenişinde tutulan yollara göre, de 
türlere ayrılır: Alfabetik olarak düzenlenen (daha çok yazar adlarına 

göre alfabetik sıra düzenlenir.) Bibliyografyalar (kütüphanelerin 
basılı katayogları genellikle alfabetiktir.) ; konuya göre düzenlenen 
bibliyografyalar (bunlara : sistematik, metodik bibliyografya da 
denir. Enver Koray'ın "Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası" bu 
türe örnektir,); kronolojik olarak düzenlenen bibliyografyalar (S.Nt 
Özerdim1in "Nurullah Ataç Bibliyografyası" gibi), bunlardan başka: 
vurgu sözcüklerine ve başka yöntemlere göre hazırlanan bibliyografya-
lar bunların başlıcalarıdır. 

I. Dünyada bibliyografya : 

Bibliyografyaların tarihine giırmiyerek, geçmişten bugüne önem-
li bibliyografyaların birkaçını sıralayacağızj 

johann Tritheim : Liber de Scriptoribus Eclesiasticis, Bale, 
1494 (1000 yazmayı tanıtır.) 

Conraâ.Gsoacr : Bibliotheca Universalis, Zürich. 1545-1555 
( Genel nitelikte) 



/ 
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TliGoph.il Georgi : Allgemeines üibliographisches Bü.cherlexikon 
8 cilt. Leipz-io. 1742-1758 (Sınırlı bir zaman içinde yayınlanmış ese: 
leri tanıtır,) 

j.Ch. Brunet j Manuel de Eibraire et de l'Amateur de Eivres. 
Ekleriyle 9 çilt. İlk basımı t Paris. 1810-1840 (Seçme eserler bibli-
yograf yasıdır. ) 

Ebert î Üllgeueines Bibliographischek Lexi.kon. 2 cilt Eeipzig 
1821-1830 (Seçmeler bibliyografyası) 

j.G.Th. Graesse ; Tresor des. Eivres Rares et Pecicux. Eki ile 
7 cilt. Dresâen.. 1869- . (.Seçmeler Bibliyografyası) 

Arthur Browne s A General i>ibliographical Dictionary. Oxford, 
1837. 

Basılı Kataloglar s 
Büyük kütüphanelerin basılı katalogları uluslararası bibliyog 

rafyalar niteliğindedir. Bunların öncelilerini aşağıda sıralıyoruz : 
Eransa; Paris'teki ^ibliotheque National'm Basılı Katalogu; 

Gatalogue Generale de Eivres İmprimes de la Bibliotheque ^ational. 
1897'den beri yayınlanmaktadır. Henüz tamamlanmamıştır. (194. cildin 
de T harfindedir.) 

İngiltere : Catalogue of the Priııted Books of the British Mta-
seum. 1881-1905 arasında yapılan ilk basımı (95) cilttir. 1931'deıı 
beri ikinci basımı: General Gatalogue of the İErintecl Books of the 
British Maseum başlığını taşımaktadır. Bu basımdan şimdiye değin 
(51) cilt çıkmış, D harfine varılmıştır. 

Almanya'da : 1931'de yayınlanmaya başlamış olan Gesamtkatalog 
der Preussischeıı Bibliothekeıı.... adlı katalog aynı zamanda Bavyera 
Kütüphanelerindeki eserleri de kapsamına alıyordu. 1936'da adı. Deutsc 
her Gesamtkatalog olmuş, 14 ciltte B harfine değin gelmiş, savaş yü-
zünden yarıda kalmıştır. Alman ve Avusturya kütüphanelerindeki eser-
leri kaptamakt aydı. 

Amerika Birleşik Devletleri : Eibrary of Coııgress'iıı basılı 
katalogu Catalogue of Books fiepresented by Library of Goııgress 
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Erinted Cards İssued to July 1942, 1942-1946. bu ilk dizi 167 cilt 
tutmuştur. 1942-1947 yılları için 42, 1948-1952 yılları için 24, 
1953-1957 yılları için 28, 1958-19&2_yj.lları için 54 cilt daha yayın-
lanmıştır. 1948'den beri yılda 9 sayı (aylık olarak) yayınlanan, yıl-
da ve beş yılda kümülatif ciltleri basılan katalogdan başka, 1950!den 
beri konu katalogu, filmler katalogu, haritalar ve atlaslar, müzik 
eserleri katalogu da basılmaktadır. 

Mili Bibliyografyalar : 
Dünyada, resmî ya da özel kuruluşlar tarafından yayınlanan 

Millî Bibliyografyaların önemlilerini aşağıda sıralıyacağız : 
Fransa : Bibliographie de la irance. Napoleon'un buyruğu ile 

1811'den beri yayınlanmaktadır. 
Le Livres de Mois. 1921'den beri yayınlanmaktadır. 

ingiltere i The Eııglish Katalogue of Looks. 1801'de kurulmuş-
tur. Ticari bir yayın olan: The Bookseller, 105-0'den. beri çıkmaktadır 
1850'den beri ise: The British National Bibliography yayınlanmaktadır 

İtalya :. Beletino dalla Publicazioni. 1898'den beri yayınlan-
maktadır. 

İsviçre î. Das SchweizLer Buch - Le Livre Suis.se. 1900'den. beri 
y a y ı.. ıl a nm a k t a d ı r. 

Almanya ı Deutsche Bücherverzeichnis. 1911'den beri; Deutsche 
National Bibliographie, 1931'den o eri; Bibliographie der Deutscheıı 
Bibliothek, 1947'den beri yayınlanmaktadır, Almanya1 da ticarî nitelik 
te günlük bir bibliyografya Tagliches Verzeichnis der Neuerseheinun-
gen adı ile 1931'den beri çıkarılmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri : The Annuel American Katalogue , 
1871'den beri yayınlanmaktadır. Ayrıca: Oumulative Book İndex adlı 
bir yayın vardır. (1898'deıı beri Wilson Go, New York). 

Dergilerin ve Makalelerin -bibliyografyaları : 

Bir. ülkede çıkmış, çıkmakta olan; çeşitli ülkelerde yayınlanan 
bütün ya da seçilmiş süreli yayınları tanıtan bibliyografyalar 





vardir. Bunlardan iki ticari örnek 

Ulrich'ı Xn t ems ti önel f^riodiDİciİ'ö&aaty-.C (ü.«v.-BowfcĞr-C-Ö» , 
Nev i'ork}« 

Union List of bor i İh, (w"ilsön Go« 4 iîew York) 
Sureli yay m i "t ..i yayinlariân yaiilörin bibliyografyaları nr§ş= 

tırıcılar için en değerli müracaat kitapları arasına girer.. 

Bunlar arasında, 1901'don beri Amerika1 da yayınlanan : 
.The Raa£kEr*a AhüjM. tfcc itortaDtîâcaJL Literatüre .('.7i İn on Cc., 11 cv 

Ycrk) örnek olarak gösterilebilir. Bu kılavuzda Amerikan ve İngiliz 
dergilerinin makalelerine ait bibliyogdafya verilmektedir. 

Londra'da 1916'dan beri : The Subjcct Index to Periodicals adı 
ile yıllık bir bibliyografya çıkarılmaktadır. 

Lcipzig'd,. de 1897'dc : Internationale Bibliographie dor Zeit-
sehriftenliteratur adlı bir bibliyografya yayınlanmaya başlamış, 
İkinci Dünya Savaşı öncesinc de"in çıkmıştı. 

(yoğunluk yayınevleri tarafından çıkarılan bu çeşit bibliyograf-
yalara, Ingiltrc'de Kütüphaneciler Derneği'nin yayını elan : The 
Subjcct Index to Periodicals adlı yıllığı katabiliriz.) (1916'dan beri) 

Süreli yayınlardaki makaleleri özetleyen, veren yayınlara 
"abstraete" (özetler) adı verilir. Amerika Birleşik Devletlerinde ve 
Ingiltrc'de, Almanya'da bu çeşit süreli yayınlar çıkmaktadır, hemen 
her bilim dalında "Abctrao.ts"a rastlanır. Bunlara örnek olarak şu 
yayını göstereceğiz. 

Hictcrical Abatraçta. American. Bibliographical 'Jcntcr-Clio 
Prese. 1955'den beri. (1775-1945 arasında "A Quarterly Ccvering the 
vvorld's Periodical Literatüre" kaydı ile çıkmıştır.). 

Ticari Kılavuzlar : 

Kütüphaneler vc kitapçılar için eski vc yeni kitapları tanıtan 
kılavuzlar da vardır. New Ycrk'taki E.::.Bcv;kcr Co. 'nin, alfabetik : 

Books in Erint 
ve sistematik : 

Subject Guide to Books in Print 
yayınları buna' örnektir. Aynı kuruluş, çıkacak kitapları da : morth-
coming j.ooks adlı yayını ile duyurur. Ingiltrc'de, j.Jhitaker and 
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Sons (Londra) Yayınevi*nin : 
The British Eos>ks in Print 

katalogu da bunlar arauında sayılabilir.) 

II. Türkiye'de Bibliyografya : 

Ö-oğuda ilk bibliyografyanın 987'de İbn el-liedim tarafından 
yazılan "i'ihrist el âf.vib" olduğunu kaydettikten sonra Türkiye'deki 
çalışmalara geçelim; 

Kâtip Çelebi (1608-1656) adlı Türk bibliyegrafyacısı, (14.500) 
yazma eseri tanıtan "Keşf-ül-Zunun" adlı bir ejer meydana getirmiş-
tir. Arapça olarak yazılan bu değerli kitabı son olarak Killi eğitim 
Bakanlığı 1941-1943 yıllarında iki cilt halinde bastırmıştır. Kâtip 
jclebi'nin bibliyografyasına birkaç bilgin tarafından ekler yazılmış-
tır. Bunların cn sonuncusu vc önemlisi, Bağdatlı İumall Bcşa'nm 
10.000 kitabı tanıtan Zcyl'idir. Bu zeyil, lıillî Eğitim Bakanlığı 
tarafından 1945-1947 yıllarında " vcşf el-Zunun Zeyli" adı ile iki 
cilt halinde bastırıl .ıştır. 

Ah" et ...uhtar Pa 7a'nm 9 cilt olarak tasarladığı, 1729'dan 
sonra yayınlanmış askerlik konulu eserleri içine alacak "Ahvalname-i 
Müellefat-ı Osmaniye" adlı bibliyo- rafyasının ancak birinci cildi 
1900 yılında yayınlanmıştır. 

Mizancı Lurat Bey'in, 1893'de çıkan "Asar-ı Devre-i Hamidî" 
adlı eseriL-ile aynı yıl basılan "Maarif-i umumiye Listesi" adlı 
kitap, IX. Abdülhâmit devrinin eserlerini sıralar. 

Başka bir iki deneme ile birlikte, kütüphanelerin basılı kata-
logları da vardır. Bunları aşağıda göreceğiz. 

Basılı kütüphane katalogları : 

II. Abdülhamit çağında, Selim Sabit adlı bir eğitimcinin ger-
çekleştirmeye memur edildiği bir girişim vardır. İstanbul'un 40 
kütüphanesinin "Defter"leri ayrı kitaplar halinde, 1884-1895 yılları 
arasında bastırıldı. Daha önce, 1863'de "Damat İbrahim Pr.şa Kütüpha-
nesi ;ihristi", 1869'da "Sadrazam Kagıp Paşa Kütüphanesi Fihristi" 
de basılmıştır. 

Cumhuriyetten sonra 1935'de kurulan Kütüphaneler Tasnif Komis-





- 50 -

yonu'nun hazırladığı bu yazmalar katalogları Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından b as t ır ı İmi ş 1ır. 

İstanbul Kütüphaneleri Tarih-üo&rafya ifa zinaları Katalogları. 
1943-1952, 11 fasikül. 

İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Karneler Katalogu. 1961 . 

İstanbul Kütüphaneleri (. Kitaplıkları) Türkçe Yazma Divanlar 
Katalogu. İki cilt. 1947- 1959. 

£ ,i?:.ot Parmakn xz oğlu: Manisa Genel Kütüphanesi Yazmalar Kot al o 
gu 1.Türkçe Yazma Tarihler. 1952. 

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi eski müdürlerinden 
i'ohıai i; t hem Kara t ay'm yayınladığı kütüphane katalogları s 

istanbul Üniversitesi kütüphanesi Arapça Yazmalar Katalogu, 
2 cilt. 1951,1953. (Paris'te 1933'de İvan Stcheukin'le birlikte, 
istanbul Üniversite Kütüphanesi 'ndeki r es irili çark yazmalarının bir 
katalogunu da yayınlamıştır.) 

istanbul Üniversitesi Kütüphanesi harsça Basmalar Katalogu. 
1949. 

istanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Basmalar Alfabe Kata 
logu. 1729-1923. 2 cilt. 1956. 

Tcpkapı Sarayı Llüzesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Katalogu. 
2cilt. 1961. 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane-: s i Parsça Yazmalar Katalogu. 

Be ka kütüphane katalogları : 
Ankara Hukuk fakültesi Kütüphanesi Katalogu. 1935. 

Jlvi Yürüten : Teknik Dlcul Kütüphane Katalogu. 2 cilt. 1938, 
1940. 

H,Orhan. Buruşey : İstanbul Belediye Kütüphanesi Alfabetik Kat 
logu. 3- cilt. 1953-1954. 





I. dil î Kü t üphane' d c î&cv cut 
kat ketal03u. 2 cilt. 1350-1957. 
1"54'dc başlanmıştır. i?asiküller 

Arap Harfli Türkçe "Ki bapların. KuvaL-
Teksir. (Bu katalogun yeni basınına 
halinde yayınlanmaktadır.) 

T.B.M.fil. Kütüphanesi kihristi. 1. kısım ; Şark. eserleri. 1927; 
II. .kısım : Darp eserleri. 1929. 1,kısır : Şark eserleri.İS31 i Şar-
kiye kısmı ilavesi 1. 1934; Şarkiye kısmı ilavesi 2. 1341; IX. kısım 
Garp eserleri. 1945. (kından sonra yayınlanmamıştır.) 

Alfabetik Katalog . Seyfettin ûzegs Bağış Kitapları. Krzurum 
1965 Atatürk Üniversitesi Hitüphaneci yml arı. Tc'koir halinde 4 
cilt. 

Türkiye Bibliyografyası : 

"Türkiye Bibliyografyası" adını taşıyan millî bibliyografyamız, 
ence Basma Yazı v,:. Resimleri Derleme Hüdlirlüğü tarafından yayınlan-
mıştır. (Bu Müdürlük, 1934 yılı Haziran sonunda çıkarılan ve 2.Tem-
muzda yürürlüğe giren 2527 sayılı Basma Yazı vc: kesimleri Derleme 

Kanunu gereğince kurulmuştur. Bu kanuna göre, Türkiye'deki bütün basım-
evi eri, bastıkları kitap, süreli yayın, harita, resim, broşür v.b.' 
dc-n beş tanesini bu Müdürlüne teslimle yükümlüdür. Bu beş sayıyı 
alan kütüphaneler şuhlardır : istanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Ankara İl Halk Kütüphanesi, Millî Kütüp-
hane, İzmir Millî Kütüphanesi. Milli kütüphane ( Ankara) ait sayı-
lar saklanmış, Basma ve Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü'nün ilk 
Müdürü Selim îîüzhet Gerçek'in derlediği 1934*deıı önceki kimi yayınlar-
la birlikte, kurulu unda bu kütüphaneye devredilmiştir. (Devlet eliyle 
derlenen sayılara "Devlet üüshası" denir.) Derleme Müdürlüğü 1935'dc. 
"Türkiye Bibliyografyasının ilk fasiküllerini, 1936'da 1934 yılma 
ait toplu fasikülü yayınlamış; bibliyografya 1938'e değin yılda iki, 
1939-1943 yıllarında yılda dört,1944-1953 yıllarında yılda 12, sonra, 
yâni den yılda dört sayı yayınlanmıştır. 1952'dc Millî Kütüphane 
işinde kurulan Bibliyografya Enstitüsü, bibliyografyanın yayınını 
üzerine almıştır. 1954 yılma ait bibliyografyadaki sonradan ini 11 î 
Kütüphane'dc kurulan bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Türkiye 
Bibliyografyası Devey Onlu Sınıflandırma Sistemine 3öre düzenlenmek-
tedir. 1353 yılında ve İS5-5 'den sonra her yıl sonunda toplu bir 
dizin verilmektedir. 1920-1938 yıllarına ait fasiküller "Resmî" ve 
"Hususi -Neşriyat" olmak üzere iki, 1939-1940 yıllarına ait olanlar 
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ise lig cilt halinde birleştirilmiştir. (1930-1933 yıllarında, Millî 
•"Eğitim Bakanlığı Killî Talim ve Terbiye ;i»ycti1 nin fasıl küller halinde 
yayınladığı "Bibliyografya" ilo İa-taabul Üniversitesi'ııde kurulan 
bir kurulun 1933' tc yayınladığı "Türki/e Bibliyografyanı 1320-1933" 
cildi, Willî Bibliyografyanısın öncüleridir.) 

Türkiye Makaleler Bibliyografyası : 

Millî Kütüphane Bibliyografya Enstitüsü, 1952 Mart ayından 
başlayarak, Türkiye oür*li yayınlarında yayınlanan bilimsel ve bilgi 
verici yazıların bibliyografyasını, üc ayda bir çıkarılan "Türkiye rnü 
Makaleler Bibliyografyasında Onlu Sınıflandır\sistemi içinde vermek-
tedir. Her yıl sonunda bir dizin fasikülü de çıkarılmaktadır. (1965' 
te 1949-1962 yıllarına ait bir ck fasikül daha çıkarılmıştır.) 

Bir toplu katalog denemesi : 

Millî kütüphane Bibliyografya Enstitüsü'nün bir çalınmasını 
daha buraya alaca&ız. 1954-1960 yılları arasında, "Türkiye Kütüphane-
lerine En Sen Giren Yabancı Memleketlerde Yayınlanmış Eserlerin Sis-
tematik Listesi" kaydı ile, fasiküllcr halinde, dört cilt kadar süren 
bir "Yabancı Dil Enerler Bülteni" yayınlanmıştır. Bu teksir bülten, 
yukarıdaki kayıttan anlaşılacağı gibi, kütüphaneler arası bir toplu 
katalog denemesidir. Türkiye kütüphanelerinden toplanan kitap fişle-
ri Bibliyografya Enstitüsü'nde bir araya getirilmiştir. 

•Çeşitli bibliyografya çalışmaları : 

Türkiye'de, özellikle cumhuriyetten sonra, bibliyografya ala-
nında çeşitli çalışmalar görülmüştür. Burada, daha çok, kitap haline 
gelmiş bibliyografya, lordan örnekler, vereceğiz : 

Bibliyografyaların bibliyografyası : 

?iliz Başbugoğlu-Lâmia Acar-Necdet Ok : 1928-1965 Yılları Ara-
sında Türkiye'de Basılmış Bibliyografyaların Bibliyografyası, üne s cet.-
Türkiye Millî komisyonu. 1966. (Makaleler, kitapçı katalogları da 
alınmıştır. Oıılu Sınıflandırmaya göre düzenlenmiş ola» bibliyograf-
eksiklikler göstermesine karşın, bu türde ilk denemedir.) ' 

Kütüphanecilik : 
Muzaffer Gökman : Türk Kütüphaneciliğinin Bibliyografyası^ürk 
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Kütüphaneciler Dcrııcği. 1964. 

Uni versit-e yayınları : 

Adnan Otükeıı Üniversite Yayınları Bibliyografyası. 1933-1940. 
İstanbul Üniversiteni, 1941. 

Adnan u tüken, M.îiirkcr Acar oğlu ; istanbul Üniversitesi Yayın-
ları Bibliyografyası. 1933-1945. Ankara üniversitesi Dil v« Tarih -
Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik kursu çalışmaları. 1947. 

Leman Bakla : İstanbul üniversitesi Yayınları Bibliyografyası. 
1933-1963. İstanbul üniversitesi. 1966 (Kitabın 1964-1965 yıllarına 
•it bölümü, dergi makalelerini de kapsayarak 1957Vdc yayınlandı.) 

Can Oktay s Ankara Üniversitesi Dil vt Tarih-Coğrafya Fakül-
tesi Yayı 1ar1 Bibliyografyası.. 1935-1945. Ankara üniversitesi Eil 
ve Tarih-Coğrafya. Fakültesi. 1 9 4 6 . 

Adnan Yeşil oğlu Ankara Üniversitesi Dil vc Tarih-Coğrafya Fa-
kültesi Yayınları Bibliyografyası I. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi. 1956. 

Başka Genel Bibliyografyalar : 
I 

Avni Candar : Bibliyografya. Halkevleri Neşriyatı. 2. cilt. 
1939,1941. 

Hasan Taner : Halkevleri Bibliyografyası. 1941. 
Adnan Otüken : Seçme Eserler Bibliyografyası. I. 1942-1945-

1946'da İstanbul'da basılan bu kitap, Ankara Radyosu Kitap Saati 
konuşmalarından meydana gelmiştir.) 

Süreli yayınları tanıtan bibliyograflar : 

Türkiye'de Çıkmakta Olan Gazete ve Mecmualar. (Basın, ve Yayın 
Genel- Hüdürlüğü tarafından 1940-1945 arasında beş- küçük eilt halinde 
yayınlanmış, daha sonraları saran zaman teksir bültenler halinde çı-
karılmıştır. Şiüıdi Turizm ve Tanıtan Sakanlı^ı bu nitelikte bir bül-
ten bastırmaktadır: "Türkiye'de Süreli Yayınlar..• vc Bası. .evleri". 

Feridun Fazıl Tülbentçi : Cumhuriyetten Sonra -.jılcan Gazete vc 
1.ecmualar. 1923-1940. (Basın-Yayın Genel .'üdürlüğü yayını. 1941.) 

İsmail hakkı Tevfik Okday'm yayınları : 

Türkiye Dahilinde- Çıkan Gazete vt Mecmualar, hariciye Vekâle-
ti. 1930. 
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Kütüphaneciler Derneği. 1964. 

Üniversite yayınlan : 

Adnan CJtlIken üniversite Yayınları Bibliyografyamı. 1933-1940. 
İstanbul Üniversiteni, 1941. 

,ıdnan utüken, M.5ürker Acar oğlu : istanbul Üniversitesi Yayın-
ları Bibliycgrafyası. 1933-1945. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih -
Coğrafya fakültesi ICütüphanecilik Kursu çalınmaları. 1947. 

Leman Bakla : İstanbul üniversitesi Yayınları Bibliyografyası. 
1933-1963. İstanbul üniversitesi. 19$6 (Kitabın 1964-1965 yıllarına 
•it bolünü, dergi makalelerini de kapsayarak 1367'de yayınlandı.) 

Can Oktay 5 Ankara üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül-
tesi Yayınları Bibliyografyası.. 1935-1945. Ankara üniversitesi Bil 
ve Tarih-Coğrafya. Fakültesi. 1946. 

Adnan Yeşileglu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarilı-Cografya Fa-
kültesi Yayınları Bibliyografyası I. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Gografya Fakültesi. 1956. 

Başka Genel Bibliyografyalar : 

iivni Oandar : Bibliyografya. Halkevleri Neşriyatı. 2. cilt. 
1939,1941. 

Hasan Taner : Halkevleri Bibliyografyası. 1941. 
Adnan ötüken : Seçme Eserler Bibliyografyası. I. 1942-1945-

1946'da İstanbul'da basılan bu kitap, Ankara Radyosu Kitap Saati 
konuşmalarından meydana gelmiştir.) 

Süreli yayınları tanıtan bibliyograflar : 

Türkiye'de Çıkmakta Olan Gazet-e ve Mecmualar. (Bas-ıtı ve Yayın 
Gsnel Müdürlüğü tarafından 1940-1945 arasında beş- küçük eilt halinde 
yayınlanmış, daha sonraları a ar :an zaman teksir bültenler halinde çı-
karılmıştır. Şimdi Turizm ve Janıtiüa Sahanlığı bu nitelikte bir bül-
ten bastırmaktadır: "Türkiye'de Süreli Yayınlar... ve Basımevi er i1*. 

Feridun Fazıl Tülbentçi : Cu. huriye 11 eti Scııra -.jıkan Gazete ve 
I..:ecmualar. 1923-1940. (.'.anın-Yayın Genel :.üdürlügü yayını. 1941.) 

İsmail l.akkı Tevfik Okday'm yayınları : 

Türkiye Dahilinde.* Çıkan Gazete vt Mecmualar. Hariciye Vatâle-
ti. 1930. 
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/klana Vilâyeti Matbuatı. Hariciye Vekâleti. 1932. 
Roünanya Matbuatı. Hariciye Vekâleti. 1932. 
Ankar* G-azateleri. Filibe. 1935. 
Adapazarı Cazatsleri. ffilifce. 1937. 
Afyo r a his ar Gazeteleri. .Filibe. 1937. 

Millî KUtüphanc Yayınları : 

Willî- Kütüphane I*eriyc*ikler flölüaü Aylık Bülteni. 43 sayı. 
1953-1956. (1957'de :'«illî Kütüphane haberleri" bültenine »atılmış-
tır. Teksir.) 

1557 Yılma Kadar M i l î Kütüphane'ye Girmiş Araf Harfli Türkçe 
Süreli Yayınlar Katalogu. 1957. (teksir) 

£3ki- tterrii Türkçe Süreli Yayıftlar îeplu 1953. 
ka Witfiph»/selerdeki süreli yayınları «ta al.^iftır. 'Taksir.) 

Dr. îaaar fiarayalçı»1 in bir yayını : Mukuk ve JEkonoMİ Derftile-
ri.tfeerine Sir 5iJ»lAyografys De*ersesi. "Hvrştarek Yayınlar. 1955. 

\ 

Oergi Dibini : 

?rof. Ur. Kili al Erk-Dr. Fer ruh Dinç er: Türk Veteriner Hekim-
leri Derneği Dergisi'rdn Tayın Hayatı ye 1930-1944 kılları İndeksi. 
1957. (Su derginin daha önceki yıllara ait fihristi 1953*ts »oç.Dr. 
A.Hazım <D« kazanç tarafından hazırlanmış vc yayınlanmıştır.) 

•Bibliyografya dergileri : 

Kitap ve Kitapçılık. Vakit Yurdu. 29 sayı. 1935-1937. 
Ayın 'fiibliyo&rafyaçı. üniver«it« Kitobevi. 24 sayı. 1942-1943. 
Bibliyografya. C.H.&. 3 sayı. 1946. 
Memleketimizde ve Dünyada Kitaplar. 11 sayı. 1950. 
kitap Belleten. Elif Ki tabevi. 43 sayı. 1950-1965. 
Yeni sayınlar. Çıkaran : Muharrem ilercan^il. Ankara. 195S 'dan 

beri. 

Çecuk Kitapları Kılavuzları : 

Gocuk Kitapları Katalogu, killî Eğitim Bakanlığı. 1953. 
Hediha Yurttabir s ?ürkiy# Çocuk Kitapları Katalogu. 1960 
Vasfi Bingöl : Metinli Çocuk Kitapları Kılavuzu. 2 cilt. 

Atlas -.-.it ab evi • 1961,1953. 
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Diriler % 
Enise Yener : Türkiye Dinler Tarihi ve İsiân Dinine Ait Bir 

Bibliyografya Deneme si, 1928—1960, Ankara Üniversitesi İlShiyat Pa^ 
kültesi, 196i. 

Psikoloji ; 

S.Sadi Kayral : Türkçe Psikoloji Eserleri Bibliyografyası» 
1953. 

Kaçlın : 

Dr. Müjgân.Cunbur ı Türk Kadın Yazarlarının Eserieri,Bibliyog-
rafya. 1928-1955. Kadının S0Syal Hayıtmı Tetkik Kurumu. 1955, 

Neriman Duranoğlu s Türkiye'de Kadınlar Hakkında Yayınlanmış 
Eserler. Bibliyografya. Kadının Sosyal Hayatını ^atkik Kurumu, 1959, 

Hukuk : 
Türk Hukuk Kroniği. İstanbul Üniversitesi Hukuk Üniversitesi, 

(Daha önce, 194-0'ta İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası'n-
da 1939 yayınları ile başlatılan bu bibliyografya, sonra yıllıklar 
halinde sürdürülmüştür. 1943-1944 cildi 1945'tej 1945 cildi 1946'da; 
1946 cildi 1947'de$ 1947 cildi 1949'da; 1948-1949 cildi 1951'de; 1950 
cildi 1952'de* 1951-1952 cildi 1954'de; 1953-1954 cildi 1956'da;1955-
1958 cildi 1960'da yayınlanmıştır. .Ciltlerin kimisi başkalarıyla or-» 
taklaşa hazırlanmıştır. 
1 Rıdvan Bülend Erciyes : Yirmi Senelik Türk Hukuk Bibliyograf-

yası. 1935-1954. Müşterek Yayınlar. 1956. (ikinci cildi i Türk Hukuk 
Bibliyografyası. 1955-1957. Aynı Yayın: 1959.) 

Yaşar Karayalçın : Borçlar, Ticaret ve Banka Hukuku Bibliyog" 
rafyası. 1928-1955. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü. (Son-
raki ciltleri: 195<6-1960 cildi 1962'de -f 196i cildi 1963*de; 1961 ve 
1962 ciltleri 1966'da; 1964 cildi 1967'da çıkmıştır. 1963 cildinden 
başlıyarak, Nurkut İnan'la birlikte.) 

Yönetim : 
Prof. Dr. Albert B.Sturm - Doç. Dr. Cemal Mıhçıoğlu - Şerif 

Tüten - Munise Aren: Türk Amme İdaresi Bibliyografyası. 1928-1957. 
Cİngilizcesi de yayınlanmıştır.) 





Metiı* Hcp^r s Kısa Aiwe idaresi Bibliyegrafyası• 1955-196G. 
Ankara Üniversitesi Si/asal HJ 1 ;Ti 1 er fakültesi. 19S5« 

politika : 

Bülend Daver-Metin Kıratlı s Siyasa t Bilminde Temci Referans-
lar Bibliyografyası, Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. 
1955. 

Eğitim % 

Fuat Gündüzalp : ügretmen Meslek Kitapları Kılavuzu. 1923-
1933. Killî Eğitim Bakanlığı. 1951. (Aynı yıl: 1939-1943; 1955'tc.s 
1949-1953; 1951'de 1954-1953 ciltleri çıkmış elan bu kılavuz, tanıt-
malı (tavsifli) bir bibliyografyadır.} 

Dil : 

Türk Dili Bibliyografyası. 1928-1940. Türk Dil burumu. 1941. 
(1941 f*sikülü 1942'ele; 1942 fasikülü 1943'do; 1)43 fn^ikülü 1945'tc 
çıktı j 113/,) 

tcknik : 

ülvi Yürüten : Teknik Yayınlar Bibliyografyası. 1.cilt.1944-
1953. Teknik Okulu 1355. (ikinci cildi: 1953-1939 yıllarını kapsar; 
1950f ta yayınlanmıştır. Eibliy.eşraf ya, önce fasiküller halinde yayin 
la:v 'i~.tır.) 

Ormancılık : 

•-K :mal Lrgüleç: Türkiye Ormancılık Bibliyografyası, -l'arı- Baka 
lı&ı Orman Genel Müöürlü&ü. 1947. 

Tiyatro : 

Semahat Turan-Bchir- *bacıö$lu: Tiyatro bibliyografyası. 1928 
1959. Ankara Üniversitesi Dil ve- ?arih-Üt*rafya Fakültesi Tiyatro 
Enstitüsü. 19Sl. 

Türkan Foyraz-Eurniaa Tuğrul : Tiyatro Bibliyografyası. 1853» 
1928. -Millî Kütüphane. 1957. 

-Spor : 
y\.Ziya Unaçl : Spor Bibliyografyası. Malatya Beden Terbiyesi 
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Bölge Müdürlüğü. 1955 
Edebiyat : 
Adnan. Ötüken-Milîî Kütüphane Bibliyografya Enstitüsü; Dünya 

Edebiyatından Tercümeler. Klâsikler Bibliyografyası. 1940-1946, Mil-
lî Kütüphane, 1967. (Önceki basımları; 1948 ve 1950'de A.Ötüken tara-
fından hazırlanmıştır.) 

Tarih : 
En"®er Iioray s Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası, 2.basım. 

1729-1955. Millî Eğitim Bakanlığı, 1952. (I.Basım: 1729-1950; 1952'de 
yayınlanmıştır.) 

Muharrem D.Mercanlıgil : Eski Harflerle Basılmış Türkçe Tarih 
Kitapları. Türkiye Tarih Yayınları bibliyografyasına Bk. 1959. 

Akdes Nimet Kurat : Ortazaman ,J-arihi İçin Kısa ^ir Bibliyog" 
rafya. 1934. 

Arif Müfit Mansel : Türkiye'nin Arkeoloji, Epigrafi ve Tarihî 
Coğrafyası İçin Bibliyografya. Türk Tarih Kurumu. 1948. 

E.Bosch : Türkiye'nin Antik Devirdeki MeskÛkâtma Dair Bibli-
yografya. Türk Tarih Kurumu. 1949. 

(Ahmet Kuşat'm "tarih Vesikaları" ve "Türk Kütüphaneciler 
Derneği Bülteni"ndeki bilimsel tarih dergileri makale bibliyografya-
ları da anılabilir.) 

Coğrafya : 

Selçuk Trak : Türkiye'ye Ait Coğrafya Eserler Bibliyografyası. 
2. basım. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. 1942. 
İlk basımı: 1941. 

Selçuk Türkay : İstanbul Kütüphanelerinde Osmanlılar Devrine 
Ait Türkçe, ııragça, Farsça Yazma ve Basma Coğrafya Eserleri Bibliyog-
rafyası. Millî Eğitim Bakanlığı, 1958. 

Kişi Bibliyografyaları (Biyo-bibliyografya) : 
Herbert Melzigs Atatürk Bibliyografyası. 1941. (2. basımı; Yeni 

Türkiye'nin Siyasî Bibliyografyası. 194.4) 
Muharrem DtMercanlig.il i Atatürk ve Devrim hitapları Katalogu. 

Bitlis, İli Eğitim ve Kültür Derneği, 195-3. 
Sami N.Özerdim: 10 Kasım-31 Aaralık 1958 Günlerinde Türk Bası-

nında Atatârk İçin Yazılmış Yazıların Bibliyografyası. Türk Tarih Ku-
rumu, 1958. 
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İsmail Arar KütüphanesiKatalogu I. Atatürk, Kurtuluş Savaşı, de-
rimler ve cumhuriyet Türkiyesi ile ilgili kitaplar. 

Muzaffer Gökman s Atatürk ve Devrimleri Tarihi Bibliyografyası. 
Millî Eğitim Bakanlığı. 19&3. (ilk basımı s Atatürk ve fievrimleri Bibi: 
yografyası. M.Drhan Duruso-y'la. Türkiye İş .Bankası, 1957. 

Sami N. Özerdim s Nurallah Ataç Bibliyografyası. (Türk Dil Kuru-
mu'nun "Ataç" kitabında. 1962. Ek'leri, "Türk Dili" Dergisinde.) 

Fmdıkoğlu Bibliyografyası. 1918-1958. İatanbul Üniversitesi İk-
tisat Fakültesi İçtimaiyat Enstitüsü. 

Dr. Müjgan Cumbur r x;1uzuli x±akkında Bir Bibliyografya Denemesi. 
Millî Eğtim Bakanlığı. 1956... 

Türkan Poyraz-Muazzez Alpbek s Reşat Nuri Güntekin. Hayatı ve 
Eserlerinin. Tam Listesi. 1957. 

Muzaffer Gökman s Hüseyin Rahmi Gürpınar. Açıklamalı Bibliyograf 
ya. Millî Eğitim Bakanlığı. 1966.. 

Şerif Hulusi Kurbanoğlu : O.Prof. Dr.. Fuat Köprülü'nün Yazıları 
için Bir Bibliyografya. 1912-1940. Ahmet Halit Kitabevi. 1940. (Türk 
Tarih ve Dil Kurumlarının 1950»de ortak olarak yayınladıkları "Türk Dil: 
ve Tarihi Hakkında Araştırmalar 1.5 adlı armağan kitabında S.N.Özerdim' 
in: F... Köprülü'nün Yazıları. 1908-1950. 1953'te Ankara Üniversitesi Dil 
VÎ Tarih-Coğrafya Fakültesi yayınları arasında çıkan "Fuat Köprülü Arma-
ğanı" adlı kitapta Prof. Dr. Osman Turan1m hazırladığı bibliyografya, 
î. ve 3. yalnız bilimsel yayınlarını vermektedir.) 

H.Uğurol Barlas : Nurettin Şazi Kösemihal. Bibliyogbafya-oibli-
yografya. 1963. 

Dr. Bedi N. Şehsuvanoğlu s Dr. Akil Muhtar Özden Bibliyografyası. 
İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü. 1951. (özden'in kitaplığı- 1 

nın katalogu da yayınlanmıştır.) 
Osman Ergin s Dr. A. Süheyl Ünver Bibliyografyası. İki cilt. İstaıj 

bul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü. 1941,1952. j 
Gavit Orhan Tütengil : Ziya Gök&lp Hakkında Bir Bibliyografya 

Denemesi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İçtimaiyat Enstitüsü. 
1949. 

Mustafa Nihat Ozön'ün "Abdullah Cevdet" ve "Ahmet Rasim" için 
hazırladığı bibliyografyalar. Talim ve Terbiye Heyetinin "Bibliyografya" 
yayınıdır. 

Şehir : 
Muzaffer Erdoğan s İzahlı Konya Bibliyografyası. 1952. 





(Yazarlarla kendileri tarafından hazırlanan oto-bibliyografyalc 
ra bizde örnek, ı-rof. Dr. .liuzaffcr .;>cvki Ycncr vc Kerim Yund'un hazır-
ladığı bibliyegr af yalardır.) 

(Bibliyografya k nuounda kürkçe birkaç yazı s 
Adnan Otüken'in s Bibliyotekçi' .in -İkitabı'nda, 2. cildin 

"Bibliyografya" bölümü (1943. S.;301-445) 
...Türkcr .caroglr: Bibliyografya !•;cdir? Türk Kütüphaneciler 

Demeci Bülteni. 10.cilt 3-4.sayı, 1931, S. 135-140. 
£1.Türkor Acaro^lu: evrensel Bibliyografyalar. Türk Kütüphane-

ciler Demeci Bülteni, 2.cilt 2.sayı, 1959. &.34-41. 
Türk Ansiklopedini'ııde "Bibliyografya" maddesi (6.cilt? 
Dr. Ya .2 ar Karay alçın: Bibliyografya Meselelerimize Umumi' Bir 

Bakış. Ankara 1954 inkara Üniversitesi Hukuk 2'a kültle, i. 23 S.) 

2. 
Ansikl .';cd? 

Tanımı : 
"Ansiklopedi" sözcüğü eski Yunanca'dan gelir. (an-içindc, 

kyklon-daire, paedcia-öf'erenim. Osmanlıca bu sözoüçü "muhitülmaarif", 
"dairetülmaarif" sözcükleriyle aynen çevirmişlerdir.) "Bütün bilgi 
çevresi içinde öğreni:" gibi bir anlama gelir. (Yunanca "lezis-nözcük* 
ten gelen "1 ezik on", '.İmanca'da ve Alnancaya .yakın dillerde ansiklpe-' 
di yerine . kullanılır.). 

Ansiklopedi, bütün bilim keli-rina, ya da bir tek bilgj kolu-
na ait bilgileri içinde toplayan, alfabetik ya da konulara üre düe-eıı-
lenmiç rerdir. (/;î encyclopodi*:", ö ,el anlamda, Fransa'da 18. yüzyılda 
'"ay m i annı ünlü ans i kl op e di ! el 1 r. ) 

Tacikçe : 
Ansiklopedi, ea'.i Yunanistan1 da :ıG:e/ür bir tinalı'nın kültürlü 

3 ay ıl a bi İn e s i için ö" renmesi gerekli bil/.-: topla ı" olarak ta ımlanır, 
Aristo'nun eserlerinin tümü bu nitelikte bir külliyat sayılırdı. Ale-
zandrin cağı (Kski İskenderiye'de İ.u.4.yüzyılda başlayan aydınlık 
çae )ııda : gramer, aritmetik, geometrik, astronomi, müzik, r .torik,di-
yalektik bilgileri; ortaçağda ise "triviu-\" (üç yol: gramer, diyalek-
tik, retorik) ile "quadriviumH (dört yol: ariümetik, müzik, geometri, 
astronomi )deıı meydana gelen yedi özgür sanat, ansiklopedik bilgileri 
oluştururdu, amanla, ansiklopedik bilgileri - kapsa:.ı da ^enişledi. 

•••3kiı ansiklopedilerden birkaç örnek ; 





- 60 r 

Gaius Plinius Secundus (23-79) s «Historia Naturalis. (37) cilt. 
(2495) bölüm, (20.000) madde. Yunanlı ve H*malı yazarlandan derlenmiş 
bilgiler. 1536'a değin (43) kez basılmıştı», (SJn zamanlarda Harvard 
Üniversitesi'nin yeniden bastıracağı öğrenilmiştir.) 
Isidoris Hispalensis (5*60-636) . ETnultgiarum. sive Orig rtum Libri XX. 
(Origenes). (488) bölüm. 

Vicentius Btllovancensis s Sp.eculum ^aius . (XIII.yüzyıl). bilim-
leri dört bölümde ttplayan bir eser.-'Her bölüm ayrı bahislere ayrılmış-
tır. 4. 

Ringelbergius : Lucuprati«nes vel Pctios Absolutissima Kikl«-
paedia. Basel 1541. (Kykljpaedia sözü ilk kez bu eserde kullanılmıştır.) 

jihann Heinrich Alsted : Encycl»paedia. 7 cilt. 1630. 
johann Keinrich Zedler : Grosses Vollstandiğes Universal Lexikon 

de: 7/eissenschaften und Künste. 64 cilt. 1732-1750. 
Prancis Baconl-un 1620'de çıkan "'tfovum Organum" adlı eseri, bilsm-

İe:r,>. yeniden sınıflandıran önemli, bir adımdır. Bu eser, Fransa'daki t, ' X'" 

ünlü "Encyclopedi e"nin doğmasını hazırladı. 
Ephraim Chambers'in 1728'de İngiltre'de basılan "Cycl»paedia'isı-

nı çevirmek için yapılan girişim, sonraları, iş daha geniş tutularak, bu 
ansiklopedinin, meydana getirilmesiyle sonuçlandı. D'Alembert ile Dide-
rot'nun yaymladğğı, Montesquieu, j.J.Rcusseau, Voltaire gibi ünlülerin 
yazı yazdığı, asıl adı; "Encycltpedie cu Dictionnaire Eaisonne Des Sci-
ences, des Arts et des Metiers" olan bu ansiklopedi 1750-1777 yılları 
arasında (ll)i plânş »lmak üzere (28) cilt «larak yayınlandı; Fransız 
ihtilâlini hazırlayan düşünceleri yaydı. "Bncyclwpedie° denince akla 
ilk gelen bu büyük eserdir. ('1771 de (5) ek cilt, 1880'de iki cilt planş 
daha basıldı. Şimdi Stuttgart'ta tıpkı basımı yapılıyor.) 

Encyclcpaedia Britiannica. İlk basım : 1768-1771'de üç cilt halin 
de yayınlandı. Ch. j»s. Pankoucke : Encyclopedie ı,ıethodique. 165 cilt. 1782-1832 

Der Gr«sse Br^ckhaus s İlk basımı 1796-1808 yıllarında yayınlandı 
S. j.Ersch-j. C.Gruber : Allgemeine fenzyklopadie der r7issenschaften 

und Uünste. 167, cilt. 1818-1850. Tamamlanmamıştır. 
The Ency«l*pedia America!nın ilk basımı : 1829-1833 yıllarında 

(13) cilt olarak yayınlandı. 
Doğuda ise Farâhî'nin »İhsa el-UlÛm" ile"Et-Talim üs-Sânîn adlı 

eserleri (10. yüzyıl); İbni Sinâ'nm (10. yüzyıl), bir tıp ansiklopedisi 
niteliğindeki !,Şifa"sı ilk ansiklopedik eserler sayılmaktadır. 
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ürürleri : 
Ansiklopediler, kapsamları .a1:!!.!!odfln t ;.enel ve özel konulu an-

siklopediler olmak üzere ikiye ayrılır. Genel anuiklopeıHlcr bütün 
bilin, kollarına ait bilgilere, özel konulu ansiklopediler ise bir konu-
da, yo da birbirine yakın birkaç konuda bilim kollarına ait bilgilere 
yer veren eserlerdir. "Türk Ansiklopedici" birincilere, Cclfil Ssat Ar-
oeven'in "Sanat Ansiklopedisi" ise ikincilere örnektir. 

Ansiklopediler, düzenlenişleri bakımından : Alfabetik ya da ko-
nulara göre (sistematik, metodik) olarak ilciye ayrılır, ^ilgileri, bi-
limlerden parçalayarak alfabe sırısı içinde veren birincilere yine 
"Türk Ansiklopedisi", bilgileri bilini kolları içinde, o bilim kolunun 
tümü ile veren ikinciler ise "oncyclopedie Francala oî! örnek olarak gös-
terilebilir. 

Ansiklopediler başta, tanamiylo bilimsel eserler olarak anlaşıl^? 
mış, bu anlayış 19. yüzyılın sonlarına de in süroüştür. "Ancyclopaedia 
Eritannica" bile ancak onbârinci basımında (1310) oalt bilimsellikten 
ayrılmıştır. Almancada nversationslcxikon", ansiklopedilerin konuş-
ma dilinde yazılma gereksemesinin sonucu bir terim olarak yerleşmiştir. 
bilimsel ansiklopedilere ise "Realcnzyklopadie" denilmiş, böylelikle 
uzmanlık ansiklopedileri ortaya çıkmıştır. (Bizim "I-Iayat Ansiklopedi-
si" birincilere, Tür lcç ey e çevrilerek yeniden yazılarak yayınlanan 
"islâm Ansiklopedi ise ikincilere örnektir.) 

Ansiklopedilerin herkesin malı haline gelmesi, konularda, dilde 
ve baskıca yenilikler ortaya çıkarmıştır, bugün spor ansiklopedileri, 
örneğin köpek ansiklopedileri vardır. kini yeni ansiklopediler ka-'ıdı, 
renkli resimlerle süslünen sayfaları, sayfa düzeni ile ansikloperenin 
bir çeşit "magazin"e yönelişini gösterir. 

Ansiklopedik sözlük : bir dildeki sözcüklerle birlikte genel 
bilgi maddelerini, terimlerini bir araya toplayan karmaşık bir türdür. 
Sözlük ve ansiklopedi bölümlerini ayrı ayrı veren "Petit Larousse" ile 
bizde yayınlanmakta bulunan O-illiyet gazetesi yayını) "Ansiklopedik 
Sözlük" bu türün örneğidir. (ikincisinde, sözlük vc ansiklopedi bir 
aradadır.) s 

Ansiklopedilerden başka, çeşitli ansiklopedik dergiler, yo da 
ansiklopediye daha yakın olan aylık ansiklopediler de vardır, "larouooc 
Mensuel" ile bizde yayınlanmış elan "Aylılc Ansiklopedi" bu çeşidin 
türü kendilerine özgü kalan iki örneğidir * 

Özel konulu ansiklopedilerin sözlü/: boyutunda küçün çeşitleri 
de vardır. Bunlara yine "sözlük" (dictionııaire, dietionary, vocabulairo 





vocabulary) denilirse da- "kültür sözcümü" demek daha doğru olur. (Bun-
larada " ansiklopedik o özlük" adı v .irilmektedir.) 

Çok ciltli ansiklopedilerin yanı sıra, bütün bilgileri -daha 
kısaltıldı3 olarak- içinde toplayan tek çiltli ansiklopediler de var-
dır. "Hutchinson* s Tocntieth Ccntury Ancyclopaedia" (Lcndon, York) 
ile bizdeki ''"Evren Ansiklopedisi", bu tür> jferj.ven. ;,cnel konulu küçük 
ansiklopedilerdir. Ayrıca, küçük boyda tek ciltlik cep ansiklopedileri 
de vardır. 

Çocuklar ve ^nçlcr için hazırlanan, daha kısa, daha basit tu-
tuldu j ansiklopediler de vardır, ilerde örnekleri verilecektir, 

A. Q-nıel Ansiklopediler 

I. Dünyada : 
Dünyanın belli bağlı oçnel ansiklopedileri aşağıda sıralanmıştır. 

Almanya s 
Der Gresse Brockhaus. 15.basım. 21 cilt. 1928 - 1935. 1952'de 

yapılan 17. banımı 12 cilttirj bir atlas c.k cildi vardır. 1950 ile 
195'v'te ek ciltleri çıkarılmıştır. 

Der Neue Brockhauo. 4 cilt, 1 cilt atlas eki. 
iîeyers Lcxikon. 7.basımı. 1924-1935. 8.basımına 1936'da başlan-

dıysa da (ilk basımı; Crossc Konvcrsationsloxikon. 46 
cilt. 1840-1855) 

Heycrs ITeues Lexikon. 8 cilt. 196.1-1964. 
ınauro Lcxikcn. 1. cilt. (4 ciltlik bir yeni takımı basılmakta-

dır .) 

Amerika s 
Dncyolopedia Americana. 30 cilt. (son cilt:dizin) 1355 basımı 

(La ansiklopedinin ili: basımı yukarıda anı İra: 11. Ancak, bu biçimi 
ile ilk bası. 1 1903-1904, yılları arara .da 16 cilt olarak yapılmıştır.) 
Americana Annual adlı bir yıllığı vardır. 

New International L'ncyclopedia. 23 cilt, 4 ek cilt. 1922-1930. 
Golü er' o oncyclopedia. 20 cilt. 1950-1961. (Dalıa sonraki ba-

sımı: 24 cilttir.) 
The Golombia oneyelopedia. 1935. 2. basım: 1950. 3.basını: 1963. 

Tok büyük bir cilt halinde. 
(Aoerikr- 'da büyük bakkal mağazalarında, her hafta bir cildi sa-

tılan ucuz ansiklopediler vardır. 25 ciltlik, ek cildi de bulunan 
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'•'The Universal Standard Sncyclopcdia" (1955) bunlardan biridir. 

Fransa : 
La Grandc Encycloped-c. 31 cilt. 1886-1902. (Bilimsel nitelikte 

eskimesine kargılık felsefe konulu maddeleri £ibi ki rai maddelerinden 
hâlâ yararlanılan önemli bir ansiklopedidir) 

L rousse kuruluşunun ansiklopedileri : 
i;.and Dictionnaire Illuatre du XIX' Siecle Prançaisc. 15 cilt, 

2 ek cilt. 1865-1890. 
Hoi'veau Larousse Illustre Dictionnairc Universal ütacyclopadi-

quc. 7 cilt, 1 ek cilt. 1898-1907. 
Larousse Mcnsuol. 1307-1952 aracında yayınlanmış aylık ansik-

lopedi . 
Larousse du XX; Siecle. 6 cilt. 1928-1933. (Yeni basımı: 1948-

1950. S1;: cilt: 1954 't e.) 
Gra.ıd Larouss . Sncyclopadiquc. 10 cilt. 1960-1964. 
Larousse 3 7:lumcs cn couleur. 1965-1966 
"İLcyclopedie Generale Larousse. (.Sistematik. Üç cilt alacaktır.) 
louveau Larousse Universal. 2 cilt. 1948-1949 (Ansiklopedik 

sözlük niteliğinde.) 
L rcu:-se Xetliodique. 2 cilt. 1955. (ilk basımı : Grand Mcmento 

Uncyc.lopec.ique. 2 cilt. 1936-1937. lenulara düzenlenmiştir.) 
Pctit 0US3C. 1968'de 32. basımı. (Tek çiltto, önce sözlük, 

sonra ansiklopedi bölümü.) 
• ouvcau Pctit Larousse cn couleur. 1967. (Öncekinden Geniştir.) 
(Larousse'un alfabetik ansiklopedileri aynı zamanda Fransız di-

linin birer sözlüğüdür.) 

Baj,ka yayınevlerinin : 
Dictionnairc Uıcyclopedinuc Quillet. 4 cilt, 1 ek cilt, 1952. 
Encyclopedie ^rançaisc: Mayınlayan: Cemite de 1»Lncyclopedic 

Pra ıçaise. 1955 ' tcıı:Societe Nouvelle de 1 'Encyclopedie Irançaise. 
20 cilt. 1936'da yayınına başlanan bu ansiklopedinin her cildi bir ya 

da birkaç konuyu sistematik olarak vermektedir. Zaman zaman yenilikleri 
içine alan yapraklar, özel olarak yaptırılmış ciltlerine eklenir. 

1964'e değin 21 cilt çıkmıştır.) 

ingiltere : 
L'ncyclopedia ^ritannica. 24 cilt. (Son cilt:diziıı) Her iki 

yılda yeni basımı yapılmaktadır, (ilk basımı (3) cilt idi. Sonra: 





(•10r 18, 20, 25, 36) Cilt olarak yayınlanmış, 19^'tcki 14» basımında 
(24) ciltte karar kılınmıştır. 1943'e değin İngiltere'de yayınlanan 
ansiklopedi o yıl Ohicago Üniversitesi'ne devrilmiştir» -ünümüzün en 

büyük ve önemli ansikl pedisidir. 4er yılj geçen yılın olaylarını veren 
"Britanııica Book of Y e ar11 yayınlar. Bir de Sncyclopaedia Britannica 
•Varİd Âtlas*ı vardır.) 

Chambor's fcneyelopaedia. 4.basım. 15 cilt. 1966. (ilk basımı 
bir cilt idi. 1859-1368 basımı (10) cilt olarak düzenlenmişti. Yeni 
basımları aralıklarla yapılmaktadır.) 

kveryman'a kncyclopaedia, 12 cilt. 4..basımı:125ü» (ilk basımı 
1913-1914 yılında yapılmış olan bu ansiklopedinin ciltleri, normal ki-
tap boyundadır.) 

'I'hc Penguin ..•ncyclopaedia. 1965. (K'"'çük bir ciltte.) 
Caxtoıı ncyclopaedia. 19"i7'de yayınma başlanmıştır, 13.cilt JC 

tamamlanan; k, iki cilt dc sözlü."ü olacaktır, vv.nkli. 

İtalyan : 
Enciclopedia Italiana di Scienze, "ettere ed Arti» 1929-1935. 

35cilt, 2 ek cilt. (kussolini zamanında, faşist ülküsüne göre hazır-
lanmış olan bu eser, dünyanın en büyük ansiklopedilerinden biridir.) 

Grand i'izionario tneiclopedico. 10 cilt, 1 ek cilt. 1932-1940. 

-ispanya : 
enciclopedia ünivorsal Illustrada Europeo-Amcricana.1905-1933. 

70 cilt, 10 ek cilt. (Dünyanın en büyük ansiklopedilerinden biridir.) 

isviçre : 
Das fîchv/cizer ~oxikon. 7 cilt. 1945-1943. (L943-1950'de iki 

ciltlik bir basımı, 1952,1954,1958 yeni basımları.) 
Das Bertelsmann Loxikon. 7 cilt, 1 cilt sözlük. 1965. (Oncc: 

4 cilt.) 

Rusya : 
Bol'şaya Sovetskaya kntsiklopediya, 65 cilt. 1926-1947. ikinci 

basımı s 51 cilt, 2 ek cilt. 1949-1958, 
îîov.yi "Entsiklopediçoskiy Slovar. 29 cilt. 1912-1917. (İlk ba-

sımı: 41 cilt, 2 ok cilt. 1890-1907.) 

Njacar : 
Kivai üagy Lexikona. 20 cilt. 1911-1927. (193^'tc ele cilt.1948' 

dc ilci ciltlik bir basımı.) 
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U(i Iflagyar Lenikon. 6 cilt. 1953-1962. Yeni rejimin anlayışına 
^öre yazılmıştır.) 

Yunan : 
Ncgalc Hellenike Snkyklopacdia. 24 cilt. 1926-1934. 
Meoteron ftftkykloplopaidikon Lexikon. 18 cilt. 1357-

Danimarka : 
Rygcrups Illı.str.-rcö.s Konvcrsations Lcxiko.n. 10 cilt. 1.948-

1952. 
israil : 
Lnt^iklopedya lyrit. 10 cilt. 1948-1954. COzvl ansiklopedi 

sayılabilir. Daha önes de Yahudi ansiklopedileri çıkmıştır.) 

Çocuk ve gençlik an iklopedileri : 
Comptoıı's Pictured L.ncyclopedia. 15 cilt. 1922'den beri. Her 

yıl yayınlanır. (iTew York) 
World Book Cncyclopedia. 19 cilt. 1925'ten beri çıkarılır. 

(Chicago) 
Britannics* Jvnior jSncyclopaödia, 15 cilt. 1947'den beri çıka-

rılır. Son basımı: 1963. 
fcncyclopodie i.arousse pour la Jeuncss. 5 cilt. (1960* tan sonra 

ya y m i anmı ş t ır •) 

II. Türkiye'de : 
Türkiye'de, bugünkü anlamda ansiklopedilerin başlangıcı 19. 

asrın sonlarına raslar. Bundan önce, ansiklopedik nitelikte eserler, 
ezellikle biyografya alanında (şuara tezkereleri gibi) çeşitli çalış-
malar bulunmaktadır. (Biyografya sözcüklerini ileride "Biyografya" 
bölümünde söz konusu od ccgiz.) Bilimlerin sınıflandırmasını konu 
edinen : 

Taşköprizade : Mevzuat-ül-Ulûm (16. yüzyıl) 
gibi kitaplar da burada hatırlanmalıdır. 

19. yüzyılın sonundan başlayarak yayınlanmış genel (bu arada 
özel konulu) ansiklopedilerimizin önde gelenlerini aşağıya sıralıya-

cağız ; 
A İ İ öuavi : Knmus-ül-ülûmi vsl-Maarif, (Pariste çıkardığı "ulûm" 

gazetesine forma halinde ek olarak verdiği bu ansiklopediyi Ali Suavi, 
1070 savaşı dolayısı ile 5. fasiküldo kesmek zorunda kalmıştır.) 





I 
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fihmct lif at : Lûgat-i Tarihiye vc ûc,"r-;fiyc. 7 cilt. 1881. 
AJınet îTazım-Mclımet Rüştü : Katrc. 1888. (Bir fasikül çıkara-

bilnıişlcrdir.) 
Ş-cmscttin Sami : Kamus-ül-Alâcı. Tarih coğrafya lügatini vc ta-

bir-i csşahla liâffc-i csma-ı hassayı cûmidir. 6 cilt. 1889-1899. 
(Tarih, coğrafya, biyografya sözlüğüdür.) 

,-ehmct Süreyya : Sicill-i 0sm.n$7 4 cilt. 1890. (Biyografya 
sözlüyüdür.) 

Ali Ccvat : Mcmalik-i Osmaniycnin musavver Tarih vc Coğrafya 
LÛ^ati. 4 cilt. 1895-1899. 

Bmrullah t Huhit-ül-Ivlaarif. JlCim vc edebiyatı, fünun vc sana-
yii çâmi, bilcümle ıstılahat- ile esma-i hassayı havi külliy;~t-i ilmi-
ye vc edebiyedir. 1902. (İkinci basımı; Yeni Muhit-ül-Maarif. 1908. 

Bu bir genel ansiklopedidir, jolc geniş tutulmuş, 640 sayfalık birinci 
cildi (Asur) maddesine değin ulaşabilmiştir. "Asur" sözcüğünün (s) 
harfi, Arap harflcrindeki üç noktalı (s)dir. 7c alfabede 4. harftir. 
Bu eserin sadccc birinci cildi yaymlanabilmiştir. 

vehmet izzet s Rchbcr-i Umur-i Bcytiyyc. 3.cilt. 1900-1908. 
("C" harfine değin gelebilmiş, tamamlanmamış bir cv ansiklopediğidir.) 

fili Ssydi-Ali Rcşat-Aehmct izzet- A. ireuillet: Llusavvcr Dair et 
ül-Maarif. 2 cilt. 1914-1917. (Bir genel ansiklopedi, aynı zamanda 
sözlük niteliğinde olan bu eser "A" harfinin ortasında kalmış, tamam-
lanamamıştır. ) 

Bursalı Mehmet Tahir : Osmanlı Müellifleri. 3 cilt. (2. cildi 
iki ayrı kitaptır.) 1914. (Biyografya sözlüğüdür.) 

Salih Zeki s Kamus-ı Riyaziyat, l.cilt, 1.basımı: 1897, 2.ba-
sımı: 1923 ("A" harfinde kalmıştır.) 

Salih Zeki : Asâr-ı Bâkiyc. 1911. 
Rıza Tcvfik (Bölükbaşı): Mufassal Kamus-ı Felsefe. 2 cilt. 

1316-1918. ("C" harfine değin basılabilmiştir.) 
(Burada (A) harfi kaydını, Osmanlıcanm (B'lif) harfi olarak 

almalıyız. (Elif) harfi, (A)dan başka (B,İ,Ü) harfleriyle başlayan kimi 
sözcükleri de içiııc alır. Bu ansiklopedilerin (A) harfinde takılıp 
kalmaları, "(A) harfi ansiklopedilerin mezarıdır i" sözünü hatırlatır. 
Emryllah Efendi'nin ansiklopedisinde olduğu gibi, ötekilerinde dc 
ölçüsüzlük, eserlerin daha başta kalmasına neden olmuştur. Örnek ola-
rak, "Muhit-ül-Maarif'te "At" maddesi, birinci cildin sekizde birini, 
(80) sayfayı kaplar.) 
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Cumhuriyetten sonra s 

İlk ansiklopedi denemesi, Salih Murat (bzdilelO-Jî'oik Sabri 
(Duran)-Sabiha ve M.Zokcriya(SertoDin 1927'de çıkarmaya başladıkları, 
19281 de yeni xürk harflerinin kabulü üzerine bir süre daha yayınlanan, 
ancak tama :1anamayaıı daha çok bir ansiklopedik dergi niteliğindeki: 

Çocuk Ansiklopedisi'dir. (1937' de "Yeni Çocuk Ansiklopedisi'1' 
adı ile iki büyük cilt halinde basılmıştır.) 

İlk Genel Ansiklopedimiz : 
Hayat Ansiklopedisi. 10 cilt. 1932-1936. Cumhuriyet Gazetesi 

tarafından çıkarılmıştır. "Comptoıı's Pictured Encyclopcdia" temel 
tutularak hazırlanan ansiklopedide Türklükle ilgili maddeler yeniden 
yazılmıştır. Bu ansiklopedinin hazırlanmasında: M.Zekoriya Scrtel, 
Paik Sabri(Duran), namit Sadi(Selen), M,âamih( Lİ. Turhan-Tan), Salih Mu-
rat(üzdilek), Kazım ami(Duru) çalışmıştır. 

(Türkiye'de ansiklopediler, büyük çoğunlukla fasiküllcr halin-
de yayınlanır. Bu, hem halkın satmalma olanağının, hem de baskı ola-" 
naklarının darlığı yüzünden böyle olagelmiştir. "Hayat Ansiklopedisi" 
dc fasiküllor halinde yayınlanmıştır.) 

"Türk Ansiklopedisi "ne geçmeden önce, Ibrahin Alâettin Gövsa'nııı 
"Meşhur Adamlar" ansiklopedisi gibi özel konulu ansiklopedileri ileri-

de kendi konularını içinde anacağımızı kaydedelim. 
Türkiye'de yayınların devlet eliyle düzene sokulduğu sayı ve 

nitelik bakımından zenginleştiği çağ, Hasan Ali Yücel'in Millî Eğitim 
Bakanı oluduğu 1939 yılından sonra başlar. Millî Eğitim Bakanlığı Dün-
ya Edebiyatından Tercümeler (Klâsikler) dizisi ile birlikte, Türk ve 
İslâm ansiklopedilerinin, ileride konuları içinde tcnıtacağmuız özel 
konulu başka ansiklopedilerin ve sözlüklerin yayını Yücel ile başla-
mıştır. 

Türk Ansiklopedisi. 1943'' te ilk fasikülü çıkarılan bu eser, bir 
genel ansiklopedidir, "inönü Ansiklopedisi" adıyla.yayma başlamış, 
1950'de çıkan 4. cildinde bugünkü adını almıştır. Önsöz'ünden öğrenil-
diği üzere, "Larousse du XXe Sieclc"in içeriği ile karşılaştırılabile-
cek 12-15 ciltten meydana gelecekti. Ancak, ansiklopediyi yönetenle-
rin sık sık değişmesi, iktidarların bu eserin dili üzerinde kendi an-
layışlarına göre yaptıkları değişiklikler, ansiklopediye özel bir ba-
sımevi kurulmamış olması, kısacası, devletin kendi ansiklopedisine 
sahip çıkmaması "Türk Ansiklopedisini bir çıkmaza sokmuştur. Son 

ı 



; 
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Hayat Ansiklopedisi. 6 cilt. 1961-1963 yıllarında "Hayat" der-
gisi yayınları arasında çıkan bu eser, bir halk ve ev ansiklopedisi 
niteliğindedir. 

Jvroıı Ansiklopedisi. Evren ^aymevi'nin 1962'de yayınladığı bu 
eser, tek cilt ansiklopedilerimizin ilki sayılır. 

Ansiklopedik sözlük s 
Kesimi Yeni Lügat ve Ansiklopedi. Ansiklopedik Sözlük. 5 cilt 

1947-1954. İbrahim AlSettin Gövsa tarafından (L) harfine kadar yazıl-
X ^ 

mış, onun ölümü üzerine, eseri yayınlayan iskit Yaymev'nin kurduğu 
bir kurulca tamamlanmıştır. (') cilt olacak iken (5) cilt tutmuştur. 
"Potit Laroussc" örnek tutularak hazırlanmışsa da sözlük ve ansiklo-
pedi maddeleri, "Potit Laroussentan farklı olarak, bir araya getiril-
miştir. 

Ansiklopedik Sözlük. Dil ve Genel Kültür Ansiklopedisi. 1967-
1968. Yukarıdaki ansiklopedinin ikinci basımı niteliğinde olan bu eser, 
bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Üç ciltte tamamlanacaktır. "Mil-
liyet" gazetesince yayınlanmaktadır. (Haki Kurtuluş'un 1959 yılında 
giriştiği, ancak yedi fasikül çıkararak (c) harfine ulaşabildiği bir 
"Ansiklopedik Sözlük" daha vardır.) 

Çocuk ve gençlik ansiklopedileri s 
Yukarıda sözü geçen "Çocuk Ansiklopedisi"ndeıı sonra önemli sa-

yılmayacak çocuk ansiklopedileri yayınlanmıştır. Anılmaya değer olan-
ları aşağıda sıralıyaca^ız s 

Nebi oğlu Çocuk Ansiklopedisi. 3 cilt. 1954. Nebioğlu Yayınevi. 
Doğan Kardeş yayınlarından s "Fen ve Tabiat Ansiklopedisi", 

Bruno Kaiser'den çevrilen;"Keşifler ve İcatlar Ansiklopedisi". 
Baki Kurtuluş s Gençlik Ansiklopedisi ; 1959'' dan bu yana (5) 

basımı yapılmıştır. (B.Kurtuluş, Kurtuluş Yayınları arasında ilkoku-
lun bej sınıfı için ayrı ansiklopediler de çıkarmaktadır.) 

Resimli Bilgi. 8 büyük, 2küçiik cilt. Hayat dergisi yayını. 
(Konulara göredir.) 

Arkın Kitabevi'nin yayınları 2 
Gökkuşağı. 1966-1967'de dört cildi çıktı. (Konulara göre) 
Fen Ansiklopedisi. 2cilt. 1966. 
Renkli Bilgileri.'2 cilt. 1966,, (Konulara göre) 
Okul Ansiklopedisi.. 1965-1966. (İlk basımı;1960) 
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Aylık Ansiklopedi ; 

Scrvcr iskit'in İskit Yayınevi tarafından 1945'te çıkarılmaya 
başlanan bu aylık ansiklopedinin 19491 a değin büyük boyda beş cildi 
meydana gelmiştir, iler ay bir sayı yayınlanıyor, bu sayıda geçcıı bir 
ayın önemli olaylarından, yıldönümleri dolayısıyla anılacak kişilerden 
ve yine olaylardan, başka vesilelerle hatırlanmış konulardan maddeler 
(A)-dan başlanarak sıralanıyordu. Ayrıca aynı aktüalitesi. de ekler 
halinde veriliyordu. Beşinci cildin sonunda genel dizinler eklenerek 
i İt dizi kapatıldı, 1950'de çılcan ikinci dizide ansiklopedi bolümü 
küçülmüş, magazin yönü at'ır basmıştı. Ansiklopedi böylelikle yayını-
na son verdi. (604-12 sayı. 5*1 cilt.) 

B. Özel Konulu Ansiklopediler 

Bir, ya da -l'arih, coğrafya, biyografya gibi- birkaç konuya 
ayrılmış olan özel konulu ansiklopediler çok ciltli, tek ciltli ola-
bilir. Bir terim sözlüğü niteliğinde kalın bir cildin yanında, bir 
cep kitabı küçliklü^ündeki kültür sözlüğü, ansiklopedik nitelik taşıya-
bilir. Bu bakımdan bir sözlük ile bir ansiklopediyi birbirinden 
ayırmak gerekir. 



i 
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Örneklerimizi verirken, bu ayırıma elden geldiğince dikkat 
edeceğiz.. 

Dünyada ; 

Özel konulu ansiklopedilerin, yabancı dilde çoğunluk "sözlük" 
olarak adlandırılan kültür sözlüklerinin (küçük ansiklopedilerin) aşa-
ğıda ancak birkaç örneğini verebileceğiz. Çalıştığımız kuruluşun, bu 
arada evimizdeki kitaplığın niteliğine, kişisel meraklara göre, bu 
çeşit yayınları arayıp seçmek gerekecektir,. 

Encyclopcdia of Social Sciences, E.R.A. Sclignıan ile A.Johnson 
tarafından yayınlanan bu on beş (hepsi sekiz ciltte toplanmış) ciltlik 
değerli eser 1931-1935 yıllarında MacAillan Co. (London, Hew York) 
yayını olarak çıkmış, 1957sdo 12. basımı yapılmıştır. 

International Encyclopcdia of tho Social Sccinccs. 1967'de aynı 
yayınevi tarafından, yeni bir eser olarak (17) cilt halinde yayınlandı. 

j.Gould-V/.L.Kolb ı A Dictionary of tho Social Sciences. Unesco 
için 1964'de yayınlanmıştır. 3. basımı; Ncw York 1965* Collicr-MacMilla: 
yayını. 

Encyclopedic de I1islam. Dictionnairc geographiquo, ethongraphi^ 
quc, et biographique des pouploss musulmans, 4 cilt. 1913-1934 yılları 
arasında Leyden!de Brill tarafından yayınlanan bu eser ; Huutsma, Easse 
Arnold, Kartman'ın yönetimi altında hazırlanmıştır. (Türkçoye çevrilmek 
tedir.) İngilizce ve Almanca basımları da vardır. Bu büyük ansiklopedi-
nin yeni basımına 1945'tc başlanmış, 1965'e değin iki cildi çıkmıştır. 

Sibb-Kramcrs : Shorter Encyclopcdia of islam. Leiden 1961 Brill 
yayını. 

The Encyclopcdia of Plıilosophy. 8 cilt. Nov? York. 1967 Macmillan 
yayını. 

A.Laland : Vocabulairc îechniquc et Pr/atique de la Philosophie. 
Paris. (1960'ta 8, basımı) Prcssss Universitaires de Prancc. 

j.Romeuf s Dictionnairc des Science Economiques. 2 cilt. Paris. 
1956, 1958, Prcsscs Universitaires de Prancc. 

Encyclopedic Dictionary of Business and Pinance. New York 1960. 
Prentice Hail, İne. 



/ 
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riı. Taylor : A iJew Dictionary of Economics. London 1966. Rout-
lcdgc and Kegan Paul, \ 

Elsevier Dictionnairc dc l'Extraction du Petrole. Paris 1965. 
(İngilizce, Fransızca, ispanyolca, 'Almanca, Hollanda dilinde.) 

hukuk : 

Eııcyclopedic Dalloz, Droit Administrativc. 
Dalloz Pctit Dictionnalre dc Droit. 2 cilt. .(4.basımı21911. 1960 

da yeni basımı. Mise e Jour 1911, 1951, 1960) 
Dallöz. Repertoire dc Droit Public et Administratif. Encyclopjdi 

Juridiquc. 2 cilt. 1958-1959. Lise S jour 1966. 

H. Kussmann : Lexikon des Jrivatreehts. 2 cilt. Berlin 1965. W. 
Gruyter Co. 

\ • 

R. Sieverite : Ha ndw ör t er bu eh. der Kriminologa e. 3 cilt. Berlin. 
1965-1967. V.Gruyter Co. 

Politika : 

Dictionnairc Diplomatique. Yayınlayan : Acadomie Diplomatique 
Internationale. Paris 1957. 

".-.Y'hitc ; 7hitc's Political Dictionary. Cleveland. 1947. The 
'•orld .uublishing Co. 

H. Coston s Dictionnairc de la Politique Prançaise. Paris 1966. 
La librairic Prançaisc. 

Eğitim : 
Eııcyclopcdia of Educational Research. Yayınlayan; Ch.W.Harris. 

3. basım . Ncw York 1969. Çollier-macMillan. 

Fen-teknik : 
j.R, Newmann ; The Harpcr Bncyclopcdia of Silence. 4 cilt. I\lcw 

York 1963. 
Eııcyclopcdia of rolymcr Science and Technology. I\ıow York Intcr-

science ıjublishcrs. (ilk 6 cildi çıkmıştır.) 

Encyclopedia af Chemical Technology. 2.basımı. Hew York, Inter-
science Publishers. (İlk 5 cildi çıktı. 20 cilt olacaktır.) 





y 

The Crcsccnt Dictionary of Mathcmatics-, Yayınlayan s 0. iane ov. 
Ncw York 1962 Collier-MacMillan. 

Sağlık s ı 

The Encyclopcdia of luontal Health. 6 cilt. lîcw York 1966 7atts. 
The Wcw Illustratcd .icdical and Health Encyclopcdia. 14 cilt. 

Yayınlayan: Moris Eishbcin. London 1966 Odham Books. 

z Müzik : 

Grove's Dictionary of Lusic and Husicians. London-îîcv/ York. (İlk 
basım 4 cilt, 1878. 1954'tc 9 ciltlik beşinci basımı. . '.acMillan yayını) 

Hcrzfeld : LcXikon der Musik. Berlin 1957. Ullstcin. 
D.Ev/en : Encyclopcdia of thc Opera. i\icw York 1955 \7ang and Hill. 

Plastik banatlar : 

Thc Encyclopcdia of ','orld Art. 15 cilt. ılcw York 1967. McGrcw-
Hill yayını. 

Kindlcrs Malcrci Loacikon. 6 cilt. Münchcn 1965. 

Yahudilik : 
The j ev/i s h Encyclopcdia. 12 cilt. Hcv York 1901'den, KTAV Publis-

lıing Housc 19641 tc yeni basımı. 

Coğrafya : 

Encyclopcdia of thc Itfations. Yayınlayan s M.Y.Sachs. ÎTcw York. 
(İlk basımı : 1960, bir ciltte. 1963 basımı 5 ciltte: Birlemiş Millet-
ler, Asya-Avusturalya, ..vrupa, Amerika, Afrika. 1967!dc yeni basımı.) 

TTobstor 's Gcographical Dictionary. lîcw York 1949'dan . G. and 
C. Mcrrilam Co. (1964'tc gözden geçirilmiş basımı) 

Edebiyat : 
Thc Rcadcr'b Encyclopcdia. An cııcyclopcdia of world litertarure 

and arta. Hcw York 1948. Thomas Y. Crowcll Co. 
Harpcr1 s Dictionary of Olassical Literatüre and Antiquitics. 

Ncw York 1966. 

Paris'te Larousse kuruluşunun : Larousse Gastronomiquc, Larousse 
Menager, Larousse Agricolc, Larousse Commcrcial, Larousse de la Musiquc, 
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.Larousse Medical, Encyclopedic des Jardins, Lncyclopödie des Sports... 
gibi sistematik ansiklopedileri (birer büyük cilt); ilistoiro üniversel-
le, La '7i e, 15 Art, La Montagnç, La Vic .des Animaux, Astronomi e, iviitho-
logics, La Vic des Planots, Le Cinema, La ocicncc, Histoire üniverselle, 
Geographic üniverselle.... gibi fjjck cilt ansiklopedik yayınları da vardır. 

/ 

İngiltere'deki "Pcnguin''1 yayınevinin s A Dictionary of Biology, 
A Dictionary of Geography, A Dictionary of Science, A Dictionary of 
Gcology, A Dictionary of Psychology, A Dictionary of Ausic..gibi cep 
sözlükleri ve başkaları hatırlanmalıdır. 

New York.1 taki "Philosophical Libraryi5nin de hemen her konuda 
kültür sözlükleri yayınladığı bilinir ; Encyclopcdia of Aberrations. 
Podolsky, Dictionary of V/orld Literatüre (Shiplcy), The Thctre Dictio-
nary, Dictionary of Philosopgy (Runcs), Dictionary of Sociology, Etıo-
yciopeüia of Aeligi ons (Perm), Dictionary of teh Arts, Dictionary of 
Ancicnt Ilistory, Dictionary of Europan Mstory, Dictionary of Psycho-
analysis (Prcud), Dictionary of Mysticisim, A Dictionary of Linguistics.. 
gibi pek çok yayını vardır. 

"Biblci! (Kutsal Kitap) için de, ansiklopedi ya da sözlük olarak 
çeşitli yayınlar yapılmıştır. 

(Ansiklopedilerin konu alanı sınırsızdır. Son günlerde kitapçı-
larda şu yayma rastlıyoruz : Lridgc Playcr's Encyclopcdia.) 

Türkiye'de t 

Aşağıda belli başlı özel konulu ansiklopedilerin ve ansiklapedik 
niteliği olan kültür sözlüklerinin belli başlılarını sıralıyacağız. Te-
rim sözlüğü niteliğinde olanların ise sözlük bölümüne bırakacağız. 

Bugünkü kuşakların yararlanmaları söz konusu olduğu için daha 
çok cumhuriyetten sonraki yayınlar üzerinde duruyoruz. Arap harfli Türk-
çe yayınlar arasından, örnekleri hatırlamakla yctincccğiz; 

Dr. A.ı.L.Karavokiros : Lûgat-i Kavanin-i Osmaniye. 1894. 
Muallim Naci : Islahat-ı Edobiyye. 1897. 
Ccmiyet-i Tıbbıyc-i Osmaniye s Lûgat-i Tıp. 1900. 
Celal Esat(Arscvcn) : Islahat Mecmuası (Pclsefc için). Istılahat 

Mecmuası (Sanayi-i Nefise için). 1*14. 
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Bthem Suphi : ulüm-i Tabiiye Lügati. 1917. 
Islahat Encümeni s Kamus-ı Isla ha t-1 İlmiye. 1917. 
Hcseyin Hüsnü : Küçük Kamus-ı Askerî. 
Celâl Esat (Arscvcn) s Sanat Kamusu. Türkçe - Fransızca, Fransız 

ca - Türkçe. 1926. 
11.Ekrem s Islahat-ı Hukukiye Lügati. 1927. 
İsmail Fennî (Srtuğrul) s Lugatçc-i Felsefe. 1927. 

Bunlar daha çok terim sözlüğü niteliğinde çalışmalardır, Ancak, 
özel konulu ansiklopedi sayılacak eski yayınlarımızdan bir bölüğünü 
genel ansiklopediler bölümünün başına aldığımız gibi, bunları da özel 
konulu ansiklopedik çalışmaların başlangıcı olarak buraya kaydetmeyi 
uygun bulduk. 

Bu kısa hatırlatmadan sonra, bugün de kullanabileceğimiz özel ko 
nulu ansiklopedik yayınlara geçelim : 

Basın s 
Furuzan Hiisrcv Tökin : uasııı Ansiklopedisi. 1963. (Küçük bir 

cilt.) 
islâm Ansiklopedisi. İzlâm âlemi tarih, coğrafya etnoğrafya vc 

biyografya lügati, millî Eğitim Bakanlığı'nm kararı üzerine istanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde kurulan bir heyet tarafından Leyden 
tab;ı esas tutularak telif, tadil, ikmal vc tercüme suretiyle neşredil-
miştir. (1940'tan beri. 1967 sonunda (S) harfinin sonuna ğeğin gelin-
miştir. Jıkan 10 ciltten başka 4 cilt daha yayınlanacak, ayrıca bir ek 
hazırlanacaktır.) 

Eşref Edib (Fcrgcn)-İsmail Hakkı İzmirli-Kâmil Miras-Ömer Rıza 
Doğrul s İslâm-Türk Ansiklopedisi. 19391 da yayınma başlanmış, ikinci 
cilt t ama aıl anma d an (A) harfinde* yarım kalmıştır. 

«e* Büyük Dinler vc Mezhepler Ansiklopedisi. Akşam gazetesi yayını. 
1964. 

(Bilimsel nitelikte olmayan, halka din bilgileri vermek amacıyla 
hazırlanmış başka sözlükler de vardır: Zuhuri Danışman'ın : İslâm Diniıı 
de İtikad, ibadet ve Ahlâk: islâm'Dininin Ansiklopedisi (islâm Dini ya-
yını): Sclâhattin Şar: İslâmi Bilgiler Ansiklopedisi: Hüsamettin Erge-
zen: İbadet Bilgileri Ansiklopedisi. Bunlar, son bir iki yıl içersinde 
yayınlanmıştır. ) 
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Felsefe : 
Lustafa uamık Çarıkı : Büyük Felsefe Lügati. 3 cilt, 1954-1959 
Orhan. Hançerlioğlu : Felsefe Sözlüğü. Varlık Yayınevi. 1967. 
(İleride terini sözlüklerine dc bakınız.) 

Hukuk ı 

Türk Hukuk Lügati. Türk Hukuk Kurumu yayını. 1944. (Büyük bir 
cilt. Sonunda s Almanca, Fransızca, İngilizce, Lâtince terim sözlükle-
riylc.) 

Türk Hukuk Ansiklopedisi. SahibisSadi Kazancı. 1962. (İki ciltte 
(A) harfinde yarım kalmıştır.) 

Emin Ali Durusoy: Türk Deniz Hukuku Ansiklopedisi. 1959. 

İktisat : 

İktisat ve Ticaret Ansiklopedisi. Yayınlayanlar:Prof. İsmet Alkan 
Arslan Tufan Yazman. 10 cilt. 1946-1954. 1960'ta bir ek cilt. 

Eolitilca : , 

Osman Yalçın: Ansiklopedik Politika Sözlüğü. Arkım Kitabcvi 1957. 
(Küçük bir cilt.) 

Dünya Politika Ansiklopedisi. Ahmet Angın'ın yönetiminde.' Akşam 
gazetesi yayını 1967. (Bir cilt. Kuruluşlar, deyimler, terimler; Kıta-
lar sırasıyla devletler; kronolojiler..) 

Erdoğan Başer: Sosyalizm Sözlüğü. Kavramlar-biyografiler Toplum 
Yayınevi. 1965. (Bir cilt) 

Eğitim : 

Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü. Bir Yayınevi. 1953. 
(Bir cilt. Daha önce, İ.Hakkı Tonguç'un yönetiminde ancak 3 fasikülü 
yayınlanmış olan "İş Eğitimi Belgesine Göre Hazırlanmış Öğretmen Ansik-
lopedisi" dc hatırlanmalıdır.) 

Eğitim Ansiklopedisi. Arif Gelen'in yönetiminde. Ansiklopedi Ya-
yınevi. 1966-1967. (Büyük bir cilt). 

Burhancttin Canatan ; Ansiklopedik Terimler Sözlüğü. 1966. (psi-
koloji, sosyoloji, eğitim..) 
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folklor : 
Türk Iıalk Edebiyatı Ansiklopedisi. Ord.Prof.Dr. M.Puad Köprülü 

yönetiminde. Liillî Eğitini Bakanlığı yayını, 1935. Bir tek fasikülde, 
(A) harfinde kalmıştır. (L. Şakir Blkütaşır' ın 19371 de bir tek fasikülü-
nü yayınlayabildiği "Türkiye Etnografya ve jjolklor Sözlüğü Üzerine Bir 
Kalem Denemesi" ile . Li. Şakir Ülkü t aşır-Abdülkadir İnan'ın birlikte lıa-
zırladıkl G3T1 V C 1938'dc bir fasikülünü yayınlayabildikleri "Türkoloji 
Ansiklopedisi Üzerine Bir Kalem Doneyi"de (A) harfinde kalmıştır.) 

Tarım s v 

Ragıp Ziya Llağden s Ziraat Ansiklopedisi. 3 cilt. 1958 - 1961. 
Tıp-Sağlık : 
Dr. Kemal Saraçoğlu : Ansiklopedik halk Doktoru. 1946. (Büyük 

bir. cilt) (Dr. Nuri Ömer Brgene'nin ".̂ v İlaçları" adlı küçük kitabı; 
Arkın Kitabevinin "Sağlık Ansiklopediler" ile "Seksoloji Ansiklopedisi" 
Dr. Sadi Irmak'm "Alfabetik Sağlık Kılavuzu" gibi başka yayınlar da 
sayılabilir,) 

Hayvanlar : 
Hayvanlar Ansiklopedisi, Hayat dergisi yayını. 1966 (Büyük bir. 

cilt. Sistematik.) 

Teknik ; 
m 

Hidayet Erbil : İmalât Ansiklopedisi. 1962 (Bir cilt. sistematik) 

Matematik : 

Fethi Işçaıi ; Ansiklopedik ^atematik Sözlüğü. 1967. (Bir cilt) 
Güzel Sanatlar : 
Celâl Esat Ar sev en ; Sanat Ansiklopedisi. 4 'oüyiik cilt. Millî 

Eğitim Bakanlığı yayını, 1943-1951. (Sonunda Fransızca-îürkçe sözlük.) 
Nurettin Rüştü Eüngül ; ...ski Eserler Ansiklopedisi. 1939. (Bir 

cilt. Daha çok antika tiegreti yabanlar için hazırlanmıştır.)' 
Müzik : 

Kahmut Ragıp üazimilıal : uusilci Sözlüğü. Liillî Eğitim Bakanlığı. 
196i. (Büyükçe 'bir cilt.) 
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Vural Sözer : Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi. Atlas Kitabevi. 
..1964 (Büyükçe bir cilt.) 

Faruk Yener : Küçük Batı Müziği Ansiklopedisi. Orkestra dergisi 
yayını. 1967. (Yazarın 1944'teki "Musiki Lügati", 1950'dcki "Küçük Batı 
Müziği Ansiklopedisi" adlı eserelerinin genişletilmiş yeni basımıdır.) 

(Yılmaz Oztuna'nııı Musiki Mecmuası'nda, 15-91. sayılara ek olarak 
verilen (1949-195-5) "Türk Musiki lügati" adlı büyük eseri ile, Emin Cenk-
men'in bir süre yayınladığı "Müzik Ansiklopedisi" dergisine ek olarak 
verilen, (A) harfinde yarım kalan "Müzik Ansiklopedisine anılabilir.) 

Gültckin Oransay, Muallim Kâzım Uz'un 18945te yayınlanmış olan 
kitabını 1964'te "Musiki Istılahatı" adı ile yeniden bastırmıştır.) 

Tiyatro : 
Mustafa Nihat Özön-Baha Dlirder: Türk Tiyatrosu Ansiklopedisi 

1967.(Daha önce: 1956'da Yıldırım Zeren'in bir broşürü: Tiyatro. Tarih-
çe. Biyografi.) 

Sinema s 
/ 

Nijat Ozon: Ansiklopedik Sinema Sözlüğü. Arkın Kitabevi. 1958. 
(Bir cilt). 

Mitoloji : 
Behçet Nccatigils Küçük Mitologya Sözlüğü. Varlık Yayınevi.1957. 

(Bir cilt.) 
A.Nurullah Banman: Yunan Mitelogyası Lûgatçesi. 196i. (Bir cilt) 
Edebiyat :' 

Edebiyat Lügati. Asar-ı İlmiye Kütüphanesi. 1936. (Küçük bir cilt) 
Mustafa Nihat Özön: Edebiyat ve Tenkit Sözlüğü. İnkılâp Kitabevi. 

1954.. (Bir cilt) 
Seyit Kemal Karaalioğlu: Türkçe ve Edebiyat Sözlüğü» Inkolâp Ki-

tabevi. 1962 (Okul düzeyinde). 
M.Türker Acaroğlu: Edebî Eserler Sözlüğü. 1965. (Bir cilt.) 
L.Sami Akalın: Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Varlık Yayınevi.1966 

(Bir cilt. ) 
Tarih : 1 

M.Zeki Pakalms Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü» : ."i 
büyük cilt. Millî Eğitim Bakanlığı. 1946-1956. 



I 
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Kâmil Kepeci : Tarih Lügati. İskit Yayınevi 1952. (aylık Ansiklo-
pedi eki. Küçük bi-r cilt), 

Mithat Sertoğlu s Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi. İskit Yayınevi 
1958. (Bir cilt). 

Çağatay üluçay : Tarih Ansiklopedisi. İlk ve Orta•dereceli okullar 
için. Doğan Kardeş yayınları 1961. İkinci basımı s 1967. (Büyük bir cilt). 

Türkiye : 
I 

Türkiye Ansiklopedisi. Hazırlayanlar; M.Ekrem Üzümeri-Selâmi Din-
çer-Sadi Kazancı. 6 büyük cilt. 1956-1953. (Yalnız Türkiye ile ilgili 
maddeleri içine alır.) 

Hayat Türkiye Ansiklopedisi. Hayat dergisi yayını. 1962. (İlleri, 
alfabetik sıra dışında verir. Sonunda: "Hayat-Turistik Türkiye" bölümü. 
Büyük bir cilt). 

(Hüseyin Orak'ın 1946'da yayınına başladığı, birinci ciltte (Ç) 
harfinde yarım kalan "Türkiye Kılavuzu" ile Hüsamettin Toros'un iki cilt-
lik "Yeni Türkiye Ansiklopedisi"de anılabilir). 

Ccğrafya ; 

Osman Yalçın T Ansiklopedik Coğrafya Sözlüğü . Arkın Kitabevi 1957. 
(Bir cilt). 

Sami Öngör: Coğrafya Sözlüğü. Millî Eğitim Bakanlığı 1961. (^üyük 
bir cilt). 

Sami Öngör : Devletler ve Ülkeler Ansiklopedisi. Güven Yayınevi 
1967. (Bir cilt). 

Şehirler : 

Reşat Ekrem Koçu : İstanbul Ansiklopedisi. 1958'den beri çıkan 
9) ciltle (E) harfine kadar ulaşabilmiştir. İlk basımı: 1944-1951. 1-4 
cilt (C) harfine değin gelinebilmiş, sonra yarım bırakılmıştır.) 

Cevat Hakkı Tarım : Kırşehir Ansiklopedisi. 1960. (Bir fasikül 
çıkarabilmiştir.) 

(H,Hüsnü : Kayseri Sözlüğü; Avni Candar: Anadolu Corafya Lügati 
Araçları. I.Ankara (1941) ; Cevat Hakkı Tarım : Kırşehir Tarih ve Lügati 
(1940)de anılabilir.) 

Bunlardan başka; Hayat Dergisinin 2 ciltlik »Aile Ansiklopedisi", 
ETazımSaltuk-Nevzat Sudioğlu'nun "Görgü Ansiklopedisi", Hasan Haskan'ın. 





-

"Çağdaş Ĝ rgii Sözlüğü", Sadullah Ayaşlı'nm "Sal*n,>Çiçekleri Ansiklopedi-
si", Lûkfi Arif Kenber'in "Çiçeklerin Ansiklopedisi", Şükrü Baysal'Giyim 
Ansiklopedisi", Sacit Oget'in "Aylık Sp«v Ansiklopedisi" (dergi), H.Yıl-
maz1 ın. "Türkiye Spor Ansiklopedisi", Halûk San-Tevfik Ünsi'nin "Putb»l^ 
Ansiklopedisi...,, gibi yayınlar da, ansiklopedik yayınların çeşidi üze-
rinde bir fikir vermek için, sayılabilir, 

(Aşağıda, terim sözlüklerine de bakınız. Yukarıda anılan ansiklo-
pedik yayınlardan, biyografyaları da kapsayanlar biyografya bölümünde ay-
rıca işaret edilecektir.) 

(Ansiklopedi konusunda birkaç yazı başlığı : 
Türk Ansiklopedisi'nin Önsöz'ü, l.cilt. 
Ansiklopedi. Türk Ansiklopedisi. 3.cilt. 
Server İskit ; Ansiklopedi. Aylık Ansiklopedi. 1.cilt. S.sl-2. 
Abdülkadir Salgır : Yabancı Dillerle Yazılmış Genel Kinulu Ansik-

. lopediler, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni. V.cilt. l.sayı, 1956, 
S.-s 15-33. 

Türkçe Ansiklopediler Sergisi. Alfabetik Liste. Millî Kütüphane 
1967. 6 S. Teksir.) -

3. 

Sözlük 

Bir dilin bütün sözcüklerini, -ya da bir kısmını içinde toplayan, 
alfabetik sıraya göre düzenlenmiş kitaplara "sözlük" denir. 

Sözlükler, bir sözcüğün dilbilgisi bakımından hangi söz bölmümüne 
girdiğini (isim, sıf.at v.b.), nasıl yazıldığını (imlâsını), nasıl söylen-
diğini (telâffuzunu) belirtir; sözcüklerin anlamını ve çeşitli anlamları-
nı verir. Bir yabancı dilden gelmişse bunu işaret ederj ya da ana dildeki 
türem (iştirak)ini gösterir. Büyük sözlüklerde sözcüklerin kökü (etimolo-
jisi) de gösterilebilir. 

Sözlükler, bilim adamlarının yararlanacağı geniş, gereğinde çok 
ciltli bilimsel sözlüklerden, ilkokul öğren çisinin kullanacağı cep sözJLük 
lerine değin, nicelik ve nitelik bakımından çeşitlilik gösterir. 
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Sözlük, bir dilin kendi 'sözlerininin; başka bir dilden dilimize 
ya da dilimizden başka bir dile, sözcüklerin karşılıklarını veren; ayrıca, 
birkaç dilin sözcüklerini birarada kapsayan (p^liglot) sözlükler olarek 
da çeşitlenir. (Türkçe sözlük^ Fransızcadan Türkçeye, Türkçeden ingilizce-
ye sözlükler; beş dilde iktisat terimleri sözlüğü... gibi.) 

Dilin türlü özelliklerine göre -bir tek »özlüğün hepsini birden kap 
samasma ilanak bulunmayan türde sözcük, deyim, terim v.b.ler için- ayrı' 
ayrı sözlükler de düzenlenir. , . 

Sözlüklerin köklerini gösteren "etimoloji" sözlükleri; bölge dilini 
(Türkiye dışındaki Türk boylarının dillerini saptayan "lehçe" (diyelek) 
sözlükleri; öz anlamından ayrı bir anlam kazanmış sözleri (deyim, tâbir) 
derleyen "deyim" sözlükleri; bilim, bilgi ve sanat kollarının ögel eöẑ -
icüklerini gösteren "terim" sözleri; yalnız halk arasında kullanılan söz-
luri ve halk terimlerini veren "halk ağzı" sözlükleri; bir dilde bugün 
kullanılmayan eskimiş, tarihe mal *lmuş sözcüklere ayrılmış, "eski sözcük-
ler"! sıralayan sözlükler; daha çok külhanbeyleri, toplum clışı kimseler, 
ya da yumuşamış bir biçimde gençler ve öğrenciler arasında, "bir meslek 
ve topluluk içinde" kullanılan sözcükleri saptayan, sürekli »larak de-
ğişme gösteren "argo" sözlükleri; bir dilde yabancı dillerden girmiş söz-
cükler için düzenlenen "yabancı sözcükler" sözlükleri; yalnış kullanılan, 
fakat yerleşmiş sözcüklere (Osmanlıcasgalatat) yer veren sözlükler; birbi-
rine yakın anlamlı, anlamdaş (sinonim), ya da"_ zıt amlâmlı (antonim), söy-
leyişte birbirine benzer (hononim) sözcükleri toplayan sözlükler; resmî 
(devlet) dilinde kullanılan sözcük ve terimleri bir araya getiren "resmî 
yazışma" sözlükleri; yine halk arasında doğarak yayılmış, yazı diline de 
girmiş atasözlerini, folklor sözlerini v.b.ini derleyen sözlükler» 
;ibi çik çeşitli sözlükler her dilde görülür. 

Almanlar, Macarlar gibi dil devrimi yapmış uluslarda, bu arada 
1932'den (daha doğrusu harf devrimi yılı olan 1928'den) beri dil devri-
minin içine devlet desteği ile girimiş »lan Türkiye5 de,ana dil sözlükleri 
özellikleri gösterir. Aşağıda görüleceği gibi ^.ürkçede sözlükler önce Arap 
çadan ve Farsçadan çevrilmiş, sanra, bir yandan (yalnız Arapçadan ve Fars-
çadan geçmiş sözcükleri alan) Osmanlıca sözlükler, bir yandan da (Türkçe, 
Arapça ve Farsça karışımı) Türkçe sözlükler meydana getirilmiştir. Bugün 
Türkçe sözlüklerin yanında salt Osmanlıca sözlükler düzenlenmekte, fakat 
aynı zamanda dil devriminin kazandırdığı yeni (Oz Türkçe) sözcükler içini t 





- 82 -

de sözlükler yazılmaktadır. (Bu arada, ^urullah Ataç'ırı türettiği sözcük-
ler için.' ode bir sözlük yapılmıştır.. Bir yazarın kullandığı sözcükler 
için sözlükler düzenlenebilir.) 

Türk. Dil Kurumu ; 

Türkçenin sadeleşmesi için çabalar daha önceki yüzyıllarda tek 
tük girişimler halinde görülürse de, daha çok 19. yüzyıl sonunda (Ahmet 
Vefik Başa ve Şemsettin Sami başta olmak üzere) yazarlar ve düşünürler 
bu k*nu üzerinde durmuşlar.; 1908*den sonra Selânik'te "Genç Kalemler" 
dergisi çevresinde başlayan sadeleşme hareketi bunu izlemiştir. 1928 
harf devriminden sonra, önce "Dil Encümeni", 1932!de ise "Türk Dili 
Eetkik Cemiyeti" adıyla kurulan, sonradan Türk Dil Kurumu adını alan ku-
ruluşun önderliğiyle dilde sadeleşmeden özleşmeye, doğru bir yürüyüş baş-
lamıştır. Sonradan genç yazar kuşaklarına mal #lan bu hareket, dilimizde 
büyük bir değişmeye yol açmış; ancak, dil devrimi yapan başka uluslarda 
dâ görüldüğü gibi büyük direnmelerle karşılaşılmış; tartışmalar, kavga-
lar »lmuştur. Bu dil kavgası bugün de sürüp gitmektedir. Türk Dil Kurumu 
nun sözlük ve terim yayınları aşağıda görülecektir. 

Şimdi, önce dünyanın üç büyük dilinden sözlük örnekleri göstere-
cek, sonra Türkiye'deki çeşitli sözlüklere geçeceğiz. 

s 

I, Dünyada sözlükler ; 

İngilizce t 

The Oxford Dictionary. 12 cilt, 1 ek cilt. Tarihsel temellere 
göre hazırlanmıştır.. Oxford 1933. 

The Shorter Oxford Dictiunary. Hazırlayanlar s W. Little-H.\Y. Eowler 
1933'den beri yayınlanmakta, yeni basımları yapılmaktadır. Tek ve iki 
ciltlik basımları vardır, 

üebster's New International Dictionary of the Engüsh Language. 
New Y*rk. 1909'dan 1945'e değin on basım. 1951fde yeni ikinci basımı. 
600.000 sözcük. 3.300 sayfa. 

Y/ebster' s Third W ev: International Dictionary of Engüsh Language. 
1961, 

-Y/ebster's Unified Dictionary and Encyclopedia. 1955. 





- 83 r 

Y7ebster's Seventh New Collegiate Dictionary. 1916'dan beri yeni 
basımlaı,:i. yapılmaktadır. 

(Ve başka Y/ebster sözlükleri) 
The Random Iiouse Dictionary of the Engish Üanguage. New Ytrk 1966 

(2100 sayfa. Gerek Y/ebster sözlüklerinde, gerekse bu sözlükte, ayrıca 
ansiklopedik bilgilere yer verilmiştir.) 

Er n es t A. Baker: Cassel's ÎJew Engilish Dictionary. Lond^n, 1919' 
den bîri yeni basımları yapılmaktadır. * 

Funk and Yifagnall's New "Standard" Dictionary of the Engilish 
lanğuage. New Ysrk, 19131 d en beri, 

s 
Fransızca : 

Dictionnaire de l'Academie Fıançaise. Paris 1964. 1935'te 8. bası 
mı. 2 cilt. 

E.Littre ; Dictisnnaire de la Langu e îrançaise. Paris 1875,1892. 
Yeni basımı: Edition İntegrale, 7- cilt. Ayrıca, tek ciltlik: Petit Lit-
tre. 

•Dictionnaire Quillet dc la Langue Française. 2 cilt. Paris 
1948. Ayrıca Dictionnaire Pratique Quillet. 2 cilt. Paris 1956. 

P. Robert : Dictionnaire Alphabetique et Analogique de la Langue 
Prançaise. 6 cilt. Ayrıca: 1 ciltlik basımı: Petit Robert. Paris 1967 
Socieet 2 du Nouv.eau Littre. 

Dictionnaire du Français Ccjstemporain Larüusse. Paris 1966. » 
.( Larousse'un alfabetik ansiklopedileri, özellikle "Petit La-

rousse" ve "Nsuveau Petit Larousse" (1968) Fransız dilinin aynı zamanda 
sözlükleridir.) 

Almanca : 

Grimin Kardeşler : Deutsche Y/örterbuch. 1852'den. 
Almanya'da : Brockhaus, Düden yayınevlerinin çeşitli sözlükleri 

vardır. 

1967. ) 
Sprach-Brückhaus. Wiesbaden 1951 (ve yeni basımları. Son basımı: 

Der Kleine Brackhaus. 2 cilt. 1955. (1950'den). 
Der Grosse Düden Aussprache Y/örterbuch. 6 cilt. 
Düden Lexikon in drei Banden. 3 cilt. Manûheim 1961. (Ansiklope-

dik. ) 





I 
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II. Türkiye'de Sözlükler : 

Bilindiği gibi 1729'da ilk Türk basımevi olan Müteferrika Matba-
ası'nın bastığı ilk kitap bir sözlüktür : 

Vankulu Lügati. (Cevheri'den çeviri). 2 cilt. 1729. 
Yine Müteferrika basımı bir sözlük : 
Şuurîs Eerheng-i Şuurî. 1742. 
Sözlükçülük alanında önemli bir ad olan Mütercim Asım'm (1755-

1820) burada iki büyük eserini analım s 
Hüseyin Tebrizî ; Kitab-ı Nafi der Türcüme-i Burhan-ı Kaatı, (Çe-

viri7. 1799. (Kısaca Burhan-ı Kaatı" diye anılır. Parsçadan Tlirkçeye 
sözlük.) 

Piruzâbâdî : Olcyanus-ül Basit fi Tercümetü Kamus ül-Muhit. 3 
cilt. (Çeviri). 1814-1817. (Kısaca Okyanus" adı ile anılır, Arapçadan 
Türkçeye sözlük.) 

1 ' 

Harf devrimine değin önemli sözlükler : 

Ahterî Mustafa Şemsettin s Ahterî-i Kebîr. 1826. Arapça-Türkçe. 
j.Y/.Redhouse ; Kitab-ül-maani-ül Lehçe. Türkçeden İngilizceye 

Lügat kitabı. 1860. (1921 basımı: Türkçeden İngilizceye Lügat.) 
T.-X, Bianchi^-: Dictionnaire Prançais-Turc. 1866. 
Abraham Mallakas : Türkçeden Rumcaya Lügat, 1875. 
Ahmet Vefik Paşa ; Lehçe-i Osmanî. 1876. (Türkçe sözcüklerle halk 

ağzından sözcükleri alır.) 
Dr, Hüseyin Remzi : Lügat-i Remzi. 1881. 
Şems.ettin Sami s Kamus-ı Pransevî. Türkçeden Pransızcaya 1885. 
Ebüzziya Tevfik s Lügat-i Ebüzziya. 1888. 
Muallim Naci ı Kamus-ı Osmanî. 1890. (Tamamlanmamıştır.) 
Muallim Naci : Lûgat-i Naci. 1890. 
Yuvanski Panaywtidis s Rumcadan Türkçeye lügat. 1897-1998. 
Ömer Faik : Almancadan Türkçeye büyük lügat. 1998. 
Yanko Hloros : Türkçeden Rumcaya Kamus-ı Osmanî. 1899. 
Ali Nazima : Mükemmel Osmanî Lügati. 1903. 
Mehmet Salâhi : Kamus-ı Osmanî. 1896-1904. (Osmanlıca en zengin 

sözlüktür). 
Şemsettin Sami : Kamus-ı Türkî. 1899-1901. (Türkçe sözcükleri de 

alır. Bugün bile kullanılan ûeğerli bir eserdir.) 

\ 
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Şemsettin Sami : Kesimli Kamus-ı Fransevî. Fransızcadan Türkçeye 
lügat', 4. genişletilmiş basımı: 1905, 

Zeki s Ermeniceden Türkçeye Lügat. 1907. 
Ali Şeydi : Resimli Kamus-ı Osmanı. 1306-1909. 
Ahmet Sedat : Rusça-Türkçe Lügat. 1909. 
Şiran. Kelekyan s Kamus-ı Fransevî, Musavver mürkçeden Fransızca-

V 
ya lügat. 1911. 

M,Baha ettin (Tcven) s Yeni Türkçe Lügat. 2. basım. 1926. 
Raif Necdet (Kestelli)-Hasan Bedrettin : Yeni Resimli Türkçe Ka-

mus. 1927. 
Hüseyin Kâzım Kadri ; Büyük Türk Lügati. 4 büyük cilt. 1927-1928. 

1943-1945 (Son iki cildini Türk Dil Kurumu yayınlamıştır. Son iki cilt-
te sadece madde başları Arap harfleriyledir. Bu önemli s özlük'ün başlığı 
altında şu açıklama vardır; "Türk dillerinin iştikakî ve edebî lügatle-
ri» Uygur, Çağatay, Kazan, Azerî ve Garp Türkçeleriyle Koybal, Yakut, 
Altay, Çuvaş ve Kırgız lehçelerinin lügatlerini ve Garp Türkçesinde 

kullanılan Arap ve Acem kelimelerini şevahidi ve emsaliyle havidir.") 
1 ' 

\ 

Türkçe Sözlükler 

(Harf devriminden sonra 
İbrahim Alâettin (Gövsa) ; Yeni Türk Lügati. 1930. (Yardımcıları; 

Ali Sedat Oksal, Süleyman Tevfik Özz«rluoğlu, Kırımlı Sadi). 
Türk Dil Kurumu' ; Türkçe Sözlük. (Dr. Mehmet Ali Ağakay tarafın-

dan Sözlük Kolu'nca hazırlanmış alan sözlüğe Nurettin Artam, Hasan Eren, 
Samim Sinanrtğlu, Ferit Devellioğlu yardım etmişlerdir. İlk basımı; 1944. 
Zamanla genişletilerek 1955'te ikinci, 195-9'da üçüncü, 1966'da dördüncü 
basımı yapılmıştır. Bugün kullanılan ve yeni türetilen sözcükleri alır.) 

Mustafa Nihat Öz^n : Osmanlıca-Türkçe Sözlük. 2.basım. 1955. 
Ali Rıza Alp-Sabahat Alp ; Büyük Osmanlı Lügati. 4 cilt. 1958-

1961. 
Ferit Devellioğlu : Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. 19,62. 

(Daha küçültülmüşü; Osmanlıca - Hürkçe Okul ve Yazışma Sözlüğü.İ964.) 
Celâlettin Karagülle : Ansiklopedik Büyük Sözlük. 1966. 
Yeni Türkçe Sözlük ; İstanbul Maarif Kütüphanesi. 1965. 
Mustafa Nihat Özön : Resimli Türk Dili Sözlüğü. 1967. (M.N.Özön1 

ün defalarca basılmış okul sözlükleri vardır.) 
Bunlardan başka okul sözlükleri niteliğinde pek çok sözlük yayın-

lanmıştır. 
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Türk Dil Kurumu'nun Sözlükleri 

İmlâ Lügati. 19.28'de kurulan Dil Encümeni'nin hazırladığı bu söz-
lük günümüze kadar defalarca basılmıştır. İmlâ sözlüğü bize ve bir de 

Macarlara özgü bir girişimdir,. Çünkü, her dilin sözlüğü o dilin sözcükle-
rinin doğru imlâlarını da verir. 

İmlâ Kılavuzu. 1941'de s 2. basım. 1948, 1956, 1957, 1960, 1962'de 
7. basıma değin. Daha senra : 

Yeni İmlâ Kılavuzu. 1965, 1966, 1967'de üç basımv 
Osmanlıcadan Türkçeye Söz. Karşılıkları Tarama Dergisi. 1934. Tara-

ma Dergisi.. Türkçeden Osmanlı cay «ı. 1934. 
Abdullah Battal: İbni Mühenna Lügati. 1934. (Parsça, Türkçe, Moğol-

ca) . 
Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu. 1935. Türkçeden Osmanlıcaya 

Cep Kalavuzu. 1935.. 
Tiirkiyede Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi, 2 cilt. 1939-1940. 
Kâşgarlı Mahmut (11.yüzyıl) : Lügat-it-Türk. Çeviren : Besim Ata-r . 

lay. 3 cilt. 1939-1941. 4. cilt: Tıpkı basım; 5. cilt: Dizin. 1943.-
6. cilt: Arapça dizin. Hazırlayanlar: Dehri Dilçin. • 19-57. (Türkçenin üstün-
lüğünü kanıtlamak için yazılmış bir anıt eseridir. 

Dilbilim Terimleri Sözlüğü. 1941.. 
Perit Devellioğlu : Türk Argosu. 1941. Genişletilmiş sonraki basım-

ları : 1945, 1954, 1959. 
Pelsefe ve Gramer Terimleri. 1942. 

ı Tiirkiyede Halk Ağzından Söz Derleme Dergisi. 6 cilt. 1939-1957. 
5.. cilt: İndeks. 6. cilt: Polklcr Sözleri. (Yeni basımı ileride görüle-
cektir.) 

XIII. Asırdan Günümüze Kadar Kitaplardan Toplanmış Tanıklarıyla 
Tarama Sözlüğü. 4 cilt. 1945-1957. (Yeni basımı aşağıda görülecektir.) 

Yudahin : Kırgıs Sözlüğü...2 cilt.. 1945-1948.. 
Pekarskiy :. Yakut Dili Sözlüğü I.. 1945. 
Ömer Asım Aksoy : Gazi Antep Ağzı. ..IH.cildi: Sözlük ve kullanıl-

mayan kelimeler. , 1946., 
Sturtevant : Eti Dili Sözlüğü. . 1946.. 
Dirilbilim-Biyologi, Bitkibilim-B«»tanik,. Tüze, Teknik, Tarım ke-

rimleri (broşürler). 1948-1949. 
Edebiyat; ve Söz Sanatları Terimleri Sözlüğü. 1948. 
Mehmet Ali Ağakay: Türkçe Mecazlar Sözlüğü. 1949. 

ı 
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H.Paasonen : Çuvaş Sözlüğü. 1950. 
Sade Türkçe Kılavuzu . 1953. 2. basım: 1960. 
Mehmet Ali Ağakay : Türkçede Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü. 

1956. 
Ömer Asım Aks oy s Anayasa Sözlüğü. İlk iki basım: 1962. 3. basım: 

1963, 
Mehmet Ali Ağakay % Fransızca-Tr'rkçe Sözlük. 1962.. 
XIII. Yüzyıldan beri Türkiye Türkçeşiyle Yazılmış Kitaplardan Tep 

lanan Tanıklarıyla Tarama Sezlüğü. 1.1963. 11.1965. (Hazırlayanlar: Ömer 
Asım Aksoy-Dehri Dilçin. Eski Kitaplardan derlenmiş Türkçe sözcükleri 
kapsar. (D) harfine gelmiştir.) 

Yılmaz Çolpan": Ataç'ın Sözcükleri. 1963. 
Derleme Sözlüğü. 1.1963. 11.1965. (Halk ağzından derlenen sözle-

ri kapsar» Devam edecektir.) 
Kijat Ozön : Sinema Terimleri. 1963. 
Sevinç Kar*l : Zooloji Terimleri Sözlüğü. 1963. > 
Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu. 1963. 
Cahit öztelli : Resmî Yazışmalar Sözlüğü. 1964. 
Ömer Asım Aksny t Atasözleri ve Deyimler. 1965. 
Haldun Tançr-Metin And-Ozdemir Nutku : Tiyatro Terimleri Sözlü-

ğü, 1966. 
İsmet Sungurbey : Medenî Hukuk Terimleri Sözlüğü. 1966. 
Ali Rıza Önder : Yasa Dili Sözlüğü. 1967. 

Türk Dil Kurumu'nun sözlük ve terim' çalışmaları devam etmekte, 
çeşitli sözlüklerle terim sözlükleri hazırlanmaktadır. 

Kurum Dışında : 

Eil devriminin kazandırdığı sözcüklerin sözlüğü de hazırlanmıştır 
Bu deneme şudur: 

Ali Püsküllüoğlu : Öztürkçe Sözcükler ve Terimler Sözlüğü.1966. 

Yabancı dil sözlüklere geçmeden önce, burada birkaç sözlük daha 
analım : 

Anlamdaş sözler : Para Tuğlacı : Türkçe Anlamdaş Kelimeler Sözlü-
ğü. 1967. 

lehçe : 
Ahmet Caferoğlu : Uygur Sözlüğü, İstanbul Üniversitesi Türkiyat 



V 
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L'rıstitüsü. 1934 (Türk Dil Kurumu yayınları arasında: Türkiye dışındaki 
Türk lehçelerinden : Kırgız Sözlüğü, Çuvaş Sözlüğü, Yakut Dili Sözlüğü..) 

Deyim, argo, atasözü, bölge sözlüğü; 
İstanbul Argosu ve Halk Tabirleri. 1934. 
Mustafa Nihat Ozön : Türkçe Tâbirler Sözlüğü. 1943. (ATD harf-

lilerini içeren birinci ciltte yarım kalmıştır.) 

(Bu konuda, Yusuf Ziya Bahadmlı!nın, 1962'de üçüncü basımı yapı-
lan "Deyimlerimiz ve Kaynakları", aynı yazarın 19'64'te basılan "Türkçe • 
Eeyimier Sözlüğü"; Mehmet Belenli'nin "Bazı Tabirlerimizin Tarihi ve 
Hikâyesi" (1959); Hüsamettin Ege'nin "Çizmeden Yukarı Çıkma" (1965) derle 
meleri de anılabilir.) 

Tahsin Saraç : Fransızca - Türkçe Argo Sözlüğü. 1966. 
kusa Anter : Kürtçe-Türkçe Sözlük. 1967. 

(Atalar sözü derlemelerinden, Sadi Kırımlıfnın "Atalar Sözü" 
(1939), Mustafa Nihat Özön'ün "Atasözleri" (1955), Feridun Fazıl Tülbent-
çi' nin "Türk Atasözleri ve Deyimleri" (1963) adlı kitaplarını ve en 
güvenilir derleme şiar ak Ömer Asım .aksoy'un Türk Dil Kurumu yayınları 
arasında gösterdiğimiz kitabı anılabilir.) 

İngiltere'de basılmış sözlükler ; 

H. C.Hony-Fahir İz : An Bhglish-Turkish Dictionary. 195-2, 1953. 
H.C.Hony-Fahir İz.: A Turkish-English Dicti«nary. 2.basımı: 1957. 
A.D.Âlderson-Fahir İz : Oxford Turkish Di/ctionary. Türkçe-Ingi-

lizce, İngilizce-Türkçe. 1959. 

Fransızca : 
Reşat Nuri Güntekin-Ali Süha Delilbaşı-Ismail Hakkı Banişmend: 

Framsızca-Türkçe Resimli Büyük Dil Kılavuzu. 3 cilt. 1935. (3» ciltte 
dilbilgisi bölümü ve Danişmend'in "Tarih ve Coğrafyada Değişik İsimler" 
sözlüğü.) 

Fransızca-Türkçe Sözlük. Alım e t Halit Kitabevi. 1945. 
Ali Süha Delilbaşı s Türkçeden Fransızcaya Büyük Lügat, Milli 

Eğitim Bakanlığı. 1944» (Dört fasikülde, '(E) harfinde kalmıştır.) 
Reşat Nuri Drago : Fransızcadan Türkçeye Yeni Lügat. 1949. 7.ba-

sım: 1966. Türkçeden Fransızcaya Yeni Lügat. (Küçük boyda sözlüklerin 
en tanınmışıdır.) 
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Mehmet Ali Ağakay : Fransızca-Türkçe Sözlük.. Türk Dil Kurumu, 1962 
İsmail Hami Danişmend : Fransız-Türkçe Resimli Büyük Dil Kılavu-

zu. (Tarihi yazılı değildir.) 

Almanca : 

Ragıp Rıfkı Ozgürel : Almanca-Türkçe Büyük Lügat. 1931. 
Arif Cemil Denker- Bülend Davran s Almanca-Türkçe Büyük Lügat. 3 

cilt. 1943. 1966 basımı: 3 cilt birarada. 

Almanyada basılan sözlük s 

F.Heuser-Şevket s Türkçe - Almanca Lügat. Türkische-Beutsche 
Wörterbunch. 5. basım. Wiesbadenul962 Otto Harassnwitz. (Bu sözlüğün 
ilk basıma 1931'de İstanbul'da yapılmıştır.) 

(Türkiye'nin çeşitli bölgeleri ile ilgili folklor incelemeleri, 
folklor sözleri bakımından zengin malzeme vermektedir. Konuyu derini eş-
tir ek planlar için bu türde yayınlar taranmalıdır. ) 

Yabancı dilden gaçmiş sözcükler ; 
Haydar Tolun : Yabancı Kelimeler Lügati. 1939. 
Ali Haydar Taner : Yabancı Kelimeler Lügati. 1941. 
Mustafa Nihat Özön : Türkçede Yabancı Kelimeler Sözlüğü.1962. 

Yabancı Dilden Türkçeye Sözlükler t 

Arapça : 
H, Atay-İbrahim Atay-Mustafa Atay : Arapça-Türkçe Büyük Lügat. 

1964'te fasiküller halinde yayınına başlanmıştır. 
Farsça ı 

u 
Ziya Şükün : Farsça-Türkçe Lügat. Gencine-i Güftâr-Ferheng-i 

Ziya. Millî Eğitim Bakanlığı. 1944-1948.- " 
İbrahim Olgun-Gemşid. Drahşan : iffarsça-Türkçe Sözlük. I966-I967* 

» 

İngilizce Ji 

Mehmet Gülbaharı İngilizce-Türkçe LÛgat. 3 cilt. 1940-1947. 
Vasıf Okçugil : Ingilizce-Türkçe Büyük Lügat. 2 cilt. 1943. 

« 
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Vahit Moran : Türkçe-İngilizce Sözlük. Millî Eğitim Bakanlığı. 
1945. . 

Yeni Redhouse Lügati. İngilizce-türkçe; 1950. 1966,'da 6. basımı. 
İngilizce-Türkçe Sözlük; 2 cilt..Tarha rı Kitabevi. 1956.. 
Para' Tuğlacı : Büyük Türkçe-İngilizce Sözlük. 1966. (Aynı yazarın 

Inglizee-Türkçe Tâbirler Lügati. 1961,1963, (İdioma). Ayrıca s An Engi-
lish-Turkish İdiomatic andProfessianal Dictionary. 2. basımı: 1961.) 

Pars Tuğlacı : Resimli İngilizce-Türkçe Sözlük. 1966. 
V 

İtalyanca : 

A. Pinazzer-Şemsettin Talip (Diler)- R. Tubino: Türkçe-İtalyanca> 
İtalyanca-Türkçe Yeni Lügat. 1958'de yeni basımı. (Küçük boydadır.) 

Rusça : 

Zeynel Akkoç : Rusça-Türkçe Sözlük. 1947. 

Yünanca : 

Suat Sinanoğlu :Kelimelerin Etimoşu Esas Tutularak Tertiplenen 
Yunanca-Türkçe Sözlük. 195-3. 

Lâtince s 1 

Paruk Zeki Perek : Lâtincş-Türkçe Sözlük. 1946, (Birinci ciltte, 
(E) harfinde yarım kalmıştır.) 

Cürkçede yabancı dillerden Türkçeye, Türkçeden yabancı dillere 
daha küçük boyda birçok sözlük vardır.) 

Terim Sözlükleri : 

Kütüphanecilik s 

H.Lemaitre-A.Thompson : Dört ttilde Kütüphanecilik Terimleri Söz-
lüğü. Türkçe terimleri : Leman Şenalp (Bakla). Ünesko yayını. Millî Kü-
tüphane. 1959. 

•v 

Pelsefe s 

A.Cnyiller : Küçük Pelsefe Sözlüğü. Çeviren s Osman Pazarlı. 
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Millî Bf.itim Bakanlığı, 1944. (Daha önce Namdar Rahmi Karatay: Felsefî 
Meslekler Vokabileri. 1932. 

haydar Tolun : Felsefe Vokabileri. 1934. Ayrıca, Türk Dil Kurumu 
yayınları arasında: Felsefe ve; Gramer Terimleri.) 

İktisat s 
İsmet Alkan-Cevat Yücescy : İktisat ve Ticaret Lügati. 6 dil üze-

: ır-ine. 1948. 
Pars Tuğlacı : İktisadî ve Hukukî Terimler Sözlüğü. İngilizce-

Fraııaızca-Türkçe, 1956, 
Münir Yarkm s İzahlı Banka ve Ticaret Sözlüğü. 1958. 
Cevat Yücessy : İngllizce-Türkçe Banka, Muhasebe, Sigorta, ve 

Ticarî Muhaberat Lügati. 1961. 
E. Y/ebster : Malın Piyasaya Arza, Satışı ve Reklamı ile İlgili 

Marketing Terimleri Lügati. 1961, 
Nejat Incediken s Deniz ve Sig-orta Terimleri Sözlüğü-. 1964. 
Arif Gelen : Almanca-Türkçe İktisat ve 'Ticaret Lügati. 1966, 
Kenan Asafkan : Türkçe İzahlı Malî, Ticarî, Sınaî, Ziraî, Sigorta 

Muhasebe Terimleri Lügati. 1966. 
A.Manukyan : İngilizce-Türkçe Muhasebe ve Ticaret Terimleri Söz-

lüğü. 1967. 

Hukuk : 

Hüseyin Daniş : Frankızca-Türkçe Hukukî ve Medenî Lügat.1934i 
M. Feyzi Gürsel : hukuk Istılahları. Üçüncü basım.1960. 
Hukuk, Ekonomi, Maliye,•Ticaret, Sosyoloji ve İlahiyat ile İlgili 

Hukuk Terimleri Sözlüğü. 
Hukuk, İktisat ve Ticaret Lügati. Aytemiz Kitabevi. 1963. 
Şükrü Bodur s Hukuk Sözlüğü. 1963. 
T,.Azmi Uslu s Yeni Hukuk Lügati ve Hukuk Terimleri Sözlüğü. 1964. 
Akil Aksan : Türkçe-Fransızca Hukuk Terimleri ve Yardımcı Deyim-

leri Pratik Sözlüğü. 1964. 
Mustafa Ovacık : İngilizce-Türkçe Hukuk Sözlüğü. 1964. . ... 

: C. Trark^Dil Kurumu yayınları arasand.su Ömer Asım Aksoy : Anayasa 
Sözlüğü; İsmet Sungurbey: Medenî Hukuk Terimleri Sözlüğü; Ali Rıza Önder 
Yasa Dili Sözlüğü,. ) 
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YÖNETİM s 
idarî âlimler Lûgatçesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 1964. 

' TEKNİK s 
Î.Bthem Bapçurn: Denizcilere Sözlük. İngilizceden Türkçeye.1938. 
Cemal Ertung : ingilizceden Türkçeye Askerî Teknik Lssg$t.l947. 

1 . ISalühattin Göksel s Atom Enerjisi ve Radyobiyoloji Lûgatçesi. 
Türk Kanser Kurumu. 1957. 

Raşit Bener : Fransızcadan Türkçeye Resimli Fizik-Kimya Sözlü-
ğü. 1958. 

Günen İpekçi : Türk Sivil Havacılık Lügati. 1959. 
Sadettin Bilginer ; Almanca-Türkçe Teknik Lügat. 1961. 
Fethi Nusret Alaçam : İngilizce-Türkçe Yeni Teknik Lügat. 1962. 
Yılmaz lîner : Ansiklopedik Fen ve Teknik Sözlüğü. 1963. 
Mahmut H» Mu eti oğlu : Küçijk Motor Terimleri Lügati. Araştırma ve 

Geliştirme Başkanlığı. 1963. 
Makina Elemanları Terimleri Lügati. 1963. 
Cemal Üner : Dört Dilde Teknik Lügat. Türkçe-İngiüzce-Fransız-

ca-Almanca. 1963. 
Otomobil Ansiklopedisi. Fransızca-İngilizce-Almanca-İtanyanca 

karşılıklar. Ozbalkan Yayınları. 1959. 
Ömer Alp (çeviren) s Şeker Sanayii için Teknik Lügat. 1966. 
Nuri Ozbalkan î İngilizce-Türkçe Teknik Terimler Sözlüğü. 1967. 

TARIM s 

Nurettin Madran : Tarım Sözlüğü. 1966. 
Erdoğan S akman : A Glossarjr «f Forestry Terms. Engüsh-Turkish, 

1964. 

TIP-SAĞLIK : 
Dr. Şefik ibrahim İşçil-Ali Ulvi Elöve : Türkçe ^ekimlik Terim-
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YÖNETİM ; 
İdarî İlimler Lûgatçesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 1964. 
TEKu İK : 
İ.Ethem Bapçum: Denizcilere Sözlük. İngil'iz &ed en Turkçeye.1938. 
Cemal Ertung : İngilizceden Türkçeye Askerî Teknik Lsig$t.l947. 

1 : , İŞalûhattin Göksel s Atom Enerjisi ve Radyobiyoloji Lûgatçesi. 
Türk Kanser Kurumu. 1957. 

Raşit Bener : Fransızcadan Turkçeye Resimli Fizik-Kimya Sözlü-
ğü. 1958. 

Günen İpekçi : Türk Sivil Havacılık Lügati. 1959. 
Sadettin Bilginer : Almanca-Türkçe Teknik Lügat. 1961. 
Fethi Nusret Alaçam : İngilizce-Türkçe Yeni Teknik Lügat. 1962. 
Yılmaz Üner : Ansiklopedik Fen ve Teknik Sözlüğü. 1963. 
Mahmut H.Mucüoğlu : Küçtjk Motor Terimleri Lügati. Araştırma ve 

Geliştirme Başkanlığı. 1963. 
Makina Elemanları Terimleri Lügati. 1963. 
Cemal Üner : Dört Dilde Teknik Lügat, Türkçe—ingilizce—Fransız— 

ca-Almanca. 1963. 
Otomobil Ansiklopedisi. Fransızca-İngilizce-Almanca-İtanyanca 

karşılıklar. Ozbalkan Yayınları. 1959. 
Ömer Alp (çeviren) : Şeker Sanayii için Teknik Lügat. 1966. 
Nuri Ozbalkan : İngilizce-Türkçe Teknik Terimler Sözlüğü. 1967. 

TARIM : 

Nurettin kadran : Tarım Sözlüğü. 1966. 
Erdoğan Sakman : A GlossarJ: «f Forestry Terms. English-Turkish. 

1964. 

TIP-SAĞLIK : 
Dr, Şefik ibrahim İşçil-Ali Ulvi Elöve : Türkçe ^ekimlik Terim-
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leri ÜztaiâeüBiriBerisriiB.. 
Dr, Zeki Zeren : Lâtince-Türkçe-Osmanlıca Anatomi Sözlüğü ve 

Türk Anotomi Terimleri. 1946. 
Pars Tuğlacı : Tıp Lügati. İngilizce-Lâtince-Türkçe. 1964. 
(iiayri Sözen : Yeni Ansiklopedik Tıp Lügati. Ingiüzce-Türkçe. 

1953. 2. fasikülde, (A) harfinde kalmıştır.) 

PLASTİK SANATLAR : 

Celâl Esat Arseven : Pransızcadan Türkçeye Sanat Lügati. 1944. 
Adnan Turanî : Sanat Terimleri Sözlüğü. 1966. 

TURİZM : 

Uluslararası Turizm Sözlüğü. Türkçe Baskı. 1965. Turizm Tanıtma 
Bakanlığı, 1965» 

EDEBİYAT : 

H.Pethi Gözler ; Türkçe Deyimler, Tüfekçe ve Edebiyat Terimleri 
-- t 

Sözlüğü. 1967. (Özel Konulu Ansiklopediler bölümünde Tahir Olgun, Mus-
tafa Nihat Ozon, Seyit Kemal Karaalioğlu®nun sözlükleri^ Türk Dil Kuru-
mu yayınları arasında: Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü, Mecaz-
lar Sözlüğü de anılabilir* 

COĞRAFYA : 

Reşat İzbırak : Coğrafya Terimleri Sözlüğü. 1964. 
(Çeşitli konularda ansiklopedi ve kültür sözlükleri için, üz el 

Konulu Ansiklopediler bölümüne, Türk Dil Kurumu yayınlarına da bakınız. 
Türk Dil Kurumu yayıniarınıokonuısırasanda vermediğimiz için önemli 
terim sözlüklerini burada yineleyeceğiz : 

DİLBİLİM : 
Dilbilim Terimleri Sözlüğü. 
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S İN EM A : 
Nijat Ozon : sinema kerimleri Sözlüğü. 
TİYATRO : 
Haldun Taner-Metin And-uzdemir Nutku : Tiyatro Terimleri Sözlüğü 
ZOOLOJİ : 
Sevinç Kar al : Zooloji Terimleri Sözlüğü.) 

4 

BİYOGRAFYA 

Tanım, türler; 

"Biyografya" sözcüğü Yunancadan (bjos;hayat, grapehin:yazmak) 
gftlir, Osmanlıcada "biyografya"nm karşılığı "teracüm-i ahval"di; tek 
kişinin biyografyası, bunun tekili olan "Terçüme-i hal" tamlaması ile 
karşılanırdı, (biyagrafya sözcüğü, ilk kez 1638'de Dryden tarafından 
kullanılmıştır.) 

Biyografya, bir ya da birçok kişinin hayat öykülerini veren, 
tarihin bireylerle uğraşan bölümüdür. Biyografya, aynı zamanda edebî 
türlerden biridir. 

Biyografya, bir kişinin hayatını uzun ciltler halinde işleyebile 
ceği gibi (bizde örneği, Mithat Cemal Kuntay'ın üç büyük ciltlik "Na-
mık Kemal. Devrinin insanları ve Olayları Arasında" adlı eseridir); 
birkaç satır içinde de verebilir (bunun örneği de, Oktay Afşin'in bizde 
ki ilk "Vho's .ho in Turkey" kitabıdır). Biyografya eseri bir kişiyi, 
birkaç kişiyi, birkaç bin kişiyi içine alabilir. Bir dergi ya da gaze-
tede uzun bir biyografya yazısı ya da birkaç satırlık bir biyografya 
notu yayınlanabilir. Tanınmış bir kimsenin ölümü üzerine, dergi ve 
gazetelerde, onun hakkında yazılar ya da kısa biyografyalar yazılabi-
lir. (Buna "Nekroloji" denilir.) 





- 95 -

Biyografya, genellikle bir başkası tarafından yazılır. Yazar, hayatını 
yazdığı kimsenin hayat öyküsünü kuru bir kronoloji içinde de yazabilirj 
araya kişiliğini, eserlerinin değerini de katarak da işleyebilir?. övgü, 
eleştirme, yergi, savunma (apoloji), başka biriyle karşılaştırma... 
yoluna da gidebilir. Ya da, biyografya, romanlaştırılabilir; buna 
"romanlaştırılmış bibliyografya" denir. Ne var ki, roman yanı ağır 
basan tarih romanlarıyla romanlaştırılmış biyografya aynı şey değildir. 
Ayrılık, gerçek payının üstün gelmesi ya da gölgede kalması ile belirir. 

Biyografya, kişinin bir çeşit portresi, profili olarak da işle- • 
nebilir,, Bu çeşit yazılarda konu edinilen kişinin kişiliği üzerinde 
durulur e. 

Kişi, kendi hayatını yazarsa buna "otoblyografya" denir. Otu-
biyografya doğrudan doğruya hayat hikâyesi ya da anı, itiraf (jean 
jacques iîousseau ! nun "İtiraflar"ı gibi), günlük (jurnal) s savunma 
(apoloji), hattâ mektup biçiminde olabilir. 

Tek kişinin hayatını veren kişi bi.yografyası dışında genel bi-
yografya eserleri şu türlere ayrılır: bütün uluslara ait kişileri bir 
araya toplayan .gyXgl°jLeiL_b 1 yografya 1 c;r _; yalnız bir ulusun kişilerine 
yer veren millî biyografyalar; bir bölgenin, bir ilin ya da bir ilçe-
nin tanınmış kişilerini içinde toplayan bölge biyografyaları; bir sı-
nıf, bir meslek, bir bilim dalı içinde tanınmış kişileri k aps ayan 
özel biyografyalars yaşayan kimseleri tanıtan çağdaşlar biyografyaları 
(Who's 'ti'ho'lar).... xiir ailenin (kıral aileleri gibi) şeceresini (soy 
ağacını) gösteren biyografi dalma "genealogy" (şecere, ensab) denir. 

Kişileri toplu olarak tanıtan biyografyalar çoğunluk alfabetik 
olarak düzenlenir? "biyografya sözlüğü" adını alır. 

(aşağıda ,, türlere ait örnekler görülecektir), 

TARİHÇE : 
Eski Mısır'ın, Orta doğunun mezar yazıtlarında, tabletlerinde, 



' 1' 
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anıtlarında^ din kitaplarında; uâusal ve dinî epopelerde biyografya ve 
otobiyografyanın ilk örneklerine rastlanır. Biyografya eski Yunanistan' 
de geç gelişmiştir. Ancak, Plutarkhos'un (İ.S.I. Yüzyıl), (46) Yunanlı 
ve Romalı'nm karşılaştırmalı hayatlarını veren "Paralel hayatlar" adlı 
essri bugünde türünün en gazel örneğinsayılır. Roma'da Varro'nun (1.0. 
116-27) "hebdomades" (haftalar) ve "de Poetis" (ozanlar hakkında) adlı 
eserleri biyografya örnekleridir. 

Orta çağda daha çok din ululularmm hayatları yazılmıştır, 
(hagiografi:azizlerin, ermişlerin hayatlarını, martiroloji:hıristiyan 
şehitlerinin hayatlarını verirj gestasvakayiname türü de bunlara katı-
labilir) . 

islâm dünyasında, özellikle '"'raplarda pek çok biyografi yazılmış, 
"Mehmet adını taşıyanların", "tek gözlülerin" biyografyaları gibi, ay?ı 
rıntılara, hattâ tuhaflıklara değin gidilmiştir. İslâm dünyasında pey-
gamberler, evliya, nebiler, sultanlar, ozanlar için biyografyalar mey-
dana getirilmiştir. Bunların türleri arasaında: siyer (Peygamber haya-
tı'), magazî (gaza, savaş kitapları), menkıbe (tanınmış kişiler hakkın-
da hikâyeler), kısas (kıssalar, kıssa-ı enbiya:peygamberlere ait kıssa-
lar), tabakat (sınıflar, kuşaklar üzerine toplu biyografyalar), fihrist 
(liste halinde biyografyalar), mecalis (görüşmeye dayanan biyografyalar), 
vefiyat (nekroloji), esha£ (soylar, neseblerle ilgili biyografyalar), 
şecere (soy ağaçı), tezkire (meslek biyo^rafyası), tuhfe (biyografya 
dergisi), sicil (kısa biyografyalar dergisi) gibi çeşitleri vardır. 

Yeni çağda biyografya, geçmiş çağların "ibret verme" niteliğin-
i 

den sıyrılarak gerçekçi olur. ingiltere biyografya alanında başta ge-
lir. Önce hagiografi (azizlerin, ermişlerin biyografyaları) ile başla-
yan biyografyacılık zamanla lâik karakter kazanmıştır: 

Samuel Johnson : Lives of the Poets. 10 cilt. 1779-1781 (82 ozan) 
W« Scott : Lives of the Novelists. 1828, 





- 37 

James Boswell'in: Life of öamuel Johnson adlı eseri (1791) kişi 
biyografyaları arasında büyük ün kazanmıştır. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Lytton Strachey, romanlaştırı^-
mış biyografyalarm temelini atmıştır: Eminent Victorinas. 1918. 
(Dört kişinin biyografyası). 

İngiltere'de milli biyografya eserleri arasında; 
Dictionary of National Biography, 63-8-5 cilt, 1889-1911 anılır. 
Chamber's Biographical Dictionary. 1897s 1947. 
Özel (grup) biyografyalara örnek olarak, İngiltere'de: 
Chamber's Dictionary of Scientists. 1952. 
Cariyle'm, Churchill'in biyografya ̂ es erleri de un kazanmıştır. 

(Cariyle: "Kahramanlar" Türkçeye çevrilmiştir). 
Fransa'da biyografya sözlükleri daha yaygındır: . 
j»F. ve L.G.Mihaud: Liographie Üniverselle, 52 cilt. 1810-1838. 
j.Ch.F. Hoefer : Nouvelle Biographie Üniverselle. 46 cilt. 

1853-1866. 
Dictionnaire de ±iiographique Française. 1933' ten. 
Dictionnaire National des Contemporains. 1939fda 3. basımı, 
Dictionnaire Biographique Contemporain. 1950. 
Fransa'da biyografya romanı alanında Andre Maurois1 n m eserleri 

bütün dünyada tanınır. (Shelley'in hayatını anlatan "Ariel" Türkçeye 
de çevrilmiştir). 

E.Renan'ın : Vie de Jesus (1864), R.Rolland'ın :Becthovgn (1927) 
adlı eserleri de unutulmamalıdır. (Birincisi de, ikincisi de (İsa'nın 
Hayatı) Türkçeye çevrilmiştir). 

Almanya'da : 
Das Deutsche Biographisch.es jahrburch. 1925-1963. 
H. Rössler-G. Franz : Liographische ¥örterbuch zur Deutzche 

Geschichte. 1952'den. 



s 
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Tarihçi Ranke'nin eserleri, daha popüler nitelikte olarak Emil 
Mwing'in biyografyaları (Türkçeye çevrilen: Adem Oğlu, Napolşon... 
gibi), Stefan Zv/eig'in romanlaştırılmış biyografya örneği olan (Türk-
çeye çevrilen: Harie Antoinette gibi) eserleri de anılabilir. 

Amerika'da : 

National Cyclopedia of Amerikan üiography. 1892-1933, ve bunun 
devamı olan: Gurrent Biography. 21 cilt. 1928-1837. Yeni basımı: 1940' 
tan, Dergi. 

I 

Webster's Biographical Dictionary. 1849'dan. • 
Amerika'da Washington Irving'in eserleri, biyografya alanında 

tanınmış ürünlerdir. 
Belçika'da : Biographie Nationale. 28 cilt. 1866-1944. 
İsviçre'de : Neue Schweizer Biographie. 1938'den. 
Başka ülkelerinde millî biyografya sözlükleri vardır, isveç'i 

burada, millî biyografya alanında ilk adımı atmış ülke olarak anacağız. 
Yukarıda verilen örnekler adlarından anlaşıldığı üzere: evren-

sel, millî, özel ya da kişi biyografyalarıdır. 
Çağdaşlar blyografyalarına gelince : 
Hemen her ülkede "Kim Kimdir?" adı altında pek çok biyografya 

sözlükleri yayınlanmakta, sık sık ya da her yıl basımları yenilenmekte-
dir. İngiltere'de : 

Who's Who? 1848'den beri (ayrıca: Who Y/as Who?) 
Amerika'da : Who's Who in America? 1839'dan. 
Danada'da : V/ho's Who in Canada? 1910'dan. 
Fransa'da : Qıiıi et es Vous? 1906'dan. 
Almanya'da : Wer ist's? 1904'den. 
Başka ülkelerde de (isviçre, Çin, Japonya v.b.) bu türde esefcler 

vardır. 





- 99 -

Y/ho's Y/ho in Latin America? 1935'ten. 
Who'a ytıo in Central and ^ast jjurope? 1935'ten. 
Ayrıca s 
The International Vho's -;/ho? 1910' dan (London, Europa Rublica*. • 

tion Ltd. 32. basım: 1968). 
Y/orld Biography. 1948® den. (Newyork) 
Çağdaşları tanıtan biyografyaların özel olanlarından da birkaç 

örnek verelim : 
The International Yearbook and S tat esman's ,/ho's Y/ho 14. basım. 

London 1966 . Burke's Peerage Ltd. 
International Businessmen's Y/ho's 7ho. İlk basımı: 1966 (Yuka-

rıdaki Yayınevi). 
V/ho's V/ho in Science in Lurope. London 1967. Brancis iıodgson Ltd. 
American Men of Science. 6 cilt. N e w; Hor^, R. R. B ov/k er öo. 
The Nevir Zeeland ^usiness Y/ho's Y/ho. 10.basım. Welligtdn 1964. 
Y/ho's Y/ho in American Art. 9.basımı ±jewyYCEk 1966 R.R.üov/ker Go. 

TÜRKııB'DL BIYOCJRAI1 YA . 

Orhun yazıtlarına* üygur destanlarına, islâmlık çaYı kısası en-
biyalarına ve Köroğlu destanı gibi destanlara değin inen biyografya 
kaynaklarımızın, Osmanlı çağında 20. yüzyıldan önceki birkaç örneğini 
aşağıda sıralıyacağız: 

14. yüzyıldan, Ahmedî : Iskendername. 16. yüzyıldan, İdris-i 
Bitlisî : Bişt Behişt. (8 padişah). Ali: uenakıb-ı Hünerveran; Lütfî: 
Tezkiret-üş-şuara; 17. yüzyıldan, Kâtip Çelebi: Tavim-üt-Tevarih; 18. 
yüzyıldan, Resmî Ahmet Lfendi: Iialifet-ür-Rüesaj Osmanzade Taib: Hadi-
kat-ül-Vüzera. (Bu eserler, daha çok özel biyografyalara girer; türlü 
mesleklerden kimseleri tanıtır). 



i 



- 100 -

19. yüzyıldan, Ali Suavi: Ulema; ^ehmet Süreyya: Sicill-i Osma-
nî (devlet memurları, 4 cilt); uevdet Paşa: Kısası Enbiya (peygamber-
ler); Namık Kemal : Evrak-ı Perişan (bir dizi biyografya).* _i.büzziya' 
nın yayınladığı biyografik cep kitapları; Recaizade Ekrem: Kudemadan 
Birkaç çair; Muallim Naci:Esami; Badit Vehbi: ^eşahir-i İslâm (4 cilt) 
ilacı Zihni: iueşahir-ün-Nisaj Fai Reşat: Eslfif; ayrıca, pek çok sayıda 
kişi biyografyaları sayılabilir. 

(Ozanların hayatlarını anlatan "şuara tezkireleri", bugün hâlâ 
kullanılan biyografya kaynaklarımız arasındadır. Bunlardan ilki 16. 
yüzyılda Sehi'nin, sonuncusu 19. yüzyılda Fatin'in tezkireleridir. Ara 
da: Lâtifi, Ahdî, Basan Çelebi, Beyanî, niyazı, ^aizî, Rıza, Yümnî, 
Asım, Güftî, safaî, Salim, Beliğ, saffet, rcamiz, Esrar Dede. Arif hik-
met, bu arada liammer'in tezkireleri de vardır.) I 

20. yüzyıldan, tarihçi Ahmek Vefik Alcmay'ın : Köprülü1ler, 
Alimler ve Sanatkârlar..gibi kitapları; Ali Kemal: Rical-i ihtilâl; 
Ali Muzaffer: Teracüm-i Ahval-i iaeşahir; Mehmet Zeki Pakalm: Maktul 
Şehşadeler; Ali Puat .lürkgeldi: Rical-i Mühime-i Siyasiye; Bursalı 
Tahir'in, daha önce adı geçen: Osmanlı müellifleri adlı ünlü kitabı 
ile başka eserleri v.b. anılabilir. Bu arada, kişi-biyografyalarmın 
sayısıda oldukça artmıştır. 

(Burada, müracaat kitabı olarak daha çok genel ve özel biyograf 
yaları tanıtmak amacımızdır. Aşağıda, harf devriminden sonra yayınlan-
mış bu türde biyografyaların belli başlılarını sıralayacağız.Kişi bir, 
yografyalarına yer veremiyeceğiz.. Aslında, bu, bir biyografya çalışmas 
olarak ele alınmalıdır. 195-7'de Milli Kütüphane'de kurulan "Biyografya 
Araştırmaları" bölümünde biyografya eserlerini toplayan küçük bir el 
kitaplığı vardır...Ayrıca, "Milli Kütüphane Haberleri" adlı aylık bül-
ten ile "Yeni Yayınlar" dergisinde, ölen yazarlarla ilgili listeler 
bulunmaktadır.) 
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Ansiklopedi bölümünde tanıttığımız, genel ve özel konulu ansik-
lopedilerin, kültür sözlüklerinin aynı zamanda biyografyaları da kap-
sadıklarını, ya da kapsayanları bulunduğunu burada işaret edelim. Genel 
ansiklopedilerle ansiklopedik sözlükler her zaman biyografya için.- de 
kaynaktırlar. Bunları tekrar anmayacağız,, Ancak, özel konulu ansiklope-
di ve sözlüklerin biyografyaları da. kapsayanları, konularında sırası 
gelince hatırlatacağız. 

Belli başlı biyografya türleri: 
Genel biyografya eserleri: 
Mehmet Zeki: Türkiye Tesecüm-i Ahval ansiklopedisi. 3cilt. 

1928-1932. (İlki Arap harfleriyle.dir „ Alfabbtifckdeğildir.. Daha çt>k bir 
albüm niteliğindedir.) 

İbrahim Alââttin Gövsa: Meşhur Adamlar. Hayatları-Eserleri. 
4 cilt, 1933-1938. Yedigün yayını. (Evrensel biyografya sözlüğü nite-
liğinde). 

İbrahim Alâettin Gövsa :Türk Meşhurları Ansiklopedisi. 1945. 
Yedigün yayını, büyükçe bir cilt* uillî biyografya sözlüğü niteliğinde. 

(1927'de Resimli ^azete'nin formalar halinde yayınladığı "Bü-
yük Adamlar Serisi"nin bir çok kitaplarını da Gövsa yazmışiır. Bu dizi-
nin 30 kitabı Türk harfleriyle de yayınlanmıştır.) 

Resimli Türk ve Dünya meşhurları Ansiklopedisi. 1957-1958 Altın 
Kitaplar Yayınevi. (Büyükçe bir cilt. Sonunda:"İzahlı Osmanlıca Tâbir-
ler Sözlüğü.) 

Çağdaşlar biyografyası denemeleri: 
Afşin Oktay: V/ho's Y/h o in Turicey. 1958. Yeni basımı: 1960. 

Türkçe basımı: Biyografiler Ansiklopedisi. 1959. 
Nebioğlu: Türkiye'de Kim Kimdir? 1961-1962. 
(Eahi t Sırrı Orik'in 1953'de üç fasikülünü çıkarabildiği (A) 
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harfinde kalan "150 yılın meşhurları Ansiklopedisi1', AbG gazetesinin 
1957'de ek olarak verdiği, (M) harfinde yarım kalan ''Meşhurlar Ansik-
lopedisi1'; bu arada: Besim Atalay: Türk Büyükleri veya Türk Adları, 
Üçüncü basım: 1935; Ali Kadri Anıt: "Dünya Yüzünde Tarih Yaratan Adam-
lar1'. 1945; Varlık yayınevi: ".büyük Adamlar. Türk ve Yabancı 230 ünlü 
Kişi. 1960" adlı kitaplarda anılabilir, ^unlarda eklenebilir: 

Sadettin Nüzhet (Brgun): İstanbul Meşahirine Ait Mezar Kitabe-
leri. 1932; daha çok hal ve gençlik için hazırlanmış: İbrahim Alâettin 
Gövsa: Bili Türk. Büyüğü. 1940-1943 arasında 4 basım; Ferit Ragıp Tun-
cor~Salâhattin Arıkan: Türk ve Dünya büyükleri Serisi. 3 cilt. 1953-
19.60; Osman Nebioğlu: IQÖ Meşhur Türk. 1955; Mehmet Aydın: Meşhur olan 
Fakir Çocuklar» 1959, 1967 basımları; Donaid Gurloss Peatte'den Ayten 
Dinçer ile Nuriye Müstakimoglu'nun çevirdiği: Üncü ^üyük Adamlar. 
1962; labancı Meşhur Adamlar. 1951, 1962 basımları; 100 büyük Adam 
Ansiklopedisi. 3. basım. 1963; Negdet sançar: Türk Kahramanları. Yeni 
basımı: 1965; Necip Fazıl Kısakürek: Tarih .boyunca Büyük mazlumlar.I. 
1966; Feridun Fazıl Tülbentçi: Türk Büyükleri ve Türk Kahramanları. 
1967... anılabilir. 

Daha önce adı geçen ansiklopedilerden, özel kunulu olarak nite-
lediğimiz: islâm Ansiklopedisi, Islâm-Türk Ansiklopedisi, Türkiye An-
siklopedisi (öciltlik), istanbul Ansiklopedisi, Tarih Ansiklopedisi 
de biyografya maddeleri bakımından genel biyografya sözlüğü ödevi de 
görürler). 

_ Diziler : 

Dizi halinde yayınlanan biyografyalar arasında genel nitelikte 
olanları da, özel (grup, ihtisas) niteliği bulunanları da vardır. 
Aşağıda birkaç örnek vereceğiz: 

1930' de Kanaat Kütüphanesi' niıı yeni basımını yaptığı 30 kitap-
lık: Büyük Adamlar Serisi; aynı yayınevinin iki dizisi daha: Millî 
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Kütüphane Ldebiyat berisi, (31) Kitap.- 1932-1934; ^ illi kütüphane Ta-
rih berisi (24) kitap. 1932-1933? Tasvir gazetesinin: Kimdir? Nedir? 
dizisi. 194.3'ten; her biri ayrı bir anı (hâtıralar) eseri olan (31) 
kitaplık: Canlı Tarihler. Türkiye Yayınevi. 1941-194?; Varlık Yayınevinin, 
nin 1952'de başlattığı, şimdiye değin. (56) kitabı çıkan: Türk Klasikle-
ri ile 1953'te başlattığı, bugüne değin (23) kitabı çıkans) Dünya. Kla^i 
sikleri.. . 

Özel (Grup, ihtisas) biyografyaları : 
.basın mensupları : Server iskit: Türkiye'de matbuat idareleri 

ve Rejimleri, Mutbuat Umum iuüdürlüğü. 1943. Hakkı Tarık Us: 50 Yıl. 
1943» (Jübile Albümü. 1948 ve 1953'defci jübilelerden ilki gazeteye 
ek, ikincisi gazetede tefrika. P.iıüsrev Tokin'in yukarıda adı geçen: 
jjasm Ansiklopedisi). 

Devlet Adamları, yöneticiler : Ibnülemin Mahmut Kemal inal: 
Osmanlı Devrinde Son sadrıazam. 14 cüz. ...illî Lğitim hakanlığı 1940-
1953. 

Mehmet Zeki Akalın : Tanzimat Maliye Hazırları. 1939; Son Sad-
raazamlar ve başvekiller. 5 cilt. 1940-1948. 

Mücellitoğlu Ali Çankaya : mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler. 2 
cilt. 1954. (İkinci basımı hazırlanıyor.) 

(Vasfı Mahir Kocatürk: Osmanlı Padişahları. 1949, 1954, 1957 
basımları; Reşat bkrem Koçu : Osmanlı Padişahları. 1960; hazım Dor^y: 
İstanbul'da Gömülü Padişahlar. 1947; Kerim Yunt: Türkiye Orman Umum 
Müdürleri Albümü. 1951; Vedat Onur: Tanzimat Devrinin Lüyük ve Unutul-
maz Simaları. 1964). 

T.b.M.M. Albümleri de kısa biyografyaları ile busada anılabi-
lir. (I.Dönem ve 5. dönemden buyana. 1965'ten beri Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Albümleri ayrı ayrı basılmaktadır.) 

B. Y Y . O, 
Kütüphancû 
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hukukçular: Hasarı Basri Erk: keşhur Türk^Hukukçuları, 1961. 
Felsefeciler, mutasavvıflar: Cemil sena Ongun: Büyük Filozoflar 

Ansiklopedisi. 1-3. ciltler. 1958'den. (4 ciltte tamamlanacaktır.Yaza-
rın 1953'te çıkmış küçük kitabı: Meşhur Filozoflar). 

(M.Fuat Köprülü: Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar, 1918, 
1966 (Diyanet işleri Başkanlığı) basimlanf Hilmi Ziya ülken: Yirmin-
ci Asır Filozofları. 1936; vehmet Ali Aynî: Türk Ahlâkçıları. 1939). 

Düşünürler: A. Cerrahoğlu: Sosyalizm Tarihinden Unlii Düşünürler. 
1-4» fasikül, 1962'den, (Daha önce andığımız: Sosyalizm sözlüğü). 

hekimler: Doktor Fethi ^rden: Türk Hekimleri Biyografisi. 1948. 
Tiyatro: A.madat: Sahnemizin Delerleri. 1943, 
(M,W.Ozön-B.Dürderii. Türk Tiyatro Ansiklopedisi; Yıldırım Zeren: 

Tiyatro adlı yukarıda anılan kitaplar). 
Plâstik Sanatlar: Nuıull&h Berk: Türk Heykeltraşları. 1937; 

Sami Yetik: Ressamlarımız, 1939; Pertev hoyar: Türk ressamları. 1948; 
Nüzhet İslimyeli: Türk Plâstik Sanatçıları Ansiklopedisi. 1967'den 
beri "Ankara Sanat" dergisinin eki olarak verilmektedir; Suud SMafta: 
Yetkin: Büyük ressamlar. 1955, 1966 basımları; Sadun Altuna: Büyük 
Ressamlar. 1959; Zahir Güvemli: büyük nessam ve Heykeltraşlar. 1964.. 

iuüzikçiler: Salâhattin Göktepe: Büyük müzisyenler Ansiklopedisi. 
(1962*den); Ibnülemin Mahmut Kemal: Hoş Sada. 1958. Tamamlayan: Avni 
Aktuç; Mustafa i, ona: Elli Yıllık Türk Müzikisi. 1955; Azize Erten 
Bergin-* Osman ±!,uat üzkılıç- Sönset ünan: Büyük Kompozitörler. 1959; 
Gültekin Oransay: 60 Türk Bağdar. 1960; Baki Süha Edipoğlu: ünlü Türk 
Bestekârları. 1962; Erich Valentin: Büyük Bestecilerden Küçük Portreler, 
ler. Çeviren: ^duard Zuckmayer; Sadun Kemali Aksüt: 5000Yıllık Türk 
Müzikisi Antolojisi. 1967; (Daha önce adları verilen: TG. Sözer: Müzik 
ve Müzisyenler Ansiklopedisi; F. Yener: Küçük Batı Müziği Ansiklopedisi; 
Y. Oztuna: Türk Müzikisi Lügati). 
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bpor: Süleyman Kâni ir t em: Türle Kemankeşleri. 1938. 
iazı Sanatı: Ibnülemin Mahmut Kemal Ihal: Son Hattatlar. Ki Ilı 

Eğitim bakanlığı. 1955. 
Edebiyatçılar: İbnülemin Mahmut Kemal inal: Son Asır Türk şair-

leri. 12 cüz. Türk Tarih Encümenî*Millî Eğitim Bakanlığı. 1930-1942. 
(Alfabetik). 

Sadettin Nüzhet Ergun: bektaşi şairleri: 1930; Türk şairleri. 
1936-1945. 96 fasiktil. (4. ciltte, (P) harfinde yarım_ kalmıştır. Alfa-
betik) . 

Murad Uraz: Türk Edip ye şairleri. 1939. (Alfabetik) 
Behçet Mecatigil: edebiyatımızda isimler Sözlüğü. 1960, 1964, 

1966., 1967 basımları. (Alfabetik). 
(Tahs Ay (Toros): Türk Kadın Şairleri. 1934; Mehmet Behçet 

Yazar: Genç Şairlerimiz ve Eserleri. 1936; Genç Romancılarımız ve Ül-
serleri. 1937; Edebiyatçılarımız VTZ Türk edebiyatı. 1938; Murad üraz: 
Kadın Şair ve iauharirlerimiz, 1941; Saffet Sıtkı bilmen: Şair Osmanlı 
Padişahları. 1942; Hilmi Yücebaş: şair Padişahlarımız:1960; Taha Toros 
Türk Hatipleri. 1950; Hasan Eren: Türk Saz şairleri iiakkında Araştır-
malar I. 1952; Puruzan Husrev Tökin: edebiyat Ansiklopedisi. I. fasi-
külde, (A) harfindevyarım kalmıştır; Refik Ahmet Sevengil: Eski çairle 
rimizin Ustaları. 1964; Yıllar boyunca Halk şairleri. 1965; Çağımızın 
Halk Şairleri. 1967; Veli ^ehçet Kurdoğlu: şair Tabibler. istanbul 
Fetih Cemiyeti. 1967). 

Ender Gürol: Dünya Edebiyatçıları Ansiklopedik Sözlüğü. 5000 
_yazar. 1964. (Alfabetik). 

Oktay Akbal: Çağdaş Dünya Edebiyatçıları Sözlüğü. 1967. (Alfa-
betik) . 

Atilla Tokatlı-Selâhattin Hilâv: Dünya hazarları ve Eserleri 
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Ansiklopedisi. 1967'de fasiküller halinde yayınlanmaya başladı. 
(Varlık Yayınevi: .büyük Yazarlar. Batı Edebiyatının 80 yazarı. 

1959; Tahsin Yücel: Büyük ^airler ve Şiirleri. 1961). 
(Orta okul ve liselerin Türkçe ve Edebiyat ders kitaplarında,, 

adı geçen edebiyatçıların tanıtan yardımcı okul kitapları da pek çok-
tur. örnek olarak: murad uraz: Lise ve Orat okul kitaplarında yazıla-
rı bulunan çair ve ediplerin nayatı. 15.basım.1961; Baha Dürder: şair-
ler, Edipler, muharirler. 4.basım. 1960; Mithat Sadullalı Sander: Seçkin 
Edebiyatçılarımızın biyografileri, 1943; Ferit Kagıp Tuçcr: Orat okul 
Türkçe Kitaplarında adı geçen i'azarlar ve çevirenler. 1952; uaki kur-
tuluş: Çair ve iazarların Hayatı. 1959; hikmet Dizdaroğlu: Orta okul T 
Türkçe Kitapalırında âdı Geçen Sanatçılar. 2.basımı; 1963; k.Türker 
Acaroğlu: Ozanlar ve Yazarlar. 2.basım. 1967). 

(Biyografya da verdikieri için antolojileri, ileride, edebiyat 
tarihlerini de içine alan "Tarihler" bölümünde anacağız.) 

Türk Bilini Adamları: Türk ^ilim Adamları. Genel Kurmay Başkan-
lığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi. 1966. Önceki basımı: Türk Sivil 
İlim Adamları rehberi. 2 cilt. 1957-1958. Yayınlayanın o zamanki adı: 
İlmi istişare ve geliştirme Kurulu. 

Bilim Adamları, Kaşifler, Mucitler: Erich Temple Belli: Büyük 
Matematikçiler. 2 cilt. i.dllî eğitim Bakanlığı; Edna Yost: çağdaş Bi-
limde Kadınlar. 1965. (Kaşifler ve mucitler. Yedigün iayıaı, 1939; 
Lehr Burger: Dünyanın Çehresini Değiştiren 12 Adam. 1958. Azize Eer-
gin: Dünyamızı Aeşfedenler ve Meraklı "Yolculukları. 1965; Marcel Gri_ 
aule: Büyük Kaşifler. 1962). 

Bölge Bi^cgrsfyalaaicJI : 

Türkiye'de illere ve bölgelere göre hazırlanmış olan biyiögraf-
yalardan saptaya bildiklerimizi aşağıda sıralıyoruz: 
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uursalı Tahir: Aydın vilâyetine Mensup Meşayih, Ulema, Şuara, 
Müverrihin ve Etibbanın Tercüme-i Hali. 1908. 

ismail Hakka (üzvnçarşilı): Karesi Meşahiri. 1924 (Mehmet Lâtif-
le birlikte), li.kısım. 1925. (Balıkesir). 

Ahmet Talât (Onay) Çankırı Şairleri 1.1931. 
Ziyaettin Fahri (Fmdıkoğlu): Erzurum Şairleri. 1927. 
Hasan ba'sri Erk: Erzurumlu Bilginler I* 1947. 
Şakir sabri: Gaziantep Büyükleri. 1934. 
Faik türkmen: Hata$ Şairleri-. 1939. 
Hüseyin avni (Ozan): İzmir Şairleri. I. 1934. 
M. Çağatay Uluçayc Manisa ünlüleri. 1946. 
Halis Turgut (Asarkaya.) Cinliağlu: Tokat Vilâyeti Meşhurları I. 

1949. 
Cahit oztelli: Zileli Şairler.. 1944. 
Kişi (Şahıs) biyograf.yâ'ları: 
Bunları tek tek sıralamaya olanak bulunmadığını, uzun bir biycg-

rafya araştırması konusu olduğunu belirtmiştik,.Sadece türlerden bir-
kaçını, birkaç da örneği aaaaağızj 

Mithat Cemal.Kuntay: Namık Kemal. Devrinin İnsanları ve Olayları 
Arasında. Milli Eğitim Bakanlığı- 3 büyük cilt. 1944~19Ş6f-, sMBhmfctoBBin-
ErjgârgjcdUiii&iya Gökalp. Bir Fikir Adamının Romanı. 1951;,Mehmet Akif: 
İslâmcı Bir Şairin Romanı. 195£; Şevket Süreyya Akdemir: Tek Adam. 3 
cilt. 3. basımı; 
İkinci Adam. 3 cilt tutacaktır. 

Otobiycgrafyaya bir örnek, yine Şevket Süreyye Aydemir'in: Suyu 
Arayan Adam. 1959. 3. basım;':- 1967. 

Romanlaş t irilmiş bS>5#jbgp§fyâyaya bizde ilk örneklerden, biri: 
Hasan Ali (Yücel): Gcethe. Bir Dehanın Romanı. 1932. 

ir. I jilerin u. uları da biyo^rcfya ^arltti-i aranma 6ircr; Ata-
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Tek. kişilerin anıları da biyografya eserleri arasına girer: 
Atatürk'ün "Nutuk"u, aynı zamanda bir anı eseridir. Özellikle politika© 
cılar, savunma amacı da güden anılar yayınlamayı âdet edinmişlerdir. 
Eski cumhurbaşkanlarından Celâl Bayar, bugüne değin dört cildi çıkan 
bir kitap yayınlamaktadır: Ben de Yazdım. 1965'ten. Edebi anılara biz-
de ilci: Hali t 21ya Uşaklıgil: Kırk Yıl. 4 cilt. 1936. Hüseyin Şahit 
Yalçın: Edebi Hatıralar. 1935. (Yalçın1m siyasal anıları: Yedigün, 
Halkçı, Ulus gazetelerinde tefrika edilmiştir. Basın anılarına örnek: 
Ahmet İhsan: Matbuat Hatıralarım. 2 cilt. 1930-1931. 

Sonradan hatırlanarak, ya da belgelere dayanılarak yazılan anı-
lardan farklı elarakj yazarın günü gününe yazdığı düşünce, duygu, göeüş 
rüş, izlenim taşıyan, günü gününe, hattâ saat de kaydedilerek yazılan, 
anılara "günlük" (jurnal, Ataç1ta:günce) deniyor.. Batıda büyük yazariar 
larm günlüklari enların en dikkate değer yazıları arasına girer. 
Andrâ Gide'in ünlü günlüğünden parçalar Türkçe'ye de aktarılmıştır; 
Günce'den Seçmeler. Çeviren: Necip Alsan. 1961.Bizde, Hurullah Ataç'ın 
Son Havadis ve Ulus Gazetelerinde yayınladığı "Güncelinden bir bölüğü 
kitap haline de getirilmiştir; Günce. 1960. Oktay akbal'm "Günlerde" 
si Varlık dergisinde parça parça yayınlanmaktadır. Siyasa adamı elgak 
rak, Mahmut Şevket Paşa'nın, 1965'te Hayat dergisinde yayınlanmış olan 
günlüğü de dikkata değer: Mahmut Şevket Paşa'nın Günlük Not Defteri.-

M&ktuplar: Bilim, sanat, devlet adamının başka bir tanınmış kim-
seye, ailesine, dostlarına, yazdığa mektuplar, onun biyografyasını 
mada ıbir öğedir. Edebi türlerden biri de olan mektup, değerli bir mal-
zeme olarak, derlenir, yayınlanır.i'evziye Abdullah Tansel'in Türk tarih 
Kurumu Yayınları arasında çıkan: Ziya Gökalp'in Malta ve Linini Mektup-
ları. 1965; Namık kemal'in MektuplarıIJ. 1967, bu türe örnek olarak gÖ3 
gösterilebilir. 

Burada; tek tek yazılıp Kitap halinde derlenmiş olan "portre" 
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türünden yazıları, ayrıca eleşoi?i~yoluyla yazarlara değinen kitapları^ 
yazarların biyagrafyalarıyla birlikte düşünce ve görüşlerini de belir-
ten- dolayısıyla kişiliklerine- ışık veren anketleri da -bir kaç örnekle 
göstereceğiz. 

Portre, anı, çözümleme niteliğinde eserlere örnek; Yusuf Ziya 
Ortaç s Portreler, 19605,Oktay Akbal; Şair Dostlarım, 1964- Halit Fahri 
Ozansoy; Edebiyatçılar Geçiyor.1967'de 2„ basım; Samet Ağaoğlu; Babamın 
Arkadaşları, 1958,, 1939 basıcıları; , Aşina Yüzler. 1965» 

Anket, konuşma (mülakat) niteliğinde eserlere örnek; Ruşen Eş-
ref (Ünaydın): Diyorlar ki, 1932, Nusret Safa Coşkun; -Yeni Bir Edebiyat 
yaratabilir miyiz? 1938; Şinasi Ozdeno^lu; Edebiyatımızın Beş Ana Mese-
lesi. 1949» Mustafa Baydar; Edebiyatçılarımız Me Diyorlar? 1960. 

Eleştiride eser ve yazarlar; Af.Sh Sırrı Levend; Eserler ve Şah-
siyetler. 1940Ş lahit Sırrı Orik; Hayat ile Kitaplar0 1946; Oktay Ak»ai 
bal; Dost Kitaplar. 1967. 

Armağan.: Bir bilim ve sanat' adamının.- belli bir yaşa, mesleğin-
de belli, bir yıla (50, yıl gibi) ulaştığı, ya da Öldüğü zaman , anısına 
hazırlanan kitaplara'""'armağan" adı verilir; bu türden kitaplarda yazar-
ınnhöy&i?., eserleri üzerine yazılar da bulunabilir, 

I% Soyadı/ı sorunu; 1934 yılı haziran ayında çıkarılan "Soyadı Ka-
nunumdan önce pek az kimse eski aile adını kullanır, bu adlar daha 
çok zade" ile biterdi, "Soyadı Kanunu", herkesi yeni bir ad almakla 
yükümlü kıldı. Kimileri eski aile adlarını 'lürkçeeLeştirdi; kimisi yeni 
ad aldı, 1934!ten önce ölmüş kimseler bibliyografyalara, kataloglara, 
biyografyalara, dizinlere ya eski aile adlarıyla ya da ilk (küçük, 
göbek) adlarıyla girerler. (Üçüncü bölümde, kataluglama kurallarında 
bu konuya yeniden değinilecektir), 1934sten sonra soyadı almış olan 
yazarların 1934®ten önceki eserlerini -aynı adı taşıyan kimselerin eser-
leriyle karıştırmamak için- biyografya ve bibliyografya bilgilerine 
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gerekseme vardır, (ismail hakkı Baltacıoğlu, ismail Hakkı İzmirli, 
İsmail Hakkı Uzukçarşılı.... gibi adlar örnek olarak gösterilebilir.) 
Bir bölük kitahta «hattâ son zamanlara değin- kişileri bibliyografya, 
biyografya ve dizinlerde ilk adlarıyla göstermek alışkanlığından vaz-
geçilememiştir. .bu yüzden, bu türde eserleri, katalog ve dizinleri 
kullanırken, yazarın soyadıyla birlikte küçük adını da dikkate.almak 
gerekir. 

2) Takma adlar s Yazarların, asıl adlarını bırakarak, hattâ 
unutturarak (Akagündüz'ün asıl adı: Hüseyin Avni'dir; sonra bir ara 
Enis Avni adını kullanmıştır) yazılarında takma ad kullanırlar; ya da 
hem..kerıdic.adlarıyla, hem takma adla (Peyami Safa'nın takma adı: Server 
bedi'dir) yazı yazarlar. Araştırmalarda bu noktayı da dikkatten uzak 
tutmamalıdır. (Kataloglama bölümünde bu da söz konusu edilecektir). 

(Biyografya konusunda geniş bilgi, Türk Ansiklopedisi'nin 7. 
cildinde: Biyografya maddesinde vardır). 
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5 o 

YILLIK-ALkMAK 

Yıllık, yılda bir yayınlanan resmî ya da özel bir yayın türüdür 
Yıllık, geçen bir yılın olaylarını özetler; hazırlandığı yıl için ge-
rekli bilgiler verir, Bir bölüğü yönetim, politika, bilim, teknik gibi 
alanlardaki yenilikleri verir» 

Yıllık : devlet yıllığı, devletin çeşitli resmî dairelerinin, 
illerin yıllıkları; üniversitelerin, okulların, bilim kurumlarının, 
derneklerin, özel kuruluşların, yayınevlerinin çıkardıkları yıllıklar 
olarak çeşitlenir. 

iU-jnanak s 
Yine yılda bir yayınlanan, ancak daha çok tal evim o ilgileri ve-

ren kitaplar* .de vardır; bunlara Arapça ;itakvim, masal..gibi anlamla-
ra gelen "almanak" adı vgrilir. ilkçağlardan beri, müneccimler tara-
fından hazırlanacak hükümdarlara sunulan, gelecek yılın astronomik çi-
zelgelerini kapsayan bu almanaklar Araplarda yaygan hale gelmiş, 16, 
yüzyılda batıya geçmiştir. 0 zamandan beri dünyanın hemen her yerinde 
pek çok almanaklar yayınlanmaktadır, ingiltere'de 1851?den beri çıka-
rılan: Uhitaker's Almanack; daha çok kıral ve asîl ailelerini konu edi 
nen, 1763"ten beri yayınlanan Almanach de uotha; ingiltere'de denizci-
ler için çıkarılan: The Nautical Almanac; Amerika'da: The mautical 
Alnıanac and American Bphemcris bu türde eserlerdendir. 

Yıllık ile almanak, birbirinden farklı nitelikler taşırlarsa da 
her ikisinin içeriğini birleştiren almanak ve yıllıklar da vardır. Al-
manaklar yılın takvimini, bayraiı günlerini, tarımcılara mevsim öğütle-
rini önde tutar; yıllıklar, bunları yayınlayan kuruluşlara gore bilgi-
ler kapsar. Özel yayınevlerinin yayınladıkları yıllık ve almanaklarda 
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İse halk için her çeıit bilgi verilmesine* çalışır. Hattâ almanaklar 
şiir, hikâye, özellikle atasözleri ve özdeyişlere yer verir, .bugün 
Amerika'da : 

Information Polease Almanac, Atlas and Yearbook, A ou York 1968{ 

de 22. basımı, Simon and Schusterc 
The Aorld Almanac and böok of Pacts. 19681 de 100, yılı, i\ı ev; 

York, The Hews, 
Fransa'da: 
Almanach Hachette, Paris, 1968'de 65. yılı 

adlı almanaklar dünyaya yaygın, çok kullanılan eserlerdir, 
Türkiye'de, bu türde yayınlar basın tarihimizin ünlü kişisi 

Ebüzziya Tevfik ile başlamıştır? Salname-i Hadika ("üadika", gazete 
adıdır; 1290(1873); Salnane-i PbüAziya, 129^(1877)> Salname-i Kamerî, 
123'.""'/1879) j Rebi-i marifet, 1297(1880) -sonraki adı . Sevsal-i mari-
fet, 1306-1309(1888-1891); Takvim-i Jübüzziya, 1 3 1 0 / 1 3 1 1 ( 1 8 9 2 ) , 1315/ 
1316(1897), 1316/1317(1898), 1317(1900). 

Başka eserler: 
levsal-i Servetifünun (Ser- etifünun dergisinin yıllığı). 1310" 

dan; Nevsal-i Asır, 131.31? Movaal-i Malumat, 13151 tenj General Profe-
sör Doktor Besim Ömer Akalın'm ünlü- N^vsal-i Afiyet,131511en; Salna-
me-! Servetifünun, 1326'dan; Karagöz Salnamesi(Karagöz gazetesinin), 
1910-1913; Kanaat Kütüphanesi'nin benzerleri içinde en iyisi sayılabi-
lecek: Millî N ev s als i, 1922-1925; M,Zekerıya(Sertel) ;in: Resimli ;:ıl, 
1926; Faik ,.eşit(Unat)-İsmail Hakkı (Tcnguç)'un:- Muallim Almanağı,1929 
Vakit gazetesinin zaman zaman yayınladığı küçük almanaklar,,. sayıla-
bilir. 1932'de çıkan: Yeni Almanak; Cumhuriyet gazetesinin 1936-1538 ./ 

yıllarında yayınladığı: Cumhuriyet Almanağı; İstanbul Matbuat Cemiye-
ti 'nin, (1933 tarihlisi Selim Hüzhet Gerçek tarafından hazırlanmış, 





ise halk için her çeşit bilgi verilmesine çalışır.- Hattâ almanaklar 
şiir, hikâye, özellikle atasözleri ve özdeyişlere yer verir. .uugün 
Amerika'da : 

Information Pclease Almanac, Atlas aııd Yearbook, îiew. York 1968' 
de 22. basımı. Siman and Schusterc 

The v/orld Almanac ana Döok of Pacts. 1968'de 100, yılı, j*ew 
York, The Nev/s«. 

Fransa5da: 
Almanach haclıette, Paris, 1963'de 65. yılı 

adlı almanaklar dünyaya yaygın, çok kullanılan eserlerdir, 
Türkiye'de, bu türde yayınlar basın tarihimizin ünlü kişisi 

Ebüzziya Tevfik ile başlamıştır; Salname--! Hadika ("üadika", gazete 
adıdır; 1290(1873); Salname-l Ebü^ziya, 129^(1377)> Salname-i Kamerî, 
1231'V1879); Rebi-i marifet, 1297(1880) -sonraki adı . 3evsal-i Mari-
fet, 1306-1309(1888-1891); Takvim-i Ebüzziya, 1310/1511(1892), 1315/ 
1316(1897), 1316/1317(1898), 1317(1900). 

Başka eserler s 
Nevsal-i Servetifünun (Ser- etifünun dergisinle yıllığı), 13107 

dan; Uevsal-i Asır, 1313 İ.; Movaaî-i Malumat, 1315'ten; General Profe-
sör Doktor Besim Ömer Akalın'm ünlü» h-vsal-i Afiyet, 1315 ' ten; Salna-
me-i Servetifünun, 1326'dan; Karagöz Salnaraesi(Karagöz gazetesinin), 
1910-1913; Kanaat Kütüphanesi'nin benzerleri içinde en iyisi sayılabi-
lecek: millî i\fevsal' i, 1922-1925; M,Zekerıya(Sertel) • in: Resimli ;:ıl, 
1926; Faik meşit(Unat)-îsmail hakkı (Tc.nguç)'un: muallim Almanağı, 1929 
Vakit gazetesinin zaman zaman yayınladığı küçük almanaklar,,, sayıla-
bilir. 1932'de çıkan: Yeni Almanak; Cumhuriyet gazetesinin 1936-1938 , 
yıllarında yayınladığı: Cumhuriyet Almanağı; istanbul matbuat Cemiye-
ti 'nin. (1933 tarihlisi Selim Efüzhet Gerçek tarafından hazırlanmış, 
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basın konusunda değerli bilgileri içine alan) : matbuat Almanağı, 1933 
1933.„., özellikle hatırda tutulmalıdır, 

jfıl.lıklar 
Yukarıda andığımız almanaklar arasında yıllık niteliğini de ta-

şıyanların bulunduğunu bir daha hatırlatarak, yıllıklara geçelim. Dün-
yada bugün yayınlanan yıllıklar arasında, yukarıda andığımız, Amerika' 
da yayınlanan iki almanak'tan başka, Encyclopedia Americana'nm: Ame-
rican Annual'ij ,'orla Almanacj International Year Look; ingiltere'de 
çıkan: lEha Sia±Ggmajais,°Yearbook (1863'te); bundan daha once, 1759'da 
başlamış olan: Annual Register; Almanya'da çıkan: Lerliner Jahrbuch.. 
da örnek olarak anılabilir. Ancak, aşağıda göstereceğimiz birkaç yıl-
lık daha aktüeldir: 

Britannica Look of tiıe fear„ 1937'den beri. (Lncyclopeadia üri-
tannica'nın yıllığı), 

Londra'daki Luropa Publâcations Limited'in yıllıklarından: 
Luropa Zearboolc. 1967 sayısı, (iki ciltte beş kıtayı tanıtmak-

tadır). 
The Middle uast and Morth Africa. 1966-1967'de 13. basımı, (LU 

iki eser, devletlerin siyasal, toplumsal, ekonomik birer ansiklopedisi 
niteliğindedir). Aynı kuruluşun, yıllık: The International ""ho's Uho 
adlı yayınıniJ.£iy\ogra£$a±a:b Lölüaünde anmış tık, 

Paris'teki uarousse kuruluşu da 1960 için şu yıllığı hazırlamış 
tır: 

Larousse Journal de l'annee. 

TürkiyeL.'_de_ -.Xi.ilıklar : 

Osmanlıca "yıllık karşılığı olarak S'salname1?(yıllık) ve (»Nevsal 
(yeni yıl) sözcükleri kullanılmaktaydıj ikisi de Parsçadır. 
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Osmanlıedevleti Hicrî 1263(1847) ile 1326(1908) arasında, Malî 
1326(1910) ile 1334(1918) arasında devletin resmî yıllığını "oalname-i 
Devlet-i Aliye-i Osmaniye" adıyla bastırmıştır. Bu yıllıklarda, Osman-
lı devleti örgütünü ve yüksek memurlarını tanıtan pek çok bilgi yer 
almıştır, 

Hicrî 1302(1884)'den başlayarak,Hariciye nezareti, Hicrî 1316 
^ -

(1998)'dan Maarif Nezareti de yıllıklar yayınlamıştır. Başka resmî 
daire salnameleri arasında, Şeyhülislâmlığın: "ilmiye Salnamesi" de 
anılabilir. Ayrıca, imparatorluğun birçok illerinde salnameler yayın-
lanmıştır. Bunlar çok güç bulunan, tamamı'henüz saptanmamış, devletin 
son yüzyılı için değerli bilgiler veren eserlerdir. (Selim Nüzhet Ger-
çek' in, Kitap Belleten1de de yayınlanan bir yazısı: Vilâyet ve Nezaret 
Salnameleri,. 1/25.sayı, 1.7.1963). Bu salnamelerin kimileri: Halep, 
Hicaz, Kosova, Manastır, Selânik, Tuna, Aydın, HüdevendigÖr, Kastomonu, 
Bolu, Bdirne, Trabzon... salnameleridir. 

Cumhuriyetten sonra: 
Devletin resmî yıllıkları düzenliwe sürekli yayınlansmûmışisr: 
T.C. Devlet Salnamesi. 1926, 1926/1927, 1927/1928. 
•I.C. Devlet Yıllığı. 1928/1929, 1944/1945. 
T.B.M.Mc'nin yıllıkları: 1929, 1930; IV. Dönemin Fevkalâde, 

1,11, toplantılarıj V.Dönemin I,II,Fevkalâde, III,IV. toplantılarıj 
VI.Donemin 1,11. Fevkalâde, toplantıları^. VIII.Dönemj IX* Dön em. . .için 
yıllıklarıçıkarılmıştır. 

Devlet İstatistik Enstitüsü (Bski adı: istatistik Genel Müdür-
lüğü), .1928'den beri "Türkiye İstatistik Yıllığı"nı yayınlamaktadır, 
(ilkinin adı: İhsaî Yıllık, ileride, İstatistik bölümüne bakınız). 

Dışişleri Bakanlığı Yıllığı. 1953, 1964-1965. (Hâinit Aral tara-
fından hazırlanmıştır. Bu yıl da yayınlanacaktır). 
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Belediyeler Yıllığı. 3 cilt. 1949. 
(içişleri Bakanlığı 1967 yılında bütün illere yıllık hazırla-

malarını buyurmuştur. Bir kısmı basılmıştır. 1?Sıvas Yıllığı1' göriile-
bildi). 

istanbul Arkeoloji müzeleri Yıllığı. 1950'de 4.sayısı (görüle-
bildi). 

Ankara Üniversitesi hukuk Fakültesi Yıllığı. 1941--1942. 
Ankara Üniversitesi Yıllığı. 1946-1947, 1947-1948, 1959. 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi GözmKliniği Yıllığı. 19481 den 

(Prof. Dr. Süreyya Gördüren tarafından kurulmuştu). 
Oktay Aslanapa-^erare Yetkin-Metm bozan: oanat Tarihi Yıllığı. 

1965. İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi. 
milletlerarası künasebetler Türk Yıllığı. Ingilizcesi: The 

Turkish Yearbook of International Relations. 1960, 1962, 1963, 1964, 
1965. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dış münasebetler 
Enstitüsü'nce yayınlanmaktadır. 

insan Hakları Yıllığı. 1954. Birleşmiş milletler İnsan Hakları 
ve Ana Hürriyetlerini Sağlama ve Koruma Türk Grubu yayını. (Birleşmiş 
milletler'İn bu alandaki ynjllığı: Annuaire des Droits de 1'Konime). 

Yıllık. Gazetecilik Enstitüsü Dergisi. 1960, 1961, 1962. istan-
bul. 

Özel Yıllıklar : 
Türk Ticaret Yıllığı mecmuası. (Ticaret Yıllığı). Kurucusu : 

Cevdet Erdem. 1868'den. (1950'de çıkan 83. basımı görülmüştür). 
Malûl Gaziler Neşriyat Yurdu: çark Ticaret Yıllığı. 1930-1938.. 
Necdet Nuri : Türkiye Salnamesi. 1929-1931. 
Yusuf Akçura : Türk Yılı. 1928, Türk Ocakları yayını.(Türk dünv 

yası ve Türkçülük konularında bilgiler). 
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/ 

Kilmi Ziya Ülken ; Felsefe Yıllığı. II. 1934. 
Türk Dil Kurumu: Yıllık. 1945/1946, 
Türkiye Yayınevi: Türkiye Yıllığı, 1947, 1948. 
Türkiye Yıllığı. 1962, 1963, 1964,1964, 1965, 1966. Çıkaranlar: 

Attilâ Karsan-Oğuz Akkan. 
Bütün Dünya Yıllığı. £950'den. Eebioğlu Yayınevi. 
Ahmet Refik Sevengil: Sanat Yıllığı. 1950. 
Varlık Yıllığı. 196l!den. Varlık Yayınevi. (Daha çok, geçen bir 

yılın sanat ve fikir hayatı, şiirler, hikâyeler v.b.), 
Memet Fuat'ın Seçtikleri. Edebiyatımız. 1963'ten. (De) Yayın-

evi . 
Türk Edebiyatçılar Birliği: Yıllık. 1962, 1963. 
Kent Yayınları: Tiyatro Yıllığı. 1963. 
(Türkiye'de eski almanak ve yıllıklar için bakınız: Server is-

kit: Türkiye'de Neşriyat hareketlerine Toplu Bir Bakış. 1943). 
Yabancı ülkelerde yayınlanan yıllıklar arasında, Özellikle: 

Engineer's Yearbook...gibi teknik eserler pek çoktur. Bizde, Reşat 
Kınıkaslan'm, 1946'dan başalayarak bir süre yayınladığı: Teknik Cep 
Takvimi adlı küçük yıllık anılabilir. 

Magazinlerin, çocuk dergilerinin yıllıkları; Sinema Yıllığı, 
Futbol Yıllığı.... gibi yıllıklar da basılmış, basılmaktadır. Hepsini 
saptamak ayrı bir çalışmaya bağlıdır). 

6. 

Ansiklopedik Diziler 

Türlü konularda ya da belli bir konuda, birbirine -çoğunluk sa-
yılarla bağlı olarak yayınlanan sıra halinde eserlere diziler (seriler) 
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denir. Diziler ya tamamlanır (Turk Tarih Kurumu®nun bir gün tamamlana-
cak olan ;iDünya Tarihi!? dizisi gibi), ya da sürüp gider (Varlık Yayın-
evi'nin "Faydalı Kitaplar" dizisi gibi). 

Devlet dairelerinin yayınları, çoğunluk dizi sayısı (seri numara-
sı) alan diziler halinde yayınlanır. Üniversitelerin, bilim kurumları-
nın , derneklerin yayınları da böyledir, üniversiteler, kimi özel yayın-
evleri bütün yayınları için bir genel dizi;.,sayısı, alt dizilere bölü-
nen yayınları için de ayrı ayrı dizi sayıları koyarlar. (Varlık Yayın-
ları 'nin genel dizi sayısı ile "Faydalı Kitaplar", "Türk Klâsikleri", 
"Çocuk Klâsikleri" gibi özel dizi sayısı alan dizi yayınları buna ör-
nektir. Üniversite yayınları, bütün olarak genel bir dizi sayısı, fa-
kültelere gore ayrı dizi sayısı alır). Fakülte ve enstitü yayınları, 
konularının daha sınırlı oluşu bakımından özel nitelikte dizilerdir. 
Özel yayınevlerinin daha sınırlı konuda dizileri de bu niteliği taşır. 

/ 

(Varlık Yayıniarı içindeki "Türk Klâsikleri" dizisi &ibi). 
faristte yayınlanan, bugünlerde kitap sayısı (I300)e yaklaşmış 

bulunan : "Que Sais-Je?" dizisi, çok çeşitli konularıyla bir genel 
ansiklopedi niteliğindedir. (Yayınlayan: Bresses Universitaires de 
Srance). Larousse'un "Classiques Larousse"u ise, Fransız edebiyatına 
adanmış bir dizidir. İngiltere ile Amerika'da yayınlanan "Penguin" ve 
"Pelican" dizileriyle Almanların "Universal Bibliothek"i de bu arada 
anılabilir. 

Türkiye'de di z iIe r \ 
Dizi yayınma, geçen yüzyılda Ebüzziya Tevfik başlamıştır, ünce 

"Aütüphane-i Meşahir" adııile biyografya dizisi niteliğinde başlayan 
yayını, sonradan Almanların "üniversal Bibliothek" dizisinden esinle-
nerek "Kütüphane-i Ebüzziya" adı ile genel bir cep kitapları dizisine 
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dönüşmüştür. Cumhuriyetten sonra, Hüseyin Cahit Yalçın'ın 1923'te kur-
duğu "oğlumun Kütüphanesi" sosyal konuları, tarihleri de içine alan 
-numarasız- bir bilim dizisi olarak bir süre yayınlanmıştır. 

Kanaat Kitabevi'nin 1931'de başlattığı -dizi sayısı almayan-
"Ansiklopedik Keşriyat"ı, ayrıca, "Millî Kütüphane Edebiyat Serisi", 
"Milli Kütüphane Tarih Serisi", "Vilâyetlerimiz" dizileri; haydar Rı-
fat Yorulmaz'ın 1939*da başlayan "Kültür Serisi"; Vakit Kitap Yurdu' 
nun 193-;-'de başlattığı, önemli kitaplara içine alan "Dün ve Yarın Ter-
cüme Külliyatı"; Kanaat Kitabevi'nin 1938 sıralarında başlattığı "An-
kara Kütüphanesi" ile "Ankara Kütüphanesi Tarih Serisi"* Tan gazetesi-
nin 1938-1939 yıllarında çıkardığı (54) kitaplık "Cep Kitapları"; Cum-
huriyet Halk Partisi'nin 1938'de başlayan "Konferanslar Serisi"^ Millî 
Eğitim Bakanlığı1nm 1940'ta başlatılan "Dünya edebiyatından Tercüme-
ler Serisi"*ne sonradan eklenen "Bilim Eserleri" dizisi, 1943' te başla-
yan "İyi Yaşama Serisi"; Tasvir gazetesinin 1943 !te bajlâfctığı "Tasvir 
Neşriyatı"; Remzi Kitabevi'nin 1944'ten beri süren "Kültür Serisi"; 
1947'de başlayarak (21) kitabı çıkmış olan "Halkevleri Kılavuz Kitap-
ları"; Varoğlu Kitabevi'nin 1947-1948'de (15) kitabı yayınlanmış olan 
"Faydalı Kitaplar" dizisi; Millî Eğitim Bakanlığı'nın 1951'den beri 
süren "Öğretmen Kitapları".... dizileri anılabilir. 

Üç djzj ; 
Bizim üzerinde duracağımız, ansiklopedik dizilerdir. Aşağıda, 

örnek olarak, üç dizide 1967 yılı sonuna değin yayınlanmış olan kitap-
ların listelerini vereceğiz : 

I. Remzi Kitabevi'nin "Kültür Serisi" (1944'ten) : 
1. Rainer maria Rilkes Genç Bir ^aire Mektuplar 
2. Andre Maurois: Duygular ve Adetler 
3. Charles Lale: Güzellik ve Cinsiyet 
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4, Bernard Groethuysen: Nietzsche ve Almatı Pelsefî Düşüncesi 
ne giriş. 

5, j,Gabriel-Lerouxs ilk Akdeniz Medeniyetleri 
6, LvDugas: Edebiyat ve Sanatta Sıkılganlar 
7.Felicien Challayes Mülkiyetin Tarihi 
8. Okakura Kalrczo; Çayname 
9. Bertrand Aussell: Pelsefe Meseleleri 

10. j.Calvet: Dünya Edebiyatının Ölmeyen Uç Tipi. Hamlet-Don 
Kişot-Faust. 

11. Jules i\.omains: Bir Dünya Görücü 
12. ",/.Deonnas Sanatta Ritmler ve Kanunlar 
13. Pr.Paulhans Ahlâkın Ahlâksızlığı 
14. j.B.Bury: Fikir ve Söz Hürriyeti 
15. Heinrich Schmidt; Epikür'ün "Yaşama Sevinci" Felsefesi 
16. Jean Pretets Delilik 
17. lo Duca: Sinema Tarihi 
18. uiıricc Ferris Sanat ve Edebiyatta Caniler 
19» Andra Cressons Felsefe Meselelerinin Bugünkü Durumu 
20. S'fiaf Sn*:r£vr eige'-.. Sanatta.. -Yar a t acılığın.-. .Saırrı 
21. Ad.öifGrola.an:5--Eusiki,..vs\rE.£an '::Rult-u. 
22. A.Deschampss Marksizm. Tahlil ve Tenkid. 

(1950'de kesilen bu dizi o yıla de^in Prof. 
Suut Kemal Yetkin'in yönetiminde idi. Dizi 
1961'de canlandırıldı). 

23. Jean Guittons Düşünce Sanatı 
24. Raymond de Saint Laurents konuşma sanatı 
25. Jean de Lajugirs iktisadî Doktrinler 
26. 

J.-M. Domenach: Siyasî Propaganda 
27. Andre Berges Çocuğun Cinsel Eğitimi 
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28. kaurice Duverger: biyasî Rejimler 
29. Pierre Denoyer: kodern Basın. 
30. kareel Aousselet: Adalet Tarihi 
31. Tierre Earoque: Sosyal Sınıflar 
32. Geor^es Bourgin-s-Pierre Aimbart: Sosyalizm 
33. Guy Jacquins çocuk Psikolojisinin Ana Çizgileri 
34. J.Brun Ros: Hatiplik Sanatı 
35. Stefan Zweig: Freud ve Öğretisi. Psiko-Analiz 
36. Pierre kendes-Frances Çağımızın Cumhuriyeti 
37. Giampiero Carocci: Faşizmin Tarihi 
38. hubert Desciıamps: oömürgeciliğin Sonu 
39. Yves Lacoste: Az Gelişmiş ülkeler 
40. jjmile Brenuii": Bugünkü Felsefe konuları 
41. H.Laski: Politikaya Giriş. Sosyalist Siyaset Anlayışı 
42. Andre Valles: Ana Babaların Eğitimi 
43. Gisela d'Assaily: Günlük Yaşantımızda Saygı Kuralları 
II. Varlık Yayınevi!nin "Faydalı Kitaplar" dizisi.(1959'dan) 
1. Azize ^rten-Osman Fuat uzkılıç-Canset ünan: Büyük Kompozi-

törler 
2. Büyük Yazarlar 

3. h.G.Vells: Kısa Dünya Tarihi 
4. Büyük Adamlar 
5. Zahir Güvemli ": Ha.şlanğıçtan bugüne Türk ve Dünya Sanat 

Tarihi 
6. Charles Seignobcs: Avrupa killetlerinin Mukayeseli Tarihi 
7. Felicien Challaye: Dinler Tarihi 
3. Zahir Güvemli: Sinema Tarihi 
9. Büyük Sözler, hazırlayan: Ülkü Tamer 

10. Behçet Becatigil: Edebiyatımızda isimler Sözlüğü 



•N 
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11. büyük Romanlar. hazırlayanlar: Azize Erteıı Bergin-Zahir 
Güvemli 

12. Andre Siegfried: mi11etierin Karakterleri 
13. İlhan k.Mimaroğlu: Musiki Tarihi 
14-. Büyük Şairler ve Şiirleri, hazırlayan: Tahsin Yücel 
15. Richard Alcock: kısa Dünya Edebiyatı Tarihi 
16. batricia C. Acheson: Amerika i'ederal Hükümeti ve yalışma 

Mekanizması 
17. Meme t Fv.at: başlangıcından bugüne Türk ve Dünya Tiyatro 

Tarihi 

lıca 
18. Yaşar Nabi: kılavuz Sözlük; Osmanlıca-Türkçe. Türkçe-Osman-

19. Alan IMeviıı-Henry St.eele Commager: ^merika birleşik Devlet-
leri Tarihi 

20. S.F. Mahmu&: islâm Tarihi 
21. L.Sami Akalın; Japon şiiri. Tarih ve Antoloji 
22. Bertrand Russell: Bilimden Beklediğimiz 
23. Pierre Gaxotte; branşız İhtilâli Tarihi 
24. bertrant Russell.: Evlilik ve Ahlâk 
25. bertrand Russell: BaaâajjeYoiö j.Ti;i.kaaaiiz 
26. Gaetano Moeca: Siyasî Doktrinler Tarihi 
2^. Sigmund Freud: Cinsiyet ve Psikanaliz 
28. Orhan Hançerlioğlu: başlangıcından bugüne Erdem Açısından 

Düşünce Tarihi 
29. Atatürkçülük Nedir? hazırlayan: Yaşar Nabi 
30. Samih Tiryakioglu: Dünya Tarihinde büyük Siyasî Dâvalar 
31. Nurullah Berk: Resim Bilgisi 
32. Edith hamilton: Mitologya 
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11. Büyük Romanlar, hazırlayanlar: Azize Erten Bergin-Zahir 
Güvemli 

12. Andre Siegfried; Milletlerin Karakterleri 

13- İlhan h.Mimaroğlu: Musiki Tarihi 
14-. Büyük Şairler ve Şiirleri, hazırlayan: Tahsin Yücel 
15. Richard Alcock: Kısa Dünya Edebiyatı Tarihi 
16. Batricia C, Acheson: Amerika Federal hükümeti ve Çalışma 

Mekanizması 

17. Memet Fuat: Başlangıcından Bugüne Türk ve Dünya Tiyatro 
Tarihi 

18. Yaşar II ab i: Kılavuz Sözlük: Osmanlıca-Türkçe. Türkçe-Osman-
lica 

19» Alan Eeviıı-Henry St.eele Commager: -merika Birleşik Devlet-
leri Tarihi 

20. S.F. MalımudL: islâm Tarihi 
21. L.Sami Akalın: Japon Şiiri. larih ve Antoloji 
22. Bertrand Russell: Bilimden Beklediğimiz 
23. Pierre Gaxotte: Fransız İhtilâli Tarihi 
24. Bertrant cüsseli: Evlilik ve Ahlâk 
25. Bertrand Russell: Saaâ«^eYoi« j.rjikdaaliz 
26. Gaetano Mcsca: Siyasî Doktrinler Tarihi 
2^, Sigmund Freud: Cinsiyet ve Psikanaliz 
28. Orhan Iıançerlioğlu: başlangıcından Bugüne Erdem Açısından 

Düşünce Tarihi 
29. Atatürkçülük Nedir? hazırlayan: Yaşar Nabi 
30. Samih Tiryakioğlu; Dünya Tarihinde Büyük Siyasî Dâvalar 
31. Nurullah Berk: Resim Bilgisi 
32. Edith hamilton: Mıtologya 
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33.» Jean ncstand: biyoloji Açısından insan. 
34. Kenneth «kalker: Fizyoloji Açısından Cinsiyet 

* i jŞe fciaköz ek: Türkiye lde Gerici Akımlar ve Nurculuğun içyüzü 
36. Louis Fischer: Emperyalizme Karşı Silahsız Savaşçı Matahma 

Gaüdhi 
37.. Maurice Duverger: Politikaya Giriş 
38. V/illiam j. Weiser: Uzay Bilgisi 
39. Turhan Aytul: Türkiye'de Cinsiyet Problemi 
40. Zahir Güvemli: Büyük Ressam veheylceltraşlar 
41: Ender Gürol: Dünya edebiyatçıları Ansiklopedik Sözlüğü 
42. Orhan Hançerlioğlu: Başlangıcından Bugüne mutluluk Düşün-

cesi 
43. Shpeard B. Clogh: Uygarlık Tarihi 
44. Azize Bergin: Dünyamızı Keşfedenler ve Meraklı Yolculukları.. 
45. Gerhard Köhnen: Dünya Ekonomik Tarihi 
46. R.H. ijarrow: Romalılar 
47. Sigiûund ±i'reud̂  İbrahim Tür ek: rüyalar üzerine iki Deneme 
48. ueorge Gamo-.J: Dünyamızın hayat Hikayesi 

49. Atatürk için Diyorlar ki. Hazırlayan: belâhattin Çiller 
50. Albert Sclıweitzer: Uygarlık ve barış 
51. Cevdet Kudret: Türk edebiyatında Hikâye ve uoman. Tanzimat-

tan Meşrutiyete Kadar. 1859-1910. inceleme ve örnekler. 
52. Henry Yellowless: nuh ve akıl bozuklukları 

\ _ 

53. ^rhan Hançerlioğlu: başlangıcından Bugüne Özgürlük Düşün-
cesi 

54. J. Gubriel~Leruux-Georges ContensuasEski Akdeniz ve Yakın 
Doğu uygarlıkları 

55. Georges ^efranc-Kemal Sülker: Dünyada ev Bizde Sendikacılık 





- 123 -

56. Geor^es Leatian-Roger Câreı İki Dünya savaşı 
57. Curzio Malaparte* Hükümet Devi irme Tekniği 
58. D er ek. Uraggo korley: Karıncaların Dünyası 
59. Jossp A. Sciıumpeter: Kapitaliz, oosya lizm, ve Demokrasi, 

i. Kapitalizm. Marlcsizmin Bir Açıklaması ile 
60. Yaşar Nabi: Atatürk Yolu 
61. Ziya Gökalp: Türkçülüğün Esasları 
62. Bertrand Russell: Neden Hıristiyan Değilim? 
63. Ceyhun Atuf Kansu: Atatürkçü Olmak 
64.LvSami Akalın: Edebiyat Terimleri Sözlüğü 
65.Rî&ihard Lev/insahn: Cinsi. Âdetler Tarihi 
66. Alfred Adler: Güç Çocuğun Eğitimi 
67. Cevdet ivudret: Türk Edebiyatında Hikâye ve Koman. I. Meşru-

tiyetten Cumhuriyete Kadar. 1910-1923. inceleme vv örnekler. 
68. Henri SereuyasMistizm. (kysticisme-Gizemcilik-Tasavvuf) 
69. Necip Alsaı: Çağımızı hazırlayan Düşünce. Eylem vv düşüncg 

Açısından 19. Yüzyıl Tarihi 
70. Helmuth vun koltke: Türkiye mektupları 
71. Çağdaş Görgü Sözlüğü, iyi Yaşama Bilgisi. Hazırlayan: Hasan 

Başkan 
72. Orhan Hançerlioğlu:Eelsege Sözlüğü 
73. Joseph A. Schumpeter: Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi. 

II.Sosyalizm VB Demokrasi. 
74. 0. Ester Smith: Çağdaş Eğitim 
75. Suut Kemal Yetkin:Baudelaire ve hötülük Çiçekleri 
76. Albert Camus:Başkaldıran insan 
77. Yahya benekay: Yalayan Alevîlik. Kızılbaşlar Arasında 
78.Sr. OSman N. Koçtürk: Besin ve Beslenme 
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III."Akşam Kitap Kulübü" dizgisi. Akşam gazetesi yayını. (1966i 
dan): 

1. Louis Dallot:Sıyasi Tarih 
2. Çağımız üzerinde Düşünceler 
3. Evlilik sanatı 
4. Dr. Selçuk Albar: Evinizin Doktoru 
5. Mahmut Garan:Eransız İhtilâli 
6. çağdaş Tiyatro, hazırlayan: Aziz çalışlar 
7. Dr. Ivlel'&ıat Aybar:Kadmın Cinsel Problemleri 
8. Yemek Reçeteleri. Mutfağımızın Rehberi 
9. P.Z.Eitzgeraldî çin ihtilâli 
10. Penelope Houston: Çağdaş Sinema 
11.Dr. Melâhat Aybar: Doğuma Hazırlık ve Bir Yaşına Kadar 

Çocuk Bakımı 
12. Mahmut Garan:•Modern Görgü. 
13.hubert Deschamps: Sömürge imparatorluklarının Çöküşü 
14. Dr. Selçuk Aybar:Ilk Yardım 
15. Müzehher Tuncalı: âmerika ihtilâli 
16. inci Özgüden: Müzik Rehberi 
17. Prançois-iavıer Copuin: Rus ihtilâli 
18. Benjamin Morce: Cinsel. Sapıklıklar 
19. Gaeton Picon: Çağdaş Pelsefe 
20. Neil Kessel- Henry 'Jalton: Alkolizm 
21. Georges Bourgin-Pierre nimbart: Sosyalizm 
22. Muzaffer Gökman: Evimizin Kütüphanesi 

1 

23. Manet'den Picasso'ya 20 Çağdaş Ressam ve Ötekiler. 
Hazırlayan:Adli Moran 

24. Ergün Tuncalı: Kara ihtilâl. Uyuyan Afrika 
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III, "Akşam Kitap Kulübü" dizgisi . Akşam gazetesi yayını, (1966-L 
dan): 

1. Lou.is Dallot:Sıyası Tarih 
2. Çağımız üzerinde Düşünceler 
3. Evlilik sanatı 
4. Dr. Selçuk Albar: Evinizin Doktoru 
5. Mahmut Garan:Eransız ihtilâli 
6. Çağdaş Tiyatro, hazırlayan: Aziz çalışlar 
7. Dr. Mel"âıat Aybar:Kadının Cinsel Problemleri 
8. Yemek Reçeteleri. Mutfağımızın Rehberi 
9. P. Z.-^ıtzgerald: Çin İhtilâli 
10. Penelope Houston: Çağdaş Sinema 
11 .Dr. Melahat Aybar: Doğuma Hazırlık ve Bir Yaşına Kadar 

Çocuk Bakımı 
12. Mahmut Garan:•Modern Görgü. 
13.Hubert Deschamps: Sömürge imparatorluklarının Çöküşü 
14. Dr. Selçuk Aybar:ilk Yardım 
15. Müzehher Tuncalı: âmerika ihtilâli 
16. İnci Özgüden: ivıüzik Rehberi 
17. Prançois-Kavıer Copuin: Rus ihtilâli 
18. Benjamin Morces Cinsel. Sapıklıklar 
19. Gaeton Picon: Çağdaş Pelsefe 
20. İM'eil Kessel- Henry yal ton.: Alkolizm 
21. Georges Bourgin-Pierre nimbart: Sosyalizm 
22. Muzaffer Gökman: Evimizin Kütüphanesi 
23. Manet'den Eicasso'ya 20 Çağdaş Ressam ve Ötekiler, 

hazırlayan:Adli Moran 
24. Ergün Tuncalı: Kara. ihtilâl. Uyuyan Afrika 
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\ . ? 

25. Joseph Grev/: Atatürk ve İnönü 
4 

26. Sadi Birak; Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk 
27. Larry S. Skurnik- Frank George: Herkes İçin Psikolfji 
28. Odette Guitard: Üçüncü Dünya. Sömürgelerin Uyanışı'; i' 
29. Daniel Durand: Milletlerarası Petrol Politikası 1 

30. D«ğan Özgüden: Faşizm .* 
31. Hikmet Ülg.en: İstanbul Camileri 
32. R'amazan Fıkraları: Hazırlayan!-Mahmut Bayraktar#ğlu 
33. Dr. Melâhat Aybar: ihtiyarlık ve Hastalıkları 
34. Mehmet Ergün: Macar İhtilâli 
35. Memduh Sanver: Kapitalizm 
36. Dikmen Gürün: Salon Oyunları 
37. Yvonne Castellans İspirtizma 
38. Hakkı Şinasi Çoruh: "Teşekkür Ederiz Beyaz Sihirbaz". Abto-

ra Ogaşga. Dr. Albert Schv/eitzer'in Hayatı 
39. Ahmet Angın: Küba İhtilâli 

V 

40. Öğretici ve Eğlendirici Testler. Hazırlayan: Bedia Kail 
41. George Y/oodcoc«k: Anarşizm 
42-43: Oktay Akbal: Çağdaş Dünya Edebiyatçıları Sözlüğü 
44. Claude Delmas: Avrupa Uygarlığı Tarihi 
45. Oktay Akbal: Dost Kitaplar 
46. Nikolas Trikupid: General Trikupis'in Hâtıraları 
47. Müzehher Tuncalı: Ç®cuk Eğitimi 
48. Peter Mansfield: Mısır İhtilâli ve Nâsır 
49. Carlu M. Cipolla: Dünya Ekonomi I'arihi 
50. Osman N. Koçtürk: Türkiye'nin Kalkınmasında Tarım ve Sanayi. 

Yeni Bir Büzen: Agrindus 
51. Burhan Arpat: Stefan Zweig. Hayatı ve Eserleri. Eserlerinden 
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Seçmeler 
52. Dr. Melahat Aybar: Beslenme, Zayıflama ve Şişmanlama Rejim-

leri 
53. <İ. Beaujen - Garnier: Orta Doğu Ekonomi Tarihi 
54-55 Th. A. Vaidis: lvemal Atatürk 
5<S-. Asım Bezirci: Ahmet Öaşfrn 
(Iî#t. Türkiye Bibliyografyası• nın 1928-1938, 1933-1948 toplu 

ciltlerinin-baş taraflarında, diziler, alfabetik sıra ile 
verilmektedir. Türkiye bibliyografyasında dizileri de ay-
rıca sıralamak 3deti 1948'den sonra kalkmıştır). 

7. 

Kronoloji 

"kronoloji" sözcüğü inancadan gelir. (Iironos-zaman, Log#s-Söz). 
Zamanı hesaplayan, ölçen bilim dalına bu ad verilir. 

Kronoloji, zamanı düzenli bölümlere ayırır; olayları "ait olduk-
ları tarihlere doğru «İarak yerleştirir. 

Göksel olaylar ve yasalarla uğraşan kronoloji dalına: Astromik 
kronoloji; yer yuvarlağının jeolojik tarihini ve dönemlerini araştıran., 
kronoloji dalına: jeşlojik kronoloji; insanlık tarihini ele alan kr#n#-
loji dalma:siyasal kronoloji denir. 

Bizim burada söz konusu edeceğimiz, üçüncü daldır, ^u anlamda 
kronoloji; olayların tarih sırası ile düzenlenmiş bilimsel çizâlgesi ola-
rak tanımlanabilir. Önbilgi niteliğinde, takvim'den söz edecek, sonra bel-
li başlı kronoloji kitaplarını tanıtacağız. 

A. Önbilgi: Takvim 
Takvim, zamanı günlere, aylara, yallara bölerek saptar; toplum 
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hayatının düzenli bir biçimde içmesini sağlar. 
insanlar çok eski zamanlardan beri takvim kullanmışlardır. Eski 

Yakındoğu halklarının, Mısırlıların, Çinlilerin ay'm ya da güneşin ha-
reketlerine göre düzenlenmiş takvimleri vardı, Orta Amerika uygarlığın-
da Maya ve Azteklerinde takvimleri bulunduğu biliniyor. 

Bugün kullandığımız takvimin temeli, 1582'de Papa XIII. Grego-
rio zamanında düzeltilen, ancak Julius Caasar (Sezar)'m, bilgin Sosi-
genes'in övüdü ile İ.ö. 45 yılında kabul ettiği takvime dayanır. Bu tak-
vime, Sezar'.'ın küçük adından getirtilerek "Julien Takvimi" denilmiştir. 
(Temmuz ayi'nm yabancı dillerdeki adı: julie, July...-. yine Sezar'ın 
adına bağlanır). 

julien takvimij güneşin dünya çevresinde dönüşüne dayanır, "̂ ün-
ya güneşin çevresinde (365) gün (6) saatte döner. Bu (6) saat, dört 
yılda bir biriktirilerek dördüncü yıla bir gün eklenir.(Artık yıl, ke-
bîae). Ancak, bir yıl, (365). gün (6) saat değil, (365) gün (5) saat 
(48) dakika (46) saniyedir; Dolayısıyla her yıl (11) dakika (14). saniye 
bir fazlalık kalır. Bu fazlalık birikerek 16. yüzyılda (İl) günü bul-
muştur. Mart ayındaki paskalya yortusu dolayısıyla bu yanlışlık ayırt 
edilmiş; L.Lillo adlı, bilim kurulu başkanının uyarması sonucu, 1582 
yılı Ekim ayının 4. gününden sonra gelen gün Elcim'in 15. günü ilan edi-
lerek aradaki fazla (11) gün kapatılmıştır. Yanlışlığın ileride de sü-
rüp gitmemesi için sonu (0), ile biten yıllardan ilk üç sayıları (4) ile 
bölünebilir olanlarının "kebîse" (artık yıl" olmaları kabul edilmiştir. 
(1600, 2000 yılları artık yıl alur, 1700, 1800, 1900 yılları olamaz). 
Yine de bir yılda (24) saniyelik bir fark kalmışsa da bu ancak (3000) 
yılında bir günü bulacağından önemli sayılmamıştır. (Gregoreyen adı ve-
rilen bu takvim düzenlemesi İngiltere'de 1752'de, Rusya'da 1918'de, Yu-
nanistan'da 1923'de kabul edildi'. Fransa ve Türkiye için aşağıda bilgi 
verilecektir". 
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Takvim Başlangıçları; Olayları bir sıraya koymak, olayların bir-
biriyle ilişkilerini saptamak amacıyla türlü iakvinı başlangıçları kul., 
lanılmıştır. Yakındoğuda, Mısır'da, Çin'de hükümdarların egemen olduk-
ları tarihler temel tutulurdu. Bir olayın tarihi "filan hükümdarın fa-
lan yılında" diye saptanırdı» Babil kronolojisi, İ.S. 2637'de İ.Sargon-
la başlatılırdı. Eski Yunanda önce Olimpiyat oyunları, bayramlar tarih 
başlangıcı olarak alınırdı; sonra arhont denilen yargıçların atanmaları 
tarih atmada esas olarak kullanıldı. Eski Roma'da tarin başlangıcı Ri-
ma kentinin İ.O. 753 yılında kuruluşundan başlatılırdı. 

İsa'nın doğumu (dinsel terimle: tesessüd, incarnation, İsa'nın 
tanrılık ve insanlığının birleşmesi)'man tarih başlangıcı olarak kabulü 
ancak 1525; yılında keşiş Küçük Deny'nin yaptığı hesaplar sonucu olanak 
içine girdi. 0 zamana değin konsüller, şehitler, dünyanın yaratılışı... 
takvim başlangıcı olarak alınırdı. (Şehitler tarihi:Diocletien; yaratı-
lış tarihi: Indiction adları ile bilinir). 

Hicrî Tarih: Milâdın 622. yılı Mu hanime d peygamberin Mekke'den 
Medine'ye göçüş yılıdır. Bu yıl, Hicret'in 17. yılında takvim başlangıcı 
olarak kabul edildi, islâm ülkelerinde bu tarih başlangıcı uzun yıllar 
kullanıldı; bugün de kullanılmaktadır. Arap takvimi ay'a göre düzenlen" 
miştir. Ay'ın dünya çevresinde dönüş süresi (29.5) gün tutar, ^ir yıl 
(354). gündür. Bu takvime göre bir yüzyıl (97) yıldır. (33) yılda bir, 
Arap yılı bir yıl ileri gider. Bayramların her yıl (11) önceye gelmesi 
bu yüzdendir. Ay esasına dayandığı için.nicrî-Kamerî adını alan bu tak-
vimin ayları şu adları taşır:Cemaziyelâhır, Recep, Şaban, Ramazan, Şev-
valtbay.ram), Zilka'de, Zilhicce. 

Y r, hu d i Takvimi: İ.O. 586-538 yıllarında Babil'de esir bulunan-
yahudiler, dünyanın yaratılışını, İsa'nın doğumundanvC3760)yıl ve (3) 
saat önce olarak kabul ettiür. Bugünkü Yahudi takvimi (5728). yılını, 
gösterir. 
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Jransa Cumhuriyet Takvimi; Fransız İhtilâlinde, dinsel takvim 
bırakılarak 22 Eylül 1792'den 1 Ocak 1306'a değin Özel bir takvim kulla-
nılmıştır. 

Türklerde Takvim; 

İslâmlıktan önce Türkler, genellikle (12) hayvanlı bir takvim 
kullanmışlardır, Selçuk hükümdarlarından Celâlettin Melikşah!ın veziri 
Nizmülmülk'ün yönetiminde toplanan (içlerinde Ömer Hayyam'ın da bulun-
duğu) bir kurul 1079 yılı 21 Martını "Nevruz-ı Sultanî" adı ile yılbaşı 
kabul etti. Devletin malî işlerinin düzgün yürütülebilmesi için takvimde 
böyle bir düzeltmeye gerekseme duyulmuştu, (iran'da kullanılmış). 

Türkler İslâmlığı kabul ettikten sonra uzun süre Hicrî takvimi 
kullandılar. Ancak, Arap takviminin ay'm hareketlerine göre kurulmuş ol-
ması, buna karşılık ürün alınması ve vergi toplanması gibi işlerde gü-
tt'Bşin hareketlerine uyulması sorunu; Özellikle timar ve zeamet yöntemi-
nin kaldırılmasından sonra merkezî devlet bütçesinin bütün gelir ve gi-
derleri kapsaması; ayrıca, Batı ülkeleriyle ilişkilerin artaması Arap 
takvimini yetersiz hale getirmişti. Hicrî 1089 (1678) yılında devletin 
kimi malî işlerinde "Malî" yıl kullanılmaya başlandı. Yılbaşısı Mart'm 
14'üne raslayan malî yılın, giderek, devlet işlemlerinde kullanılması „ . 
yaygınlaştı; Hicrî 1255(1840)'te kesinleşti, Roma'da düzelenmiş olan 
Julien takvimine dayanan, güneş esasına uygun bu takvime "Rumî" takvim 
de denir. Ayları güneş ayları (bugüne kullandığımız aylar)dır. Ancak, 
hicret yılları, daha kısa (354)gün) olduğu için, her (33) yılda malî yıl-
dan bir yıl atlandı; buna "siviş yılı" denildi. Ne var ki 1287 yılında 
atlama yapılmamış, böylece Hicrî ve Malî yıllar arasındaki fark zamanla 
artmıştır. (1968'do Hicrî yıl: 1387, Malî yıl ise: 1383'tür). Ayrıca, 
Gregoryen takvimindeki düzeltmeye uyulmadığı için Julien takvimine daya-
nan Malî yılda (13) günlük bir fark kalmıştır. Buna göre, yılbaşı sayılan 
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Fransa Cumhuriyet Takvimi; Fransız İhtilâlinde, dinsel takvim 
bırakılarak 22 Eylül 1792'den 1 Ocak 1306'a değin özel bir takvim kulla-
nılmıştır. 

Erklerde TakvjjııJ 
İslâmlıktan önce Türkler, genellikle (12) hayvanlı bir takvim 

kullanmışlardır. Selçuk hükümdarlarından Celâlettin Melikşah!m veziri 
Nizmülmülk'ün yönetiminde toplanan (içlerinde Ömer Hayyam'm da bulun-
duğu) bir kurul 1079 yılı 21 Martını "Nevruz-ı Sultanî" adı ile yılbaşı 
kabul etti. Devletin malî işlerinin düzgün yürütülebilmesi için takvimde 
böyle bir düzeltmeye gerekseme duyulmuştu, (iran'da kullanılmış). 

Türkler İslâmlığı kabul ettikten sonra uzun süre Iîicrî takvimi 
kullandılar. Ancak, Arap takviminin ay'ın hareketlerine göre kurulmuş ol-
ması, buna karşılık ürün alınması ve vergi toplanması gibi işlerde gü-
ü-isşin hareketlerine uyulması sorunu; Özellikle t imar ve zeamet yöntemi-
nin kaldırılmasından sonra merkezî devlet bütçesinin bütün gelir ve gi-
derleri kapsaması; ayrıca, Batı ülkeleriyle ilişkilerin artaması Arap 
takvimini yetersiz hale getirmişti. Hicrî 1089 (1678) yılında devletin 
kimi malî işlerinde "Malî" yıl kullanılmaya başlandı. Yılbaşısı Mart'm 
14'üne raslayan malî yılın, giderek, devlet işlemlerinde kullanılması 
yaygınlaştı; Hicrî 1255(1840)'te kesinleşti. Roma'da düzelenmiş olan 
julien takvimine dayanan, güneş esasına uygun bu takvime "Rumî" takvim 
de denir. Ayları güneş ayları (bugüne kullandığımız aylar)dır. Ancak, 
hicret yılları, daha kısa (354)gün) olduğu için, her (33) yılda malî yıl-
dan bir yıl atlandı; buna "siviş yılı" denildi. Ne var ki 1287 yılında 
atlama yapılmamış, böylece Hicrî ve Malî yıllar arasındaki fark zamanla 
artmıştır. (1968'de Hicrî yıl: 1387, Malî yıl ise: 1383'tür). Ayrıca, 
Gregoryen takvimindeki düzeltmeye uyulmadığı için Julien takvimine daya-
nan Malî yılda (13) günlük bir fark kalmıştır. Buna göre, yılbaşı sayılan 
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(1) Mart günü, Milât yılının (13) Martına rastlamaktaydı, (Malî yılda 
hĞr ayın ilk günü şimdi iailât yılında o ayın (I4)ünc gelir). 

Malî (Rumî) 13-32 (.1917) yılı sona ererken, Şubatın (l6)ıncı günü 
Martın (l)i sayıldı; aradaki (.13) günlük fark kaldırılarak Rumî (1) Mart 
1917 Milât yılının (l) Martına getirildi. 1333 yılı on ay kabul edildi; 
Aralık ayı'nın sonunda bitirildi. (Oysa, ertesi yılın Şubat sonunda bit-
mesi gerekiyordu). 1918 yılı (1) Ocakta ballarken, 1334 Rumî yılı da 
(1) Ocakta başlamış bulunuyordu. 

Gregoryen takvimi, Türkiye'de, 26 Aralık 1925 günü kabul edilen 
bir yasa ile, 1 Ocak 1926'dan başlayarak uygulanmaktadır. Aynı zamanda 
gün, (24) saat esasına göre geceyarısından başlatılmıştır. Araş takvi-
minde gün, güneşin doğuşu ile başlar saat 12'de batışı ile biter. Buna 
"ezani" saat denir. xeni saate ise "zevalî saat" -adı verilir. 

(Burada unutulmaması gerekli bir nokta üzerinde duracağız. Milât 
tarihinin kabulünden önce basılmış kitaplarımızda ya Hicrî, ya da Malî 
tarih bulunurdu, şunlardan hangisinin kullanılmış olduğu, ancak ay ve 
gün de yazılmışsa anlaşılabilirdi, urnek olarak, Mayıs 1331 tarihi 1915 

ı t 

yılma raslar; Muharrem 1331 ise 1912'yi gösterir. Yıl ile birlikte ay ve 
gün verilmemişse bu iki tarihten hangisini seçeceğimizi saptayanlayız. Ki-
mi zaman, kitapların üzerinde iki tarih birden bulunur: 1330-1332 gibi. 
Bunlardan ilki "Malî", ikincisi "Hicrî" dir. (Hicrî yıl hep ileridedir). 
Doğum tarihlerinin saptanmasında da güçlükler, hattâ olanaksızlıklarla 
karşılaşılmaktadır. Örnek olarak: Atatürk'ün doğum yılı y296'dır. (Malî, 
Rumî), Malî 1296 yılı (13) Mart 188©'de başlar, (12) Mart 1881'de sona 
erer. Atatürk'ün doğduğu gün ve ay bilinmediğinden önce doğum yılı olarak 

» 

1880 kabul edilmiş, sonra 1881'de karar kılınmıştır, ,1881'de doğmuş ol-
ması için 1296 Malî yılının 13 Ocağı ile 13 Martı arasında dünyaya gel-
değini saptamak gerekirdi). 
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Hicrî, Rumî ve Milât yıllarını birbirine çevirmek için birtakım 
hesaplar yapılır, formülleri vardır. Aşağıda göstereceğimiz kitaplar, 
bu karşılıkları çizelgeler halinde vermektedir: / l 

Ahmet Muhtar Paşa: Takvim Üs-Sinin. 1331. Bu kitçp, Arap harfle-
ri Eledir. 1256 malî yılından (1339) başlayarak 1934 yılına değin, ^ic-
rî-Şemsî de dahil, dört takvimin günü gününe .karşılıklarını verir. An-
cak 1917'de, 1926'da yapılan değişiklikleri almayacağı doğaldır. 

Faik Reşit Unat : Hicrî Tarihleri miladî Tarihe Çevirme Kılavuzu. 
Millî Eğitim Bakanlığı!nca yapılan ilk basımları: 1941-1943. Genişletil-
miş üçüncü basımı: Türk Tarih Kurumu, 1959. Bu kitapta, Türkiye'de Tak-
vim değişmeleri konusunda bilgi, kronoloji ve bibliyografya da vardır. 
Çizelgeler: Hicrî-Kamerî tarihleri Milâdî tarihe çevirme cedvelleri; 
Malî (Rumî) tarihlerin Hicrî-Kamerî ve Milâdî karşılıkları.) 

(Bu konuda başka yayınlar varsa da, Ahmet üiuhtar Paşa'nın ki de 
eski harflerle basılmış olduğundan, sağlık verecek en iyi kitap Unat' 
ın kitabının, son basımıdır). 

Bugün kullanılan takvimlerin aksaklıkları, düzensizlikleri, tak-
vimde bir reform yapılması gereğini herzaman duyurmuş, bu konuda türlü 
öneriler ileri sürülmüştür. Yılı (364) güne indirerek bütün yıllar bo-
yunca haftanın günlerinin- aynı tarihler® rastla&ılması; yılın bir ya 
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iki gürümün uluslararası bayram günleri olarak ayrı tutulması,,, gibi 
düşünceler -geçmiş yüzyılların hesabını büsbütün karıştırmamak için-
şimdililc kabul edilmemektedir, 

(Takvim konuşanda Türkçede birkaç kitap adı: 
Tarihî Kronolojinin Esasları. E.Cavaignac'tan çeviren ve Türk 

takvimi kısmını hazırlayan: Osman Turan. Ankara Üniversitesi Dilvee 
Tarih-Coğrafya Fakültesi yayını. 1954. 

Prof. Iıâmit Dilgan: Takvimler ve Tarih Tekabülleri, istanbul 
Teknik Üniversitesi yayını. 1957. 

Osman Turan: Oniki hayvanlı Türk Takvimi. Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayını. 1941. 

Fevzi Kurtoğlu: Tarih Bilgileri. 1936. 
Şefik. Türker: Takvim ve Tarih, ^ayseri halkevi yayını,1940. -
Sürekli takvim denemelerinden bir örnek : 
Refik Topkan: Topkan'm Sürekli Takvimi. Yeni basım, 1962) 

(EK : 
1. 1926 yılı başında uygulanan takvim devriminden sonra takvimle 

ilgili başka değişiklikler: 
İ.Öİİ0.19351 te yapılan bir yasa değişikliği ile hafta tatili 

(cuma) gününden (pazar) gününe çevrildi. 
10.1.1945'te çıkarılan bir yasa ile: Teşrinievvel, Teşrini-

sani, Kânunuevvel, Kânunusani aylarının adları: Ekim, Kasım, Aralık, 
Ocak olarak değiştirildi. (Bundan önce: Birincikânun, îlkteşrin, Son-
kânun...gibi biçimlerde de kullanılmıştır. 

2.i Ay esasına göre kurulu Hicrî-Kamerî tarih ile birlikte, güneş 
esasına göre kurulu Hicrî-^emsî takvim adını rastlarız. 1868'de Hicrî-
Şemsî yıl 1346'dır. Nedeni ise, her (33) yılda bir "siviş;i yapılmaması 
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tarihin iıicrî-Kamerî tarihle birleştirilmemesidir. Bu takvim, Abbasi-
lerden başlayarak çeşitli lalanı devletlerinde Hiracî (kalî) yıl olarak 
kullanılmış, Selçuklu Sultanı kelikşah aamamnda Celâlî tarihi(ülug 
Bey takvimi) adı ile, geliştirilerek 1079'da yaygınlaştırılmış, İran 
ve Afganistan'da kullanılmıştır. İran'da 1925 'te yenid'en geliştirilmiş 
killî takvim olmuştur. 

B. Kronoloji Yayınları 

Tarih olaylarını bilimsel çizelggler halinde göstermek için dü-
zenlenen koronolojiler bağımsız kitap halinde olabilir, bir kitabın 
-genellikle tarihle ilgili eserlerin- sonuna eklenir. Tek kişinin ha-
yatına ait kronolojilerde vardır. 

Kronoloji çizelgeleri daha çek yıllara göre düzenlenir. Olayla-
ro günügününe hatta saati saatine gösteren kronoloji çizelgelerine 
de rastlanırTarihin derinliklerine doğru gidildikçe olayların günle-
ri, yılları, hatta yüzyılları saptanamazj olaylar yüzyıllarla, sırasın 
da binyıllarla gösterilir. 

Kronoloji bütün dünya tarihini verebilir: 
Prof. B.Cavignac: Ühronologie de l'Histoire kondâale. Paris. 

1934 Payot. (2.basımı) 
Tarihin bir bölümünü, bir evresini içine alabilir: 
Jean Delorme: Chronologie des Uivilisations. Paris 1949. Pres-

ses Univarsitaires de Prance. 
Bir ülkenin koronolojisine ayrılmış olabilir: 
Clıronulogy of Pakistan. 1947-1957. Karachi. 
Bir ülkenin bir donemi, bir olayın gevişi, bir kişinin hayatın 

içinde âaşa-ıda örnekleri görüleçeği gibi- kronolojiler düzenlenebi-
lir . 



i -

l ; 

: r 

\ 
\ 



- 128 -

^ü^ki/A'A®. kronoloji. yayınları : 

Osmanlılar çakında düzenlenmiş kronoloji çizelgelerini veren 
iki kitap : 

Osman Turan: istanbul'un Fethinden Once Yazılmış Tarihî Takvim 
ler. Türk Tarih Kurumu, 1954. 

Atsız: Osmanlı Tarihine Ait Takvimler.I.1961. 
Osmanlı Tarihi: 
ismail ııami Danişmend: izahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi. 4 

cilt. Türkiye Yayınevi, 1947-1955. (1961!de 3. ve 4. ciltlerin ikinci 
basımı, her cildin sonunda ça^ın devlet adamlarının biyografik liste-
leri; son cildin sonunda: dizin, bibliyografya. (Yazar, 1960'ta "izah 
lı islâm Tarihi KrDno.iIijisiîîni de yayınlamaya başlamış, ancak, çıkan 
(12) fasikül yalnız önsözü içine alabilmiştir. Eser, yarıda kalmıştır 

Türk Devrimi: 
Gotthard jaschke: Türk inkılâbı Tarihi Kronolojisi. 2 cilt. 

yeviren: Niyazi Recep Aksu. istanbul üniversitesi yayını, 1939, 1941. 
(iJrof. Jaschke'nin, 1918'den beri düzenli olarak parça parça yayınla-
dığı '"Geschictskalender der Türkei" adlı eserinin 1918 sonundan 1930 
başına de^in olan bölümünün çevirisidir. Eserin tamamı, Türk inkılâp 
Tarihi Enstitüsü'nce yayınlanacaktır). 

o ami I\i.OöB»dim: Atatürk Devrimi Kronolojisi. 1963. 2.basımı: 
1966. Yarlık Yayınevi. 

(Genel Kurmay Başkanlığı harb Tarihi Encümeni'nin iki yayını: 
Harb Mıntıkaları. İşgal, İstirdat Tarihleri, italyan, Balkan, 

Büyük harb ve istiklâl Mücadelesinde. 1932. 
harb Mıntıkaları. $ehir ve Kasabaların işgali, istirdat ve 

Bombardıman Tarihleri, italyan, Balkan, Büyük Harb ve istiklâl Müca-
delesinde. 1937>. 
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Atatürk: 
Özel Şalıingiray' in hazırladığı iki. nöbet defteri: 
Atatürk'ün Nöbet Defteri. 1931-1938. Türk inkılâp Tarihi ensti-

tüsü. 1955. 
Son Nöbet Defteri. Türkiye Iş Bankası yayını. 1956. 
(Cumhuriyet gazetesinde 4-10 Kasım 1963'te t e x r i k a ediıen bir 

kronoloji: Rasim liaşkır: Atatürk kronolojisi. 
îv.uzaffer Gökmün'ın, ıaillî Bğitim Bakanlığı yayınları arasında 

19634te çıkan: "Atatürk ve Devrimleri Tarihi Bibliyografyası11 adlı ki-* 
tabında da kronoloji çizelgeleri vardır. Behçet Kemal Çağlar'111, 1938' 
de Yücel dergisinde yayınlanan, |955'te Sel Yayınları'nın Atatürk Se-
risi' nde çıkan "Dolmabahçe'den Anıt-Kabir'e" adlı kitabına alınan krono-
loji* saat ve dakikaları ile Atatürk'ün son yolculuğunu anlatır). 

İkinci Dünya Savaşı: 
iuünir Iviüeyyet Bekman-kümtaz Faik Fenik: ekinci Dünya harbi Kro-

nolojisi. 4 cilt. Basın ve fayın Umum müdürlüğü yayını. 1943-1944. 
Dünya ve Türkiye olayları: 
1939-1963 Önemli Iç ve Dış Olaylar Kronolojisi. Yapı ve Kredi 

Bankası'nm bu yayını: 1964» 1965, 1966 yılları için de küçük kitaplar 
halinde bastırılmıştır. 

İslâm Tarihi: 
j.Sauvaget: islâm Dünyası. Kısa Kronoloji. Çevirenler: Prof. 

Suut Kemal Yetkin-Paik Se^it Unat. Ankara Üniversitesi Ilâhiyat Fakül-
tesi. 1951. (Yukarıda I.Iı.Danişmend'in kitabına eklenen nota bakınız). 

Başka yayınlar: 
Aşağaclaki kitap, yılın bir takvim gibi sıralanan günlerinde 

-geriye doğru türlü yıllarda ve yüzyıllarda- geçen dünya ve Türkiye 
olay.Vj.rmı vermektedir. 
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Feridun Fazıl Tülbentçi: Geçmişte Bu0ün. Akba Kitabevi, 1943-i... 
1944. (Yeni basımları yapılmıştır. 2 ı̂ ayıs 1943'ten başlayarak, yıllar 
boyunca yapılmış radyo konuşmaları). 

Refik Korkut'un, Sevim Yiğitbaş'm yardımı ile hazırladığı iki 
kitap: Millî mücadele i'alevimi, 1943; Cumhuriyet Takvimi. 19 64. 

Yarı günlük, yarı not defteri niteliğinde bir kitap: • 
Asım Us1 un Hâtıra Notları. 1966. (1930-1950 yılları olayları). 
uzellikle, yılı sonlarında ya da yıl başlarında gazetelerde, 

dergilerde, ileride sözü edilecek yıllıklarda, geçen bir yılın krono-
lojisi verilir. (Varlık Yıllığı'ada, 196.7 yıllığından başlayarak iç 
ve dış olayların kronolojisi yayınlanmaktadır). 

Süreli Kronolojik yayınlar: 
Keesing's Contemporary Archives. 1931'den beri Londra'da hafta-

lık yapraklar halinde yayınlanan bu eser, bütün dünyanın olaylarını 
belgeleriyle vermekte; sık sık eklenen dizinlerlyle pekiştirilmekte-
dir. Böyle bir eser de New York'ta çıkmaktadır e 

Facts on File. 1941'den beri. 
Türkiye'de 1923'te kurulan, Matbuat müdürlüğü (sonra Basm-Ya-

yın Genel Müdürlüğü) tarafından (1931-1933) yılları arasında bir süre 
çıkmayarak) 1957 Ağustosuna değin (285) sayı yayınlaman "Ayın Tarihi" 
adlı dergi, geçen bir ayın olaylarını, yorumlarını, belgelerini ver-
mekteydi. Bu yayın 1960'ta haftalık olarak diriltilmek istenmiş, ancak 
sürdürülememiştir: haftanın Olayları. 25.3.1960'ta ilk sayısı. 

1966 yılı başından beri Ankara'da teksir biçiminde yayınlanan 
"Gerçek" adlı haftalık bülten, iç ve dış olayları, yorumları, belge-
leri, Resmî Gazetefnin içeriğini, T.B.M.M. tutanakları kılavuzunu... 
veren; aylık, altı aylık, yıllık dizinlerle kullanılması kolaylaştırı-
lan yararlı bir dokümantasyon yayınıdır. (Çıkaran: iffet Aslan), 
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(.Baki Kurtuluş'un. 19b2'de üç fasikül yayınlayabildiği "Tarihte 
.bugün1' adlı dergi, geçmişin ansiklopedik bir takvimi olacaktı; yarıda 
kaldı. Gazeteler, zurnan zaman, ya kendi kolleksiyonlarmdan alarak ya 
da yeniden hazırlayarak, eski yallara ait olaylara yer verirler. Cum-
huriyet gazetesi, kendi kolleksiyonlarını tarayarak böyle bir yayın 
yapmaktadır). 

Dünyanın büyük olayları, kimi zaman, tablolar halinde de yayın-
lanır. hamit Zübeyir Ko^ay'm, 1946'da killi Eğitim Bakanlığı!nca ya-
yınlanan "Tarih Öncesi ve Tarih çağlarının Mukayeseli Zaman Tablosu" 
adlı eseri bu türe bir örnektir. 

t 
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8. 

TARInLER 

Dünyada olsun, Türkiye'de olsun, tarih yayınları, başka konu-
lardaki yayınlara göre daha geniş bir alana yayılır. Bizim burda söz 
konusu edeceğimiz, daha çok, müracat kitabı niteliği taşıyan genel 
tarihler, Îürk-Osmanlı tarihleri; çeşitli bilim dalları, sanat kolları 
ve başka konulardaki özel tarihlerdir. Dünya tarihi genişliğindeki 
birkaç yabancı kitabın adını andıktan sonra da, Türkiye'deki yayınla-
rı tanıtacağız. 

(Tarihin babası s ayılan eski Yunan tarihçisi Heredotos'tan 
bu yana tirihçiliğin gelişmesini Encyclopaedia Britannica ile Encyc-
lopedia AmericaAnın "History" maddelerinden izleyebilirsiniz). 

Dünya tarihlerinden : 
C.Cantu : Histoire üniverselle. 20 cilt. Paris 1867-1884. (İtal-

yancadan). 
E.Lavisse-A.Rambaud : Histoire Generale du 4eme Sleble a nos 

jours. 12 cilt. Paris 1893-1905. 
E.Petit (yönetiminde) : Histoire Üniverselle Illustree des Paye 

et Peuples. 8 cilt, Paris 1913-1924. 
E.Cavaignac (yönetiminde) : Histoire du Monde. 1929{dan. Dizi. 
j. Pirenne : Les Grandes Courants de 1'Histoire üniverselle. 

7 cilt. Paris 1945-1956. (Türkçeye çevrilmiştir). 
Jean Duche : Histoire du Monde. 4 cilt. 1958-1966. (Değişik 

açıdan bir dünya tarihidir). 
H.S.yilliams (yönetiminde) : The Historians' History of the 

V/crld. 27 cilt. London 1927. 
H.G.Wells : An Outline of History. London 1920, yeni basımı: 

1931. (Türkçeye çevrilmiştir. Kısaltılmış basımı: A Short üistory of 
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the V/orld. 1922. Türkçeye çevrilmiştir). 
A.Toypbeou : A Study of history. 10 cilt, London 1955-1956. 

(Çağımızın en büyük tarihçisi Topgbee'nin bu eseri, uygarlık tarihi-
nin bir- incelemesidir). 

helmolt (yönetiminde) : Weltgeschichte. 9 cilt. .ueipzig. 1913-
1922. 

Bir tarih eseri, dünya tarihinin tümünü işlediği gibi, sadece 
bir çağı da inceleyebilir: Cambridge üniversitesi'nin orta, yeni çağ-
lara ait tarihleri ayrı ayrı bu çağların, tümü ile bütün dünya tarihi-
nin bir dizinidir. Diziye bir de ingiltere Tarihi katılmıştır. 

Dünyanın bir bölgesindeki ulusların tarihi de konu olarak alı-
nabilir : 

M.Mourin : histoires des Nations Europeens. 3 cilt. Paris. 1962 
Uygarlığın tarihi tümü ile, ya da bir bölgeye adanarak yazıla-

bilir : 
Will Durant : The uistory of Civilizations. 6 cilt. New York 

1939-1957. 
M;Crouzet (yönetiminde) : Histoire Generale des Civilization. 

7 cilt. Paris 1959-1965. 1 

R.Grousset : Les Civilization de l'Orient. 4 cilt. Paris 1929-
1930. 

Uygarlığın bir bölümü ele alınabilir: 
George Sart»n : History of the Science. 
Bir ihtilâlin bir açıdan tarihi : 
Jean Jaures : Histoire Socialiste de la Revolution Française. 

8 cilt. Paris 1922-1927. 
Ayrı ayrı ülkelerin, bölgelirin» illerin, kuruluşların, sonunda 

bir. tek kişinin (biyografya) tarihi yazılabilir. Aşağıda çeşitli örnek 
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ler görülecektir. 
Türkiye'de .yayınlar ; 
Bizde genel tarih yazmayı deneyen tarihçiler olmuştur. Mizancı 

Mehmet Murat'ın 1298 (1882)-1937 (1911) yılları arasında çıkan (6) 
ciltlik :"Tarih-i Umumî"si; Ahmet Refik (Altınay)ın 1328 (1912) yılın-
da basılan yine (6) ciltlik "Büyük Tarih-i Umumî"si; okul kitapları, 
bu arada Ali Beşatt'ın okul kitabı olarak hazırlanan üç ciltlik genel 

« 
tarihleri bunlar arasında sayılabilir. "Türk Tarih Kurumu" adını »1-
madan önce "Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti" adını taşımış kurUmun 1931' 
de yayınladığı (4. cildi devrim tarihi olan) dört ciltlik "Tarih"i 
bir genel tarihtir. 

Türk Tarih Kurumu : 
1932 yılı Haziranında Atatürk'ün istedi üzerine kurulan Türk 

Tarih Kurumu bugüne değin dünya ve Türk tarihi alanlarında pek çok 
eser, monografi, arkeoloji kazı raporları, bibliyografyalar, tıpkıba-
sımlar ve başka eöerler yayınlamıştır. (Her yıl basılan kataloguna 
bakinizi) Aşağıda1*. bunlaran kimileri görülecektir. 

Türk Tarih Kurum'nun büyük bir girişimi :"Dünya Tarihi" adlı 
dizidir. (40) cildi bulacak olan bu dizinin ciltleri sıra ile değil , 
hazırlandıkça yayınlanmaktadır. Yayınına 1946'da başlanmış olan dizide 
şimdiye değin çıkanlar: 

1. Şevket Aziz Kansu : insanlığın Kaynakları ve ilk Medeniyetler. 
3. W. Eb er har d. : Çin Tarihi. 
4. Yusuf Hikmet Bayur : Hindistan Tarihi. 3 cilt. 
6. Afet İnan : Eski Mısır Tarih ve Medeniyeti. 
77 Puruzan Kınal : Eski Anadolu Tarihi, 
8. Arif Müfit Manael : Ege ve Yunan Tarihi. 
10. Halil Demircioğlu : Roma Tarihi. 
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1&„ İsmail Hakkı Uzunçarşılı-Bnver Ziya Karal : Osmanlı Tarihi, 
(1908'e değin yazılmış, ayrı bir dizi halinde basılmıştır). 

17. Alcdes Nimet Kur at : Rusya Tarihi. 
17/2. Bekir Sıtkı üaykal : Yeni Zamanlar Avrupa Tarihi. II. 
18. W. Bberhard : Eski Devirlerden Zamanımıza Kadar Uzak Doğu 

Tarihi. 

Başka tarihler : 
Taberî : Milletler ve Hükümdarlar Tarihi» Zakir Kaadirî Ugan-

Ahmet Temir çevirisi. 4 cilt. Millî Eğitim Bakanlığı 1954-1958. (Arap 
harfleriyle çevirisi de vardır). 

Jacques Pirenne : Başlangıçtan Bugüne Kadar Büyük Dünya Tarihi. 
4 cilt. ^eydan Dergisi yayını 1965. 

H.G.üells : Kısa Dünya Tarihi. Varlık yayını. 1959» 1962. 
(V/ells'in "Cihan Tarihinin Ana Hatları" adlı eseri, 1927-1928 yılların-
da, Millî Eğitim -bakanlığı tarafından -^rap harfleriyle- bastırılmış-
tı. 5 cilt). 

Kıtalar, ihtilâller, büyük olaylar, uluslar tarihlerine değinen 
birkaç kitabın aöını anacağız : 

G? Gamow : Dünyamızın Hayat Hikâyesi. 1963. 
Heredot Tarihi. Rawlinson'dan O.R.Doğrul. 2 cilt. 1941-1943. 
Seignobcs : Avrupa Kavimlerinin Mukayeseli Tarihi. 2 cilt. 1939 

1940. (Ankara Kütüphanesi Tarih Serisi);Varlık yayınları arasında yıeni 
bir çeviri: Avrupa Devletlerinin Mukayeseli Tarihi. 1960. 

Cahen-Rouze-Eolinais : 1919'da 1937 Kılma Kadar Dünya Tarihi. 
1939. (Ankara Kütüphan esi Tarih Serisi). 

Bedri Tahir .̂ arnan : Amerika Kültür Tarihi. Lâtin Amerika Tarihi 
I. 1949. 

Serticu-Cere : İki Dünya Savaşı. 1966. 
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Shu'B.Clough : Uygarlık Tarihi. 1965; Cl.Delmas: Avrupa Uygarlı-
ğı Tarihi. 1967. 

Max Beej? : Sosyalizmin ve Sosyal mücadelelerin Tarihi. 2 cilt. 
1965; (Önceki bir basımı: Millî Eğitim Bakanlığı. 1941. 

İhtilâller ye Darbeler Tarihi. 2 cilt. 1966. 
Emin Türk Bliçin : Ansiklopedik Tarih Taraması. 2 cilt. 1967. 

(Tarih Boyunca ileri(Jilik-Gericilik Kargası). 
Albert Sorel : Avrupa ve Fransız ihtilâli : 7 cilt. Millî Eği-

tim Bakanlığı. 1949-1955; Michelet: Fransız İhtilâli Tarihi. 3 cilt. 
Millî Eğitim Bakanlığı. 1950-1967; A.Mathiez: Fransız İhtilâli. 3 
cilt. Ankara Kütüphanesi Tarih Serisi. 1940* A.Aulard: Fransız ihti-
lâlinin Siyasî Tarihi. 3 cilt. Türk Tarih Kurumu, 1944-1945; P.Gaxot-
te: Fransız İhtilâli», -Tarihi. 1962. (Aynı konuda başka kitaplarda 
vardır). 

Ülkelerin, ulusların tarihleri de, daha çok çeviri yolu ile 
Türk okuyucusuna verilmiştir. Kanaaat Kitabevi'nin "Ankara Kütüphane-
si Tarih Serisi"nde çikan kitaplarından : A.Maurois: İngiltere Tarihi; 
j. de Bainville: Fransa Tarihi (2®şer cilt. 1938); Diehl: Bizans İmpa-
ratorluğu Tarihi. 1939; N.-Chaninovs Rusya Tarihi. 1939; Savelli-Hay-
ward-Falcionelli: italya Tarihi.. 2 cilt. 1940; Pinnow: Almanya Tarihi. 
2 cilt. 1940; Üerfcrand: ispanya Tarihi. 1940; Adams; Amerika Tarihi. 
2 cilt. 1943. îütfk Tarih Kurumu yayını; Eckharts Macaristan Tarihi. 
1949; aynı Kurum yayınları arasında M.Şemsettin Günaltay: Yakın Şark, 
Uzak Şark adlı iki dizisi. Varlık yayını: A.Nevins-iı.S» Commages: Ame-
rika Birleşik Devletleri Tarihi. 1961. 

Siyasal (diplomatik) tarih alanında ı'ürkçede birkaç kitap sa-
yalım: 

Suphi itfuri ileri : Siyasi Tarih. 1941; E.Rossier: Avrupa'nın 
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Siyasî Tarihi.(1815-1919) 1943; Ahmet ^ükrü iismer: Siyasî Tarih. 1919-
1939. 1944, 1953 basımları; daha önce:Siyasal Tarih. 193£; Çokun Üç— 
o k/o Siyasal Tarih. 1739-1950. 5 .basımı :196i. (Eski basımları: Siyasî 
Tarih Dersleri); Eahir Armaoğlu: Siyasî Tarih. 1789-1960. 1961, 1964 
basımları. 

İslâm tarihleri: 
L.Castano: İslâm Tarihi. 10 cilt. Çeviren:Iiüseyin Cahit (Yal-

çın). 1924-1927. "Oğlumun Kütüphanesi" dizisinde. 
Mevlâna Şibelî-Süleyman Medrî-ümer niza (Doğrul) : islâm Tarihi, 

Asrı Saadet. 10 cilt. 1928-1936. (A.Nedreî- j. Ansarî: Büyük islâm 
Tarihi. Asrı saadet. 1-5. 1963-1964). 

Barthold-M. Puad Köprülıi: İslâm Medeniyeti Tarihi. 1940, 1960, 
1963 basımları; Neşet Çağatay: islâm Mezhepleri Tarihi.I. 1965; S.F. 
Mahmut: islâm Tarihi. 1962. 

Osmanlı-Türlc tarihleri 
Osmanlı devletinin resmî tarih yazarları "vakanüvis"ler tara-

fından, yaşadıkları çağın olayalırını yansıtan tarihler yazılmıştır. 
Vakanüvisler sırası ide şu kişilerdir: Tevkiî Abdurrahman Paşa'nm 
1643-1684 yılları olaylarını içine alan "Vekayiname"sinden sonra, res-
men ilk vakanüvis olan Naîma (1572-1660} Z.Danışman, 1967'de tekrar 
yeniden yayınlamaya başlamıştır), Eaşit (l66l-l$72), Çelebizade Asım ( 
(1672-1729), Samiakir-Suphi (1730-1743), İzzî (1743-1752), Vasıf 
(1753-1774), Ahmet Cevdet Paşa (1775-1825), LÛffi (1825-1872), arada 
başka vakanüvisler...(son vakanüvis Abdurrahman Şereftir (ölümü:1925). 
Ancak, basılan tarihler, yukarıda anılanlardır. Vakanüvis olmadıkları 
halde tarih yazanlar arasında: Aşıkpaşazade, Hoca Sadettin, Mustafa 
Ali, Solakzade, Selânilcî ,Mustafa, Peçevî, Silâhdar, Hayrullah Efendi, 
Mustafa Kuri Paşa, Ata Bey (Nurullah Ataç'm dedesi)... ve başkaları 
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da vardır. Osmanlı tarihinin türlü olaylarını, kişilerini, bilim ve 
uygarlık bakımından birçok yönünü kaleme alan Ahmet Refik Altınay, 
sayısız kitaplarıyla halka ve çocuklaradeğin inebilmiş bir tarih ya-
zarı olarak anılacaktır^ Bugün, Reşat Ekrem Koçu, tarihi,-bozmadan-
hik&yeleştiren bir başka yazarımızdır. 

Başka Turk-Osmanljı tjaĵ i_hl_eri_ j_ 
Ahmet Rasim : Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi. 4 cilt. 

1910-1912. (Yeni basımı: meydan yayını. 1967). 
v 

J. v«n Hammer-Purgstall: Devlet-i Aliye-i Osmaniye Tarihi. 
Çeviren: Ata. 11 cilt. 1916-1921. 11.cilt:1954. (Abdülkadir Karahan' 
m hazırladığı kısaltılmış basımı: milliyet yayını. 2 cilt. 1966). 

j.Deguignes : Bunları,Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Ta-
tarların Tarih-i Umumisi. 8 cilt. Çeviren: tıüseyih Cahit (Yalçın). 
1923. "Oğlumun Kütüphanesi" dizisinde. 

Hâmit (Ongunsu)-Muhsin (Eker) : Türkiye Tarihi. 1930. (Eski 
harflerle iki kez basılmıştır). 

Rıza Nur : Türk Tarihi. 12 cilt. Millî Eğitim Bakanlığı. L924-
1926. 

M.Şemsettin (Günaltay) : Mufssal Türk Tarihi. 5 cilt. Millî 
Eğitim Bakanlığı. 1923-1928. 

Psivliamouche : Türkiye Tarihi. 2 cilt. Ankara Kütüphanesi xarih 
Serisi»nde. 1942-1943. 

İsmail tîakkı Uzunçarşılı: Osmanlı Tarihi. 1-4. cilt. Türk Tarih 
Kurumu. "1942-1959. 1. cildin 2. basımı: 

Enver Ziya Karal : Osmanlı Tarihi. 5-6.cilt. 1961-1962 (Tamam-
lanamamıştır). 

L.Rasonyi : Dünya tarihinde Türklük. 1940. (Küçük, değerli bir 
özettir). 

Resimli Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi, iskit Yayınevi. 
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1957-1963. 6 cilt. 
Zuhuri Danışman s Osmanlı İmparatorluğu Tarihi. 13 cildi çık-

mıştır. 1956'dan. 
T.Yılmaz uztuna: Başlangıcından Bugüne Türkiye Tarihi, 12 cilt. 

Hayat Dergisi yayını. 1963-1957. 
(Osmanlı devletinin devlet örgütü ile ilgili monografiler is-

mail Hakkı Uzunçarşılı tarafından yazılarak Türk Tarih Kurumu'nca bas-
tırılmıştır: Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları. 2 cilt. I 
1943-1944; Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı. 1945; Osmanlı Devleti-
nin ı.ıerkez ve Bahriye Teşkilâtı. 1948; Osmanlı Devletinin ilmiye Teş-
kilâtı. 1965. 

M.i'uad Köprülü'nün "Osmanlı Devletinin Kuruluşu" adlı, daha 
önce Fransızca olarak yayınlanan eserini de Türk Tarih Kurumu bastır-
mıştır. 1959). 

Osmanlı-Türk tarihlerinin burada belli başlılarını sıraladık. 
(Reşat Ekrem Koçu'nun "Osmanlı Tarihinin Panoraması" adlı kitabı (1964) 
ile İskit Yayınevi'niıı Aylık Ansiklopediye ek olarak verilmiş "Tarih 
Kılavuzu" adlı yayını, kısa ve ansiklopedik bilgiler, vakanüvisler ve 
tarihçiler üzerinde bilgi vermektedir). 

Osmanlı tarihinin önemli bir dönemi için, Millî Eğitim Bakanlı-
ğı, incelemeleri içinde toplayan "Tanzimat I." adlı bir eser (1940) 
yay mlanmı ş t ır. 

(Müslüman Türk devletlerinin tarihleri de tümü ile ya da ayrı 
ayrı incelenmiştir: 

Stanley Lane-Pool : Düvel-i Islâmiye. Çeviren:ilalil Ethem 
(Eldem). 1927. 

İbrshim Kafesoğlu : narzemşahlar Devleti Tarihi. Türk Tarih 
Surumu. 195 6 4 



- 140 -

i»*, e hm e t Al t ay Köymen s .büyük Selçuklu, imparatorluğu Tarihi. II. 
Türk Tarih Kurumu. 1954. 

Osman. Turan ; Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti. Türle 
Kültürünü Araştırma Enstitüsü. 1965.,,) 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihine gelince : 
Daha 1931'de Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin yayınladığı dört 

ciltlik "Tarihlin dördüncü, cildi olan "Türkiye Cumhuriyeti" bir Türk 
devrim tarihi olarak hazırlanmıştır, Okullara ilk devrim tarihi dersi 
konulduktan sonra birçok yazarlar Türk Kurtuluş Savaşı, devrimler ve 
Türkiye Cumhuriyeti Tarihini içine alan okul kitapları yazdılar. Bun-
ların içinde ençok okunana^ Enver Ziya Karal'ın 1944'den bu yana yeni 
basımları yapılan "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi"dir. Bu. türde kitapların 
daha çok Atatürkçülük (Kemalizm) ilkelerini yorumlayanlarından en 
yenisi, Hanız a Eroğlu'nun 1967'de basılan "Türk Devrim Tarihi"dir. 

Türk Devrim Tarihini geniş ölçüde yazma çabasına, Yusuf ^ikmet 
Bayur girişmiştir. Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan: 

Türk inkılâbı Tarihi 
adlı büyük eseri 1911'den başlar. Birinci ci İdi ise 1878'den 

1911'e değin bir kronoloji niteliğindedir. Bu kitabın üç cilt içinde 
sekiz kitabı aşacakl917 sonlarına ulaşabilecek biçimde geniş tutul-
muştur. (İlk cildin yeni basımı: 2 kitap. 1963-1964). (3) kitaplık 
1-3'üncü çiltler: 1940-1957. 

Türk Kurtuluş Savaşı için pek çok kitap yayınlanmıştır. Genel 
Kurmay Başkanlığı'nm, 1923'ten sonra yayınladığı monografileri de 
anmak gerekir. Ancak, Genel Kurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi'nin 
1960'da yayma başladığı, çok ciltli: 

Türk İstiklâl Harbi 
şimdilik en derli toplu eserdir, nenüz tamamlanmamıştır. 
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Bu arada, Sabahattin belek'in, 1963'ten beri üğ basımı s "millî 
Mücadele-Anadolu İhtilâli" adlı eseri, yeni bir görüşle yapılmış bir 
incelemedir. 

Atatürk'ün "İMutuk" adlı eseri de Devrim Tarihimizi konu edinen 
bir tarih kitabıdır. İlk basımı 1927'de Türk Hava Kurumu tarafından ya 
yapılmış ("Vesikalar!?ı içine aıan bir ek ciltle), 1933' te Millî eği-
tim Bakanlığı 3 ciltlik yeni bir basım ortaya koymuş, bu basım 1950' 
den başlayarak Türk inkılâp Tarihi Enstitüsü yayını olarak 8 kez yeni-
lenmiştir. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı 1938 'te "Vesikalar®ı içine 
almayan tek ciltlik bir basım yapmıştır. Türk Dil Kurumu, iki ciltlik 
bir basımla, "Söylev" adını verdiği "Nutuk"un dilini sadeleştirmek 
denemesine girişmiştir. (1963'ten beri 3 basım.) 

Millî Ef itim Bakanlığı Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü tarafından 
hazırlanan "Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri"ni 1945'den bu yana 3 cilt 
halinde 3 kez bastırmış; 1964'te dördüncü cilt "Atatürk'ün Tamim, 
Telgraf ve Beyannameleri" adı ile yayınlanmıştır. 

Cemal Kutay'm 1957-1962 yılları arasında yayınladığı (20) 
ciltlik: Türkiye istiklâl ve Hürriyet Mücadeleleri adlı eseri, Osman-
lı İmparatorluğunun yenileşme çağlarından başlayan bir kitaptır. 

Antlaşmalar için şu kitaplara başvurulabilir: 
Reşat Ekrem (Koçu) : Osmanll Muahedeleri ve Kapitülasyonlar. 

1300-1920 ve Bozan Muahadesi, 1934. 
A,Gündüz Okçün : Türkiyenin Taraf eiduğu Antlaşmalar Rehberi. 

1920-1961. Türkiye IşBankası yayını. 1962. Ingilizcesi: A Guide t« 
Turkish Treaties. 1920-1964. 1966. 

ismail Sosyal : Türkiye'nin Dış Münasabetleriyle ilgili Başlı-
ca Siyasi Antlaşmalar. Türkiye Iş Bankası Yayını. 1965. 
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Buraya ekliyeceğimiz bir kitap daha: 
Yusuf Hikmet Bayur : Türkiye Devletinin Dış Siyasası. istanbul 

üniversitesi. 1942. (ünceki basımı: Yeni Türkiye Devletinin Harici 
Siyaseti)1934). 

Türkiye'de bölgelerin ve illerin tarihleri yazılmış, yazılmak-
tadır. Bunların hepsinin saptanmasını bibliyografyacılara bırakarak 
birkaç örnek verelim s 

ibrahim Hakkı Konyalı : Akşehir. 1945. 
Amasyalı Hüsamettin (yaşar) : Amasya Tarihi. 2 cilt. 1911-1913. 
Mübarek Galip : Ankara. 2 cilt. 1928 (Daha çok eski eserleri 

ile). 
Asaf Gökbel-Hikmet oölen : Aydın îli Tarihi. 1936. 
M.Zekâi Konpara : Bolu Tarihi. 1960. 
Hasan : Çankırı Tarih ve Halkiyatı. 1932. 
Basri Konyar : Diyarbakır. 3 cilt. 1936. 
Osman Nuri Peremeci ; Edirne rarihi. 1940. 
Ali Kemalî (Aksüt) : Erzincan. 1932. 
Abdürrahim Şerif ^eygu : Erzurum.Tarihî Anıtları, Kitabeleri. 

1936. 
İshak Sunguru, .,1u. :• Harput Yollarında. 3 cilt. 
la.Faik Türkmen : Mufassal ııatay Tarihi ve Coğcafyasx. 1937.. 
Mehmet Ziya (Ihtifalci) : istanbul ve Boğaziçi. 1-2. ciltler. 

1920, 1928. 
İsmail Iîakkı (üzunçarşılı) : Karesi Vilâyeti Tarihçesi. 1925. 

(Balıkesir). 

M,Fahrettin Kırzıoğlu : Kars Tarihi. 1953. 
Talât Mümtaz (Yaman) : Kastamonu Tarihi. 1935. 
Halil Ethem (Eldem) : Kayseriye çehri. 1918. 
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Cevat Biakkı Tarım s Kırşehir Tarihi. 1938. 
İbrahim &akkı (uzunçarşılı) : Kütahya Tarihi. 1932. 
Avrarn Galanti (Bodrumlu) : Niğde ve Bor Tarihi. 1951. 
İsmail Hakkı (Uzunçarşılı)-Rıdvan üafiz (Edgüür) : Sivas çehri. 

1928. 

M.Şerif Pırat : Doğu illeri ve Varto Tarihi. 2. basımı: 1961. 
(Kanaat Kitabevi 1932'de (13) küçük kitaplık "Vilayetlerimiz" 

dizisi yayınlamıştı). 

Şimdi, özel konulu tarihlerden, konularına göre örnekler vere-
ceğiz : 

Türk Uygarlığı : 
Ziya Gökalp : Türk Medeniyeti Tarihi. 1.kısım. Millî £0itim 

Bakanlığı. 1925; .bahaettin Ogel : ISlâmdan Once Türk Kültür Tarihi. 
Türk Tarih Kurumu. 1962. 

Türk basın, yayın tarihi : 
Selim Hüzhet (Gerçek) : Türk Gazeteciliği. Millî Eğitim Bakan-

lığı. 1931. ( Tamansl anmamış tır); Server İskit :Türkiye'de Matbuat Re-
jimleri. Matbuat Umuıâ Müdürlüğü. 1939; Türkiye'de matbuat İdareleri 
ve Politikaları. Aynı kuruluşun yayını. 1943; Türkiye'de Neşriyat nare 
ketleri Tarihine Bir Bakış, millî Eğitim .bakanlığı, 1943; Hasan Refik 
E'rtuğ : Basın ve fayın Hareketleri Tarihi. 1. 1959'da ikinci basımı; 
Ömer Sami Coşar : Millî Mücadele Basını, istanbul Gazeteciler Cemiye-
ti. 1964. 

Dinler : 
Hilmi Ömer Buddiıa : Dinler Tarihi. I. 1935; Ömer Rıza Doğrul: 

Yeryüzündeki Dinler Tarihi. 1963Tte 3. basımı; Challaye: Dinler Tari-
hi. 1960; Mehmet Taplamasıoğlu: Karşılaştırmalı Dinler Tarihi. 1966; 
S.î'.isıahmut: islâm Tarihi. 1962; Neşet Çağatay: islâm Mezhepleri 
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Tarihi I. 1965. 
Özgür düşünce (Bilim-Din çatışması) : 
A,Adnan Adıvar : Tarih Boyunca ilim ve Din. 2 cilt. 1944. 

(Yazarın, 1943'te çıkmış olan "Osmanlı Türklerinde İlim" adlı eseri 
de bilim tarihimiz yönünden anılmaya değer). 

J.B.Bury s Fikir ve Söz Hürriyeti. 1945, 1959? H.van.Loon: in-
sanlığın Kurtuluşu. 1943? Hüseyin Batuhan: .batıda Tolerans Fikrinin 
Gelişmesi.I. 1959i Bertjnand Russell : Din ile Bilim. 1963. 

Felsefe Tarihi : 
A.Y/eber s Felsefe Tarihi. 1938. 2. 
Macit Gökberk : Felsefe Tarihi. 2.basımı:1967. Orhan Hançerli-

oğlu: Başlangıcından Bugüne Erdem Açısından Düşünce Tarihi. 1963, 1966 
Başlangıcından Bugüne mutluluk Düşüncesi. 1965. Başlangıcından Bugüne 
özgürlük Düşüncesi. 1966. Necip Alsan: Çağımızı Hazırlayan Düşünce. * 
Eylem ve Düşünce Acısından 19. yüzyıl Tarihi. 1967. Hilmi Ziya ülken: 
Türk Tefekkürü Tarihi I. 1933i Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi. 2 
cilt. 1966. Saffet Suner: Düşüncenin Tarihteki v̂riirıi. 1967. 

Mantık-Sosyoloji : 
Hilmi Ziya Ülken : Mantık Tarihi. 1942. Nurettin çazi Kosemihal 

Sosyoloji Tarihi. 1956. 
Hukuk : 
Sadrı Maksudi Arsal : Hukuk Tarihi. 1944!te 2.basımı: Türk Tas:, 

rihi ve Hukuk. 1947i Çoşkun Üçok: Türk Hukuk Tarihi Dersleri. 1957'de 
2.basımı? M.Rousselet : Adalet Tarihi. 1963. 

Ekonomi : 
G.Kessler : iktisat Tarihi. 1940? F.'Neumark: İktisadî Düşünce 

Tarihi.1.1943i Mahmut Koloğlu: Ekonomi Doktrinleri Tarihi. 1960, 1963i 
G.Köhnen: Dünya Ekonumi Tarihi. 1965i C.M.Oipolla: Dünya Ekonomi Tari-
hi. 1967i F* Challaye: Mülkiyetin Tarihi. 1964. Mustafa Akdağ: Türkiye1 
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nin İktisadî ve içtimaî Tarihi.I. 1243-1453. A. u, Dil ve rarih-Coğraf-
ya Fakültesi. 1959. 

Rejim , doktrin : 
Hilmi Ziya (ülken) : içtimaî Doktrinler Tarihi. 1941; G.Mosca: 

Siyasî Doktrinler Tarihi. 1963; F.Carocci: Faşizmin Tarihi. 1965. 
Eğitim : 
Hafi Atuf (Kansu) : Türkiye Maarif Tarihi. 2 cilt. 1931-1932; 

Osman W.Ergin: Türkiye Maarif Tarihi. 4 cilt, 1939-1942. Faik Reşit 
Unat: Türkiye'de Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihî Bir Bakış. 1964. 
•Cemâl Bilsel: istanbul Üniversitesi Tarihi. 1943; Fethi Isfendiyaroğ-
lu: Galatasaray Tarihi I..1952, 

Adetler : 
R.Lewinsohn : Cinsî Adetler Tarihi. 1966. 
Müzik : 
Ahmet Muhtar (Ataman) % musiki Tarihi. 1947!de yeni basım; 

Feyha Talay : Musiki Tarihi, 1951; İlhan K.kimanoğlu; Musiki. Tarihi. 
1961. 

Plâstik Sanatlar : 
Celâl Esat Arseven : Türk Sanatı Tarihi. 3 cilt. Millî Eğitim 

Bakanlığı. 1955'ten beri. (Son fasökül çıkmadığı için henüz tamamlan-
mamıştır) . 

Burhan Toprak s Sanat Tarihi.I. Güzel Sanatlar Akademisi. 1960; 
aynı yazarın okul kitabı :Sanat Tarihi. 196l(!de 8.basımı.; Zahir Gü-
vemi!: Sanat Tarihi. 1960. Suut Kemal Yetkin: İslâm Mimarisi. 2.basımı 
1959; Mesut Erdem: Sanat Tarihi. 10.basımı:1965. 

Siyatro : 
Bedrettin Tuncel : Tiyatro Tarihi I. 1938; Refik Ahmet Sevengil 

Türk Tiyatrosu Tarihi. 1-4. cilt. 19591 dan. Memet Fuat : Tiyatro 
Tarihi. 1961. 
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Sinema : 
Lo Duca s Sinema Tarihi. 1947; Zahir Güvenil i: Sinema Tarihi. 

1960; Nijat Ozon: Türk Sineması Tarihi. 1962. 
Bale s 
Metin And : Kısa bale Tarihi. 1964. 
Tıp; : 

< 

A.Süheyl Unver s Tıp Tarihi. 1938, 1943. Feridun Nafiz Uyluk: 
Genel Tıp Tarihi I. 1958. 

Denizcilik, havacılık : 
Türk Hava Tarihi. 3 cilt. 1950-1953. 
Raşit Metel : Türk Denizaltıcılık Tarihi. 1960, 
Dünya Edebiyatı : 
Fehmi Yahya Tuna : Dünya Edebiyatı Tarihi. 1946. 
Upton Sinclair ; Altın Zincir. Çeviren: Emin Türk Eliçin. 1966. 

(İlk basımı: 1940). 
R.Alcock : Kısa Dünya Edebiyatı Tarihi. 196i. 
Başka ulusların edebiyat tarihleri : 
Burhanettin Doren : Alman Edebiyatı. 1945. 
C.van.Deren : Kısa Amerikan Edebiyatı Tarihi. 1952. 
I.Sami Akalın : Çin çiiri. Tarih ve Antoloji, 1964. 
jAeşat Muri( Güntekin) : Uç Asırlık Fransız Edebiyatı. 3 kitap. 

1932; Cevdet Berin : Fransız Edebiyatı Tarihi. 1946; Daniel Mornet: 
Fransız Edebiyatı Tarihi. 1946, 

Cemil Meriç : h-ind Edebiyatı. 1964. 
Halide Edip Adıvar : ingiliz Edebiyatı Tarihi. 3 cilt. 1940-

1943; C.H.Herford: Ana ^atlarıyla ingiliz Edebiyatı. 1944. 
Ali Nihat Tarlan s Iran Edebiyatı. 1944. 
L.Sami Akalın : Japon Şiiri. Tarih ve Antoloji. 1962. 
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J, Eckmann : ̂ acar Edebiyatı Tarihi. 1946. 
(Antolojilere değinmeyeceğiz. Yabancı edebiyat tarihlerinden 

de birkaç örnek verdik). 

Türk Dili, Edebiyatı : 
AcCaferoğlu s Türk Diji Tarihi uotları I. 1943; II. 1964. 
Edebiyat tarihleri, Cumhuriyetten önce ve sonra, okul kitapla-

rıyla birlikte, türlü açılardan görülerek yazılmış, sayıları azımsan-
mıyacal-c eserler arasındadır» .bunların birkaçını anacağız : 

M.Euad Köprülü : Türk Edebiyatı Tarihi I. 1928 (14. yüzyılda 
Çağatay edebiyatına varan bu ciltten sonrası çıkmamıştır); Agâh Sır-
rı Levend: Türk Edebiyat Tarihi (Tanzimata.Kadar, Tanzimat Edebiyatı, 
Ssrveti Eünun Edebiyatı) 3 cilt. 1932-1932; E.Gibbs Osmanlı çiiri Ta-
rihi I/l.kitap, 1943 (Tamamlanmamış bir çeviri); Nihad Sami Banarlı: 
Kesimli Türk Edebiyatı Tarihi. 1948 (Yazarın okul kitapları bugün de 
okutulmaktadır); (Abdurrahman Kisarî takma adı ile) Cevdet Kudret : 
Metinli Türk Edebiyatı. 4 cilt. (metinli Edebiyat Bilgisi, Metinli 
Batı Edebiyatı ciltleri ile). 1951'den başlayarak derişik basımlar; 
Vasfi Mahir Kocatürk: Türk Edebiyatı Tarihi. 19£>4; Ahmet Kabaklı : 
Türk Edebiyatı, 3 cilt. 1965-1966(Edebiyat bilgileriyle). 

İsmail Xiabib (sevlik) : L'debî Yeniliğimiz. 2 cilt. 1931-1932. 
(İlk basımı: Türk Teceddüt Edebiyatı. 1925. İkisi arasında bir basımı, 
sonraları ukul kitabı olarak çeşitli basımları vardır); Mustafa îlihat 
(Ozön): metinlerle muasır Türk Edebiyatı Tarihi. 2 cilt. 1930-1932. 
(Okul kitabı olarak bugüne değin devamlı yayın yapmıştır). Ahmet Kain-
di Tanpmar: Ondokujauncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi I. 1949, 1956, 
1967 basımları. 

Antolojiler : bizde en çok yayınlanan türlerden biridir. Homen 
her konuda antoloji düzenlenmektedir. Burada, Cumhuriyetten sonra 
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ç ıkmış b i r k a ç a n t o l o j i y e y e r v e r e c e ğ i z s 

M.Puad Köprülü : Eski şiirimiz. Divan edebiyatı Antolojisi. 103 
1934 (Son fasikülü -sözlük- yayınlanmamıştır); Necmettin Halil Onan: 
İzahlı Divan şiiri Antolojisi. 1940®tan devamlı basımlar5 Halil Erdo-
ğan Cengiz; Açıklamalı Nntlu Divan Şiiri Antolojisi, 1967. Şükrü Kur-
gan: izahlı Eski metinler Antolojisi, 1943* 

M .Fuad köprülü : Türk Saz ç a i r l e r i A n t o l o j i s i , 2-3 c i l t . (1. 
c i l d i ç ı k m a m ı ş t ı r ) ? y e n i b a s ı m ı : 1962'den. Henüz son f a s i k ü l ü çıkma-

m ı ş t ı r ) ? P e r t e v N a i l î B o r a t a v - H a l i l Vedat P ı r a t l ı : İ z a h l ı h a l k Ş i i r i 

A n t o l o j i s i . 1943; i l h a n B a ş g ö z : i z a h l ı Türk ü a l k E d e b i y a t ı A n t o l o j i -

s i . 1956. 
Ali Canip Yöntem : Türk Edebiyatı Antolojisi, 1930, 1934 (̂ 'an-

zimattan sonra); Kenan Afcyüz: Batı Tesirinde Türk ^iiri Antolojisi. 
1953, 1958; Hüseyin Karakan: Şiirimizin Cumhuriyeti. 2 cilt. 1958; 
Sabahattin Batur: Yeni Şiirimiz, 1965'te 2,basımıc 

Vasfi kahir Kocatürk : Türk Nesri Antolojisi.1 1963. 
Tahir Alangu : Cumhuriyetten Şonra Hikâye ve ^oman.Antoloji. 

3 cilt. 1959-1965; Cevdet Kudret: Türk Edebiyatında Hikâye ve Koman 
I. 1859-1910, 11.1910-1923 (henüz tamamlanmamıştır). 1965-1967 (Önce-
ki basımı: Türk Edebiyatınhikâye ve Aoman Antolojisi. 1943; Yaşar Na-
bi (Nayır)-Mustafa Baydar-M.Sunullah Arısoy: Başlangıcından Bugüne Türk 
Hikâye Antolojisi. 1967. 

Ivl.Sunullah Ar ı soy : Türk h i c i v ve Mizah A n t o l o j i s i . 1967. 
( f a b a n c ı e d e b i y a t l a r l a i l g i l i a n t o l o j i l e r ş i m d i l i k söz konusu 

e d i l m i y e ç e k t i r ) „ 
» 

Bu bölümü bitirirken, bibliyografya bakımından zengin bir kitap 
daha tanıtacağız : İsmail Habib Sevük: Avrupa Edebiyatı ve Biz. 2 
cilt. 1940-1941, ' 
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Cg&rafya : 

Geniş bir Türkiye ve devletler coğrafyası henüz yazılmış değil-
dir. (Bundan sonraki "Atlas" bölümüne de bakinizi). Okul kitapları ara-
sında şunları anabileceğiz: Besim Darkot:Türkiye Coğrafyası. 1942'den 
devamlı basımlar; Sirri Brinç-Sami Öngör: Genel Coğrafya. 1949'dan ; 
Ülkeler Coğrafyası. 1949'dan; Türkiye Coğrafyası. 1948'den devamlı 
basımlar. 

Birkaç kitap adı : 
ü.Ramsay : Anadolu'nun Tarihî Coğrafyası. 1961. 
İbrahim nakkı Akyol : Umumî Coğrafya. 1950; Ahmet Ardel: Umumî 

Coğrafya. 2 cilt. 1957-1960; Ali Tanoğlu: iktisadî Coğrafya, enerji 
Kayhakları. 1958; Besim Darkot: Türkiye İktisadî Coğrafyası. 1958'de 
2.basımı; Erol Tumerkin: Beşerî ve İktisadî Coğrafyaya Giriş. 1962; 
•Hüseyin Saraçoğlu: "Türkiye Coğrafyası Üzerine Etüdler" dizisinde: 
Doğu Anadolu. 1956; Mevki, Sınırlar. Yöre şekilleri, Denizler, İklim, 
Bitki Örtüsü, Akarsular ve Goller. 1962; Besim Darkot: Avrupa Coğraf-
yası I. 1962'de 2.basımı. 

9 

A T L A S 

"Atlas" Yunan mitolojisinde, gökleri sırtında taşıyan bir devin 
adıdır. Atlas, yeryüzünün bütününü, ya da bir parçasını, bir ülkeyi 
harita takımı halinde veren kitaptır. Atlaslar: Coğrafya, gökyüzü, 
deniz, tarih, dil, (dünyadaki dil gruplarına göre çizilmiştir) atlas-
ları olarak çeşitlenir. Atlaslarda yeryüzünün ya da bir ülkenin fizikî 
(yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü, iklim...), beşerî (siyasal, iktisaöî. 
..) halitaları bulunur. Yeni atlaslarda çekici fotoğraflara da yer 
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verilmektedir. Atlasların büyük boydan cebe girecek boyda olanlarına 
değin çeşitleri vardır. 

Bugün kullanılan belli başlı dünya atlasları : 
Ehcyclopaedia Britannica Y/orld Atlas. uiew York. 1942'den. C.S, 

Hammond, 
Rand Mcnally-Cosmopolitan ,/orld Atlas. i\iev; York. 1949'dan. 
nammond's Ambassador V/orld Atlas, Wew York. 1954®ten. 
Collier's ,/orld Atlas and Gazetteer. iJew York. Copyright". 1955. 
ı-iational Geographic Atlas of tiıe ",.'orld. Y/ashingt'on 1963. Natio-

nal Geograplıic Society. 
The xteader's Dugest Great orld Atlas. Bondon 1962'de 6. basımı. 
Atlas International Barousse xJolitique et Bconomique. Paris. 

1950'den. 
Atlas üniversal Quillet. Paris 1951'den. (Branşa için ayrı bir 

cildi vardır). 
R. et M.Ozouf: Atlas du Siecle. Paris 1964 Pernand ^athan. 
Goldmanns Grosser yeltatlas. iuünchen 1955. 

Türkiye'de s 

Bugün, gereksemeleri karşılayacak nitelikte bir atlasımız yoktur. 
Uzun süreden beri yeni basımları yapılan: 

Faik Sabri Duran : Büyük Atlas 
adlı eserle, okullar için bastırılan çeşitli atlaslar, kitaplıklarda, 
okullarda ve evlerde kullanılagelmiştir. Son yıllar içinde şu iki at* 
las basılmıştır : 

Besim Darkct-B.Visintin-U.Bonapace : Atlaslı Coğrafya Ansiklo-
pedisi. Arkın Iiitabevi. 1964. 

Aynı kimselerin bir başka eseri : Modern Büyük Atlas. Arkın 
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Ki t ab evi, 1965 (bu Eki eser İtal$şmnbl>llm adamlarının yardımıyla ha-
zırlanmıştır) r 

Bilimsel bir Türkiye Atlası : 
Ali Tanoğlu-Sırrı Erinç-Brol fflümerkin : Türkiye Atlası, İstan-

bul Üniversitesi. 1961* 
Tarih Atlası : 
Faik ©eşit Jnat s Tarih Atlası* 1952. 13.basımı: 1964. 
(Bir yabancı eser: Atlas Historique. Paris 1937. Bes Presses 

Universitaires de Prance). 
(Burada haritalırı söz konusu etmiyoruz. Türkiye'de coğrafya, 

tarih atlasları, tarih şeritleri basılmış, basılmaktadır. Özellikle 
turistler için yol haritaları da hazırlanmaktadır. 

Bir c.e, her ülkenin turistik olanaklarını gösteren, yol hari-
talı eserler vardır. Banlardan bir yabancı örneği: 

Baedekers Autoreiseführer. Türkei. Stuttgartb 1965/66 basımı. 
Bu kuruluşun pek çok yayını vardır). 

10 

Y A S A L A R 

"îîîevzuat" (yasalar) toplu olarak tümü ile, ya da bir hukuk da-
lma ilişkin olarak (Türk iş hukuku mevzuatı... gibi), ayrıca tek tek 
kanunlar halinde yayınlanabilir. Yasalar, yürürlükte olsun olmasın, 
tümü ile (T.B.iu.M.Kanunlar Dergisi.... gibi), ya da yürürlükte (mer'î 
olanları dikkate alınarak basılabilir. Yasalar, yalnız metinlerini 
vererek, ya da yorumlanarak, ilgili başka mevzuat ve kararlar da ekle 
nerek ortaya konulabilir. Yasaları tümü ile gösteren, bunların hangi 
kitaplarda bulunacaklarını bildiren kılavuz kitaplar yayınlanmıştır. 
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yayınlanmaktadır; Yürürlükte olanlarını, ya da sadece yürürlükten 
kaldırılmış bulunanlarını gösteren kılavuz kılavuz kitaplar da vardır. 
Ancak, yasalar sürekli olarak çıkarıldığı için, bütün bu derlemeler 
ve kılavuzlar da kısa zamanda eskir» bunu -gidermek için, aşağıda göre-
ceğimiz "Mer'î Kanunlar" gibi, yenilikleri yıldan yıla ek olarak ya-
yınlayan eserlere gerekseme duyulmuştur. 

Kiz burada, yalnız belli başlı toplu yayınları tanıtacağız. 
Bibliyografya bölümünde de görüldüğü gibi, bir bilim dalının bütün 
yayınlarını saptamak geniş bibliyografya çalışmalarına bağlıdır. 

Osmanlı imparatorluğu azamanmda çıkarılmış kanunlarla ilgili 
birkaç derleme, aşağıda ayrıca gösterilecektir. 1839 Gülhane Katt-ı 
Hümayunu1ndan bugüne, "mevzuat"! derleyen, devletin resmî yayını "Düs-
turları tanıtmakla başlıyoruz ; 

(Osmanlı Devletinde kaııun ve nizamların yayınlanmaya başlanış 
tarihi Hicrî 1267C1851)sdir). 

Düstur ; 
Birinci Tertip Düstur : 4 cildi 1289(1372)-1295(1878) yılları 

arasında yayınlanmış; 1298(1881)-1302( 1885) yılları arasında dört küçük 
ciltlik "Zeyil"leri basılmıştır. Bu tertibin 5-8.ciltleri, 1.6.1927' 
de kurulan Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat müdürlüğü (sonra:Genel 
Müdürlük) tarafından 1937-1943 yıllarında yayınlanmıştır. 26-,gabari. 
1255 (3.Kasam. 1839)-l.Temmuz. 1324(13-.Temmuz. 1908) arasındaki "Hatt-ı 
Hümayun, İrade, ferman, kanunname, tarifname, talimat..."gibi "mevzu-
at"ı derler. 

İkinci Tertip Düstur : 7 cildi 1329(1911)-1336(1920) yılları 
arasında Adliye Nezareti Ihsaiyat ve Müdevvenat-ı Kanunniye Müdürlüğü 
tarafından; 8-12.ciltleri ise -başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Müdür-
lüğünce yayınlanmıştır. 10(24)Temmuz 1324(1908)-4 ıvasım 1922 (4.Kasım. 
1922, Osmanlı Devletinin/son bulduğu tarihtir) arasındaki "kavanin, 



nuzamat, muaheöat, umuma ait mukavelât, iradat-ı Seniye"yi içinde 
tS^iat: 

Üçüncü Tertip Düstur : 41 cilttir. Başbakanlık Neşriyat ve Mü-
devvenat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır. 1923-1960 yılları 
arasınla yayınlanmıştır. 23.Nisan. 1920-26.iuayıs.1967 arasındaki (Si'B. 
M.M.'nia kurulmasından 27 Mayıs 1960'a değin) "kanun, yorum, Büyük 
Millet Meclisi kararları, Bakanlar Kurulu kararları ile antlaşmaları 
... içinde toplar. 

Dördüncü Tertip Düstur : Aynı Genel Müdürlük tarafından 1961'de 
'iki kitaplık bir cilt halinde yayınlanmıştır. 27.5.1960-1.11.1961 ara-
sındaki "mevzuatwı içerir* 

Beşinci Tertip Düstur : 1962'den b^rjayaymlanmaktadır. 6,Tem2 
muz.196i'den bu yana "mevzuat"ı içerir. 

(Gööüldüğü gibi "Tertip"lerin değişmesi : İkinci Meşrutiyet, 
T.B.M.M, Bükümeti-Türkiye Cumhuriyeti, 27 Mayıs ihtilâlinde başlayan 
Millî Birlik Iiomitesi-Kurucu Meclis. 1961 Anayasası... gibi rejim deği-
şikliklerini izlemektedir). 

"Düsturlar" için kılavuzlar s Her düsturun baştarafında krono-
lojik, sonunda "tahlili" fihristler bulunur» Bunlardan başka şu kıla-
vuzlara başvurulabilir : 

Ahmet Ziya.flehber. "1255 tarihinden 1341 tarihine kadar vaz' 
ve neşredilen bilumum kavanin, ve nizamat ve talimatla iradelisin hu-
.ruf-ı haca tertibiyle fihristi". İzmir. 1340(1924). Konulara göre 
alfabetik bir kılavuzdur). 

Bahaettin Kutay s Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yorumlar ve Karar-
lara Ait Genel Tahlilî Fihrist, Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat 
Müdürlüğü. 1946. (Konulara göre alfabetik bir kılavuzdur. Kanun v.b.' 
nin Düstur ve Resmî Gazete'deki yerleri gösterir). 
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Üçüncü Tertip Düstur'un 1-38. ciltlerinde Minderiç Kanun, lorum, 
Tüzük, Yönetmelik ve ^ararlara Ait Genel Tahlilî Fihrist. Aynı Genel 
Müdürlük yayını. 1953. 

Üçüncü Tertip Düstur5uh 39-41. ve Dördüncü Tertip Düstur*un 1. 
ciltlerinde Münderiç Kanun, Yorum, Tüzük, Yönetmelik ve Kararlara Ait 
Genel Tahlilî Fihrist„ II. 1963. (Öncekinin devamıdır). 

(İM ot, Düstur'larda kanunların kabul ve yürürlüğe giriş tarihle? 
ri, sayıları, Kesmî uazete'de yaymlanışı, ayrıca, ilgili "mevzuat" 
listeleri bulunur). 

â 

5L» G.Kes^î Gazete : 
Osmanlı devletinin resmî gazetesi (ve ilk Türk gazetesi) olan 

"Takvim-i Vekayi" 1.Kasım.1831'de çıkmışa önce haftalık iken sonradan 
günlük olmuş, 4.Kasım.1922 sayısı ile son bulmuştur;. 

T.C.Resmî Gazete'si, 7 ^ubat 1921 günü haftalık olarak "Ceride-
i Resmiye" adıyla yayınlanmaya başlamış; bir süre çıkarılamamış; 10. 
Eylül19231 te, 22.sayısı ile -haftada üç gün olarak- yayına devam et-
miştir. Adı o zaman "Resmî Ce;Ğide"ye çevrilen gazete 17. Aralık. 1927 
gün ve 763.sayısı ile bugünkü adını almıştır. 6.naziran.19251 ten beri 
-resmî tatil günleri dışında- her gün çıkmakta; Kanun, T.B.M.M.(Mil-
let Meçlisi, Cumhuriyet Senatosu) kararları, Anayasa Wiahkemesi karar-
ları, tüzükler, yönetmelikler, Bakanlar ıvurulu kararları, (kararname-
ler), genelgeler, tebliğler, Yüksek beçim Kurulu kararları ile, Danış-
tay ve Yargıtay'ın içtihadı birleştirme kararlarını, (ayrıca resmî 
ilânları) yayınlanmakta; l.Kasım-31 Ekim günleri arasındaki bir yıllık 
"mevzuat"m, yukarıdaki sıraya göre ayrı ayrı kronolojik çizelgesini 
vermektedir. (Konuya göre bir fihristi olmadığından koleksiyonlardan 
yararlanma olanağı sınırlıdır). 

T.B.M.M. Kanunlar Dergisi : 
, "Kavanin Mevmuası" adı ile 1923'te çıkarılmasına başlanmıştır. 
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Sonradan Türk harfleriyle eski ciltleri de basılan, yeni basımları 
yapılan bu dergi yılda bir çıkarılmakta ve geçen bir yasama yılının: 
kanun ve kararlarını içermektedir. Bu derginin özelliği, kanun metin-
lerinden sonra T.B.u.M, (millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu)1nda 
kanunla ilişkin görüşmelerin cilt ve sayfa sayılarını vermesidir, 
(l.cilt 1920-1939 yılları arasındaki I. dönemin kanun ve kararlarını 
kapsamaktadır). Derginin her cildi başında bir "tahlilî fihrist" var-
dır; konulara göre(alfabetik olarak düzenlenmiştir. Bunun kılavuzu: 

Bulmaç. T.B.m.M,'nin 23 Nisan 1920-27 Ocak 1939 Arasındaki Beş 
Devrelik Faaliyetinin Muhassa.lası Olan 19 Ciltlik Kavanin Mecmuasına 
Ait Umumi Fihrist. 1941. (Gerek her cildin başında, gerek bu Bulmaç1ta 
"kanunlar" numara sırası ile sarı kağıtlı bölümde, "kanunu icraya me-
mur olanlar" yeşil kağıtlı bölümde, "tahlilî fihrist" ise sarı kağıt-
lı bölümde sıralanmaktadır). 

(Ara bilgi 
T. B.M. M.. _ru_t• anak.lar 1 j 
rürkiye'de ilk parlâmento, II.Abdülhamia zamanında 1877~1878 

yıllarında çalışmıştır. 19 Mart 1877'de açılan, ertesi yıl 13 ^ubat 
1878'de padişah, tarafından kapatılan Meclis-i Mebusan (ve meclis-i 
Ayan)'m tutanakları, Hakkı Tarık Us tarafından 1939,1954 yıllarında: 

Meclis-i Meb'usan. 1293/1877-1878 
adı ile yayınlanmıştır, 

ikinci Meşrutiyet döneminde ise, Meclis-i Meb'usan ve Meclis-i 
Eyen (ikisinin toplu adı: Meclis-i Millî) dört dönem çalışmıştır: 

I. Dönem: 4(17) Aralık 1324(1908)-18 Ocak (1 Şubat) 1327(1912). 
II. Dönem: 5(l8)Nisan 1328-23 temmuz(6Ağustos) 1328(1912). 
III. Dönem: l(14)Mayıs 1330(1914) -21 Aralık 1334(1918). 
IV. Dönem: 12 Ocak 1920- 18 ^art 1920. (16 Mart 1920 günü istan-

bul'un İngilizler tarafından işgalinden sonra..11 Nişan'da fesih 
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İradesi). (Tutanakları yayınlanmıştır, ilk üç dönemin fihristleri go-
rülebilmiştir* Meclis-i meb'usan Birinci Devre mebuslarının Fotoğrafla-
rı. 1924. adlı bir albüm de bu arada basılmıştır). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dönemleri : 
I. Dönem: 23 Nisan 1920-16 Nisan 1923 (Dört toplantı yılı). 
II. Dönem: 11.Ağustos 1923-26 Hazira&31927 (Dört toplantı yılı) 
III. Dönem: 1 Kasım 1927-26 Mart 1931 (Dört toplantı yılı). 
IV. Dönem: 4 Mayıs 1931-23 Aralık 1934 (Bir Fevkalâde toplantı, 

dört tuplantı yılı). 
V. Dönem: 1 Mart 1935 - 27 Ocak 1939 (Bir Fevkalâde toplantı, 

dört toplantı yılı, ilk kadın 
milletvekilleri bu dönemde 
Meclis 5 e girmiştir). 

VI. Dönem: 1 Nisan 1939 - 15 Ocak 1943 (Bir Fevkalâde toplantı, 
üç toplantı yılı). 

VII. Dönem: 8 Mart 1943 - 14 Haziran 1946 (Bir Fevkalâde top-
lantı, üç toplantı yılı). 

VIII. Dönem: 5 Ağustos 1946 - 24 Mart 1950 (Bir Fevkalâde top-
lantı, dört toplantı yılı). 

IX. Dönem: 22 ^ayıs 1950 -12 kart 1954 (Bir Fevkalâde toplantı, 
dört toplantı yılı). 

X. Dönem: 14 ^ayıs 1954 - 11 Eylül 1957 (Bir Fevkalâde toplan-
tıy dört toplantı yılı). 

XI. Dönem: 1 Kasım 1957 - 26 Mayıs 1960 (Üç toplantı yılı), 
(ünce arap harfleriyle basılmış olan.tutanaklardda sonradan 

Türk harflerine çevrilmeye başlanmış; ü. Dönem. 29 cilt halinde 1940T 
1961 yıllarında basılıp tamamlanmıştır. II, Dönem'in Türk harflerine 
çevrilmesi devam etmektedir). 
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27 .ay ıs 1960* dan Korucu Meclis'e değin süren Millî Birlik Ko-
mitesi Dönemi tutanakları henüz basılmamıştır. 

Kurucu ^eclis Tutanak Dergisi, 2 cilt, 6.Ocak*1961-4 Eylül 1961 
1962'de basılmıştır. Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi. 7 cilt. 
6.Ocak.196i- 3.Eylül,1961. 1962'de basılmıştır. 

196l'den sonra: 
I. Dönem: 26 Ekim 1961-16 Temmuz 1965. 
II, Dönem: 26,Ekim 1965'ten beri, 
T.B.M.M. (Birledik toplantı), Millet Meclisi, Cumhuriyet Senato-*-

su'nun tutanakları ayrı ayrı tutulmaktadır. 
Tutanak Dergilerinde görüşmeleri veren asıl metinden sonra, 

kanun tasarıları, gereşekleri, komisyon raporları da ekli bulunmakta-
dır. Bunlar (S.Sayısı) başlığı ile birer sayı almaktadır. (Sıra sayı-
sı) . 

Tutanakların her cildinin başında, ayrıca her toplantı yılı 
ve her dönem için ayrı birer cilt halinde "fi.hristwler düzenlenir. 
Bu fihristler,- şu sıraya göre yapılır: Bakanlar Kurulu, kanunlar, ka-
rarlar, önergeler, raporlar, üyelerle ilgili işler, sorular ve cevap-
lar, sunuklar ve telgraflar, tasarılar, tezkereler, söz alanlar. Söz 
alanların hangi vesile ila konuştuğu sırası ile verilmektedir. Bu ara-
da: 

Kurucu Meclis Tutanak Dergisi Fihristi. 1962. 
Temsilciler Meclisi'nin Görüşmeleri Tutanaklarına Mahsus Genel 

Fihrist. 1962. Basılmıştır.) 
özel yayınlar : 
Bunlardan önemli iki toplu yayın: 
Sicil-i Kavani. 1926'dan beri yılda bir yayınlanmaktadır. Ya-

yınlayan: Cihan Kitabevi, İstanbul. 1926'da çıkan I.cilt 24 iUsan 1920-
31 Ekim 1925 arasındaki ;,mevzuat"ı içerir, ^undan sonra her yasama 
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yılının, "mevzuat"ı, ertesi yılın ortasında çılcan ciltte verilir. Bu 
eserde: Kanun, Türkiye Büyük millet Meclisi (Millet Meclisi, Cumhuri-
yet Senatosu) kararları, tüzük, kararname, yönetmelik, Yargıtay ve 
Danıştay içtihadı birleştirme kararları, Yargıtay kararları... yer 
alır. her cildin kronolo^ik(tarihi) ve numara sırasıyla (nümerik) fih-
rist bulunur. Ayrıca, Toplu dizin ciltleri yayınlanmıştır: T.C. Sicil-
i Kavanin 1 ila 24. Cildine Ait Umumi Fihrist. 1815-1953. hazırlayan: 
S.Coria. Birinci kısım: Tahlilî ve hecaî. 1955. İkinci Kısınu. Nümerik. 
1915-1953. 1955. (Bu eserde antlaşmalara da yer verilmiş) 

T.C. Mer'î Kanunlar. 6 cilt. Hazırlayanlar: Selami Dinçer-Ah-
met Brdoğdu-Sadi Kazancı-Hayri Mumcuoğlu-Eahrettin Oztürk-^evket Oz-
gür-Cevat Selçuk. 1953. İkinci basımı: 1958-1959. 'Ciltler, kanunları 
konularına göre kapsar: 1.Devletin hükümranlık hukuku. Adlî^ Usûl, Ta-
pu ve Vakıf Kanunları; 2. idari ve harici kanunlar; 3. Askerlik, Ma-

T 

urif ve Sıhhat kanunları; 4.Malî kanunlar; 5. İktisadî kanunlar. 6. 
.cilt: Nümerik ve alfabetik fihrist. Her yıl, yaprak halinde gönderi-
len ekler, ait oldukları sayfalardaki yerlerine konulur, eski sayfalar 
çıkarılır. Cilt kapakları yeni eklerin yerleştirilebileceği biçimde 
düzenlenmiştir. 

Birkaç yayın daha : 
Anayasa Mahkemesi Kararları. Hazırlayanlar: Tomris Tümer-Orhan 

Melih Kürkçiier-Birsen Ogen, 1963. 3 cilt. Yukarıdaki (Mer'i Kanunlar) 
gibi, :yeni ekleri yapraklar halinde basılıp gönderilmekte, ciltler 
içinde ait oldukları yerlere yerleştirilmektedir. 

(Ayrıca, "Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi" adlı resmi bir 
dergi 1964'ten beri yayınlanmaktadır). 

Ceza Hükümlerini Taşıyan Hususî Kanun ve Nizamnameler. Hazır-
layanlar: Kazım Akdoğan-Pahrettin Kıyak-A.Niyazi Gencer-Cebbar Şener-
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Sadık P erinç ek* 1964. 4 cilt. Bu eser de, (Mer1 i Kanunlar gibi)yyeni 
eklerin ciltler içindeki yerlerine yerleştirilebilecekleri biçimde 
hazırlanmıştır. 

T.C. Mer'i Nizamnameler. 3 cilt. Hazırlayanlar: Selami Dinçer-
Ahmat Krdoğdu-Sadi Kazancı-Hayri iuumcuoğlu-Şevket müftügil-Fahrettin 
Öztürk-Cevat Selçuk. 1955. Bur derleme de yeni eklerin yerleştirilmesi 
olanağını veren cilt kapakları ile yayınlanmıştır.(Devam etmiyor). 

Anayasalar : 
P. ve B„R. Dareste : Avrupa-Amerika-Afrika-Asya-Okpanusya Dev-

letlerinin Teşkilat Kanunları. 5 cilt. Çevirenler: Kthem Menemencioğ-
lu-Muaffak Akbay. Türk Hukuk Kurumu* 1939-1944. 

Bu esere ek : 
Yeni Anayasalar. 4 cilt. Derleyen ve çeviren: ilhan Lütem. Türk 

Hukuk Kurumu. 1953-1954. 
A.Şeref Gözübüyük-Suna Kili : Türk Anayasa ketinleri Tanzimat-fe 

tan Bugüne Kadar, A.Ü.Siyasal -bilgiler ^akültesi. (müşterek Yayın Di-
zisi)* 

Server Feridun (Tanilli) : Anayasalar ve Siyasî Belgeler, 1962. 
(1808'den 1961 Anayasasına değin). 

Kazım Oztürk : T.C. Anayasası. 3 ciİîfcb Türkiye İş Bankası. 1966 
(196ı Anayasasının bütün ön tasarıları ve görüşme tutanakları ile). 

Süreli Yayınlar : 
Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi. 1964'ten. 
Resmî Kararlar Dergisi, Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık mahke-

mesi Kararları. Adalst Bakanlığı. 1966'dan. 
(1327(19H)de Aûliye Nezareti'nin - "Mecmua-i Mukarrerat-ı Tem-

miziye" adı ile yayınlanmaya başlarığı, sonradan "Temyiz Kararları", 
daha sonra "Yargıtay Kararları" adını şı̂ an yayının, 1946'da "Temyiz 
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f 

Kararları* Hukuk ve Ceza bölümü. 132.7-1958 Alfabetik Arama Cedveli" 
adlı bir kılavuzu da çıkmıştır.) 

(Bir özel yayın: 
Ferit Hakkı Saymen-Sahir Brman-Halit Kemal ^lbir: Türk içtihatlar 

Külliyatı. 1950'den başlıyarak her yıl iki cilt çıkarılmıştır1958'e 
değin.) 

Danıştay Karârları Dergisi: 1937'den"Devlet Şurası Kararlan 
Mecmuası" (Dergisi) adı ile yayınlanmaya başlamıştır. 

Adalet Dergisi. 1327(1909)'da Adliye Nezareti tarafından "Ce-
ride-i Adliye" adıyla yayınlanmaya başlamış; 1922'de Adliye Vekâleti 
tarafından "Adliye Ceridesi" adı ile devam ettirilmiş, daha sonra 
"Adliye Dergisi" adı ile bir süre çıkmıştır. 

Baro Dergileri : 
İstanbul Barosu Dergisi (Once:Mecmuası). 1927'den. 
Ankara Barosu Dergisi. 1940'tan. 
izmir Barosu Dergisi. 1935'ten. 
(1327(1911)1 de "Dâvavekilleri Cemiyeti"nin yayınlamaya başladı-

ğı} 1337(1921)!de "Dersaadet Barosu"nun sürdürdüğü "Muhamat", 1340 
61924).'a değin çıkmıştır.) 

Yasalarla ilgili genel eserlerden yukarıda saydıklarımızla ye-
tiniyoruz. Bu konuda derinleşecek olanlar bibliyografyaların ve kütüp-
hane kataloglarını taramalıdırlar. Biraya ek oİarak, Yüksek Ziraat 
Mühendisi Hadiye Tuncer'in, Tarım Bakanlığı'nca yayınlanan, Osmanlı 
imparatorluğu Toprak Kanunlarına ait birkaç kitabını kaydedeceğiz: 

Osmanlı imparatorluğunda Toprak Hukuku, Arazi Kanunları ve 
Kanun Açıklamaları. 1962. 

Aynî AliEfendi: Kanunname~i Âl-i Osman: Osmanlı Devleti Arazi 
Kanunları. 1962^ 
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Osmanlı İmparatorluğunda Toprak Kanunları. 1965. 
Yazarın özel yayını: 
Ayni AliEfendi: Osmanlı İmparatorluğunda Eyalet Taksimatı, Top-

rak Dağıtımı ve Bunların MalîGG^İEİi.ÜD9&4. 

11 

İstatistik 

Türkiye'de ilk kez 1$79 yılında il, liva (usmanlı devlet örgütün-
de, il ile ilçe arasında, sancak adı verilen bir derece) ve ilçelerde 
istatistik emisyonları, Ticaret nezaretinde de bir istatistik kalemi 
kurulmuştu. 

Bu düzen 1926 yılında değiştirildi; bir Merkezî^İktatistik Daire-
si, genel müdürlük halinde kuruldu. Başına Belçikalı uzman Camille Ja-
quart getirildi, ve istatistik işleri bir merkezde toplanmış oldu. 
1930'da yasası çıkan örgüt 1962'de yeni bir yasa ile "Devlet istatistik 
Enstitüsü" adlı kuruluşa dönüştü. 

Devlet istatistik Enstitüsü'nün yayınları çok çeşitlidir. Bunlar 
arasında teoriye ilişkin monografileri bir yana bırakarak, müracaat ki-
tabı niteliğinde olan Türkiye ile ilgili istatistikleri tanıyacağız: 

Türkiye İstatistik Yıllığı. 1963' te bu adı almıştır. 1928'de ya-
yınlanan ilk cildin adı "İhsai Yıliıkl'tır. 1929'dan sonra "İstatistik Y 
Yıllığı" adı ile çıkarılmıştır. 15. cilt: 1942-19^5 yıllarını kapsamak*.: 
tadır. 1953!te 21. ciltten scnra ara verilmiş, 1960-1962 yıllığı da top-
lu çıkarıldıktan sonra, 196^'ten bu yana yeniden yılda bir yayınlanma-
ya başlamıştır. 21. ciltten sonra cilt kaydı konulmamaktadır. 1936, 
1939 yıllarıda "Türkiye istatistik Yıllığı" da iki cilt halinde yayın-
lanmıştır. Türkiye İstatistik Yıllığı şu konuları içermektedir; Arazi ..k" 
İklim, Nüfus, Turizm v göç, Sağlık ve sosyal yardım, Adalet, Siyasi 



- 162 - * 

seçimler, Millî eğitim, Tarışiy Dış ticaret, Madenler, Çalışma, Maliye, 
> / 

Devlet personeli, Millî gelir, Banka ve şirketler, sanayi ve tekel, 
Elektirik ve havagazı, Fiatlar ve endeksler, Bayındırlık, Inşaaty Ulaş-
tırma. . .Bu konular, ayrıntılı tablolar halinde genişlemektedir.1963'ten 
beri Türkçe ve Eransızc olarak düzenlenmektedir. 

Küçük İstatistik Yıllığı. 1937-1938 ile 1942-1945 yılları ara-
sında (6) cilt halinde, bundan sonra cilt sayısı almadan yayınlanmıştır 
Fransızca, ingilizce, Türkçe-Ingilizce sayıları da vardır. Sun sayısı 
1948-1951 yıllığıdır. Kimi sayıları bir kaç yılı topljş olarak kapsamak-
tadır: 1942-1945, 1945-1947, 1946-1949, 1947-1950, 1948-1951. 

Dış Ticaret İstatistikleri. 1931'den 1959'a: Maddeler ve memlefe^ ı 
ketler ve maddeler, limanlar ve hudutlar, Beynelmilel tasnif, Madde ve 
madde grupları üzerine düzenlenerek yayınlanmıştır.I1962'den bu yana: 
Dış Ticaret Yıllık istatistik: üzel Ticaret başlığı altında yine:Mad-
deler .ve memleketler, Memleketler ve maddeler, Gümrük kapıları ve mad-
deler itibiariyle. ithalât ve ihracat olarak Türkçe-Fransızca yayınlan-
masına devam edilmektedir. 1963'te bir "Özet" cildi basılmıştır. 

Nüfus İstatistikleri. 1927, 1935, 1940,... 1945, 1950, 1955, 1960, 
1965 nüfus sayımları fasiküller ve ciltler halindâ yayınlanmış, ayrı-
ca: Nüfus hareketleri,KKöyler, Vilâyet v- kaza (il ve ilçe) merkezleri 
rinde ölümler, Bvlenme, Boşanma, Turizm, Konut sayımı,.», gibi., bir kaç 
yılı kapsayan ciltler çıkarılmıştır. 

Millî Eğitim İstatistikleri, ilki 1923-1932 dönemini kapsamak 
üzere: Maarif (Millî Eğitim), Millet mektepleri, Muallimler (öğretmen^ 
ler), Kalk ckuma odaları ve umumi kütüphaneler, İlk tahsil çağındaki 
çocuklar, İlk öğretim,, Meslek-Teknik ve yüksek Öğretim, Genel kitaplık-
lar ile müzeler-Halkevleri, Orta öğretim faaliyetleri, Dış memleketler-
de öğrenim yapan öğrenciler, Millî Eğitim hareketleri... gibi birkaç 
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yılı kapsayan çiltler. 
Tarım istatistikleri, ilki: 1927 Ziraî tahrir neticeleri olmak 

üzere: hayvanlar, Tarım, Tarla mahsûlleri, Ziraat alet ve makinaları, 
Meyve, Tavukçuluk-arıcılık-ipek böcekciliği, Zeytincilik, Köy sayımı, 
Mandıracılık, Hayvanlar ve hayvan mahsûlleri, Ziraî mahsul fiafcları, 
Ziraî bünye ve istihsal, Ziraî istatistik özeti, Toprak anketi, Trak-
tör anketi, Genel tarım sayımı... gibi birkaç yılı kapsayan istatis-
tikler. 

Maliye istatistikleri, ilki 1925-1928 dönemine ilişkin: Vila-
yet Hususi idareleri Varidat ve masarif İstatistiği olmak üzere:Memur-
lar, Malî istatistikler, Belediyeler, Mevduat, II Özel İdareleri, Ma-
liye(Devlet Maliyesi), Devlet personel sayımı... gibi birkaç yılı 

kapsayan.istatistikler. 
Fiat istatistikleri, ilki 1933-1940 dönemine ilişkin olmak ü-

zere: Fiat İstatistikleri. 
Kara ve Deniz Taşıtları. İlki 1934-1946 dönemine ilişkin: Mo-

torlu kara ve deniz taşıtları olmak üzere: Deniz ve motorlu kara nşkil 
vasıtaları. 

banayi istatistikleri. İlki: 1927 senesi sanayi tahrir netice-
leri olmak üzere: Devlet inhisar idareleri ve inhisar maddeleri, Sana-
yi ,istatistikleri, Sanayi ve işyerleri temel anketi, Sanayi envanteri... 

Adalet istatistikleri. İlk 1937'de basılmıştır. Adliye (Adalet) 
Noterlikler, Mahkûmlar(hükümlüler), Adalet(Trafik ve intiharlar) ista-
tistikleri. 

Millî gelir İstatistikleri. 1918-1948-1954 döneminden başlamak 
üzE»e: Millî gelir istatistikleri. 

Çalışma İstatistikleri. 1937-1938 döneminde: işçi istatistik-
leri ile başlamak üzere: İş, İş kazaları, Trakya'da küçük el ve eti 



işleri istatistikleri, İşçi ücretleri anketleri, Adana tüketici harca-
maları anketi... 

Seçim İstatistikleri. Anayasa Oylaması (1961) ile başlamak üze-
re: 196i Mahalli, Senato Kısmî seçimleri istatistikleri; 1950-1965 
Milletvekili ve 196I-I964 Senato seçimleri.... 

Süreli Yayınlar: 
Dış Ticaret Ayİlk istatistikleri. 1952'ye değin. 
Dış Ticaret Istati&iikleri. Üç aylık. 1952'den. 
AylAk istatistik Bülteni. 1952'den. 
Aylık Dış Ticaret Bülteni. 1965'ten. 
(Enstitü'nün yayın kataloğuna bakinizi) 
(Devlet İstatistik Enstitüsü yayınları dışında da istatistik 

yayınları yapılmaktadır. 

EK : 

Devlet Yayınları 

"Basım ve yayım giderleri devlet bütçesinden ödenmiş yayım1'' 
(Özer Sonsal: Devlet Yayınları. Türk Kütüphaneciler Dermeği, 10.cilt 
1-2.sayı, 1961. S.:41-46), devlet yayınıdır. Bakanlıkların bunlara bağlı 
genel müdürlük v.b. dairelerin, iktisadî devlet teşekküllerinin, ban-
kaların, üniversiteler gibi özerk kuruluşların (bir bakıma devletten 
yardım gören kurum ve derneklerin.... yayınları "üevlet yayını"dır. 
("Yasalar" bölümünde yasama organı olan T.B.M.M.'ile yargı organı ola-
rak yüksek mahkemelerin başbaiîinLİığın yayınları görüldü). 

Devlet yayınları; devletin elindeki araştırma olanaklara dola-
yısıyla güvenilecek belge ve bilgileri kapsar. Devlet ayrıca, halkı, 
eğitmek ve aydınlatmak için de yayın yapabilir, (iviillî Eğitim Bakanlı-
ğının edebî, bilimsel yayınları 4le '̂ arım Bakanlığı'nın halk için 



yayınları... gibi), ^u arada propagandaya da gidilebilir. 
Devlet yayınları: süreli, dizi halinde, monografi düzeninde 

olabilir. 
Devlet yayınları çcğynluk -resmî kurulu.şiara-ve zaman zaman 

-halka- parasız dağıtılabilir, ya da satışa çıkarılabilir. 
Türkiye'de devlet yayınlarını kapsayan bir bibliyografya yok-

tur. Yayın yapan kuruluşların katalogları, bu arada "bibliyografya'" 
bölümünde gördüğümüz "Dünya Edebiyatından Tercümeler" gibi bibliyog-
rafyalar hatırlanabilir. "'i'ürkiye ±abliyogr>ufyası"nın 1928-1938 toplu 
ciltlerinden ilki "Resmî Neşriyat-a ayrılmıştı. Bu yöntem sürdürülme-
miştir. Oysa, yalnız bibliyografya değil, devlet yayınlarını içinde 
toplayan bir kitaplıkta gereklidir, (killî Kütüphane'de böyle bir bö-
lüm kurulabilir). 

Büyük bir sayı tutan, sürekli olarak yayınlanan devlet kitap-
larıyla süreli yayınlarını saptamak, yukarıda da delindiğimiz gibi 
büyük bir iştir. Biz burada örnek olarak bugün çıkmakta olan birkaç 
süreli yayını vereceğiz: 

Sayıştay Dergisi."Divan-ı muhasebat Mecmuası" aöı ile 1340'da 
(1924) çıkarılmaya başlanmış, 1949'dan sonsa yeni bir sayısı çıkmamış-
tır. 

Plânlama, Devlet Plânlama Teşkilatı. 196l'dan. 
(D.P.T.'nm kitap yayınları arasın&â, Birinci ve İkinci "Beş 

Yıllık Plân" ile her yila ilişkin: "BP&gram_;nı, "İcra Plânı" ve başka 
yayınları, monografiler® vardır.) 

ı 

Harb Tarihi Vesikaları Dergisi. Genel Kurmay Başkanlığı Harp 
Tarihi Dairesi. 1952'den. 

Türk İdare Dergisi. (Önceki adı: İdare; sonra: idare Dergisi) 
İç İşleri Bakanlığı. 1928'den. 
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Dışişleri Bakanlığı.Belleteni. 1964'ten, 
Ortak Bildiriler Bülteni. Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Si-

yaset Plânlama Dairesi. 1967'den. 
Ortak Pazar Bülteni. Avrupa Ekonomik Topluluğu w ezdinde Türkiy 

Daimî Delegeleri. 1964'ten. 
' maliye Bülteni. (Önceki adları: Haftalık Malî Bülten, Malî üül 

ten). Maliye Bakanlığı. 1939'dan. 
Aylık Ekonomik Göstergeler. Maliye Bakanlığı. (Aralık.1967'de: 

111. sayı) 
Aylık Bülten. T.C. Merkez Bankası. 1953'ten. 
Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi. 1939'dan. 
Ticaret Bakanlığı : Konjonktür. 1940'dan . 
Sağlık Derğisi. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. 1925'ten. 
Gümrük Bülteni. Gümrük ve Tekel Bakanlığı. 1936'dan. 
'•'•'arım Bakanlığı Orman Umum Müdürlüğü Teknik Haberler Bülteni. 

1962'den. 
Aylık Hava ve Ziraat Vaziyeti Bülteni.. Devlet Meteoroloji iş-

leri Genel Müdürlüğü. 
Günlük Meteoroloji Bülteni. (Ayını genel Müdürlüğün). 
M.T. A. Dergisi. Maden Teknik ve Arama. Enstitüsü. 1936'dan. 
Anadolu Ajansı. Haberler Bülteni. tGünlük). 
T.C. Ziraut Bankası. Kooperatifçilik Dergisi. 1964'ten. 
.Standard. Türk Standardları Enstitüsü. 1962'den. 
(Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü'nün hazırladığı: 

"T.C. Devlet Teşkilatı Rehberi" (1963) adlı eserin sonunda; devjcet 
örgütünün, iktisadî devlet teşekküllerinin, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek teşekküllerinin, kamuya yararlı derneklerin, Milletlerarası 
ve yabancı teşekküllerin Türkiye'deki teşkilatının yayınladığı süreli 
yayınların bir listesi vardır. S.: 497-516). 
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Çeşitli Yayınlar 

Müracaat kitaplarına, bu son bölümde, çeşitli konularda birkaç 
yayını da örnek vereceğiz. Bu yayınlar,müracaat kitaplarını araştırır-
ken nerelere değin gitmek gerektiğini göstermesi bakımından dikkate 
değor. 

Araştırma Yöntemi : 
Ernest Kurnow : Araştırma B1 Kitabı. Çeviren: Sadun Aren. A.Ü, 

Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1956; A, Mahir Pamukçu-Sabri Dilmen: Araş-
tırma ve Tez. A.Ü. Veteminer Fakültesi. 1956. (Yeni basımı: Araştırma 
,re Bilimsel Yayınlarda Temel İlkeler, 1967); Türkkaya Ataöv: Bilimsel 
Araştırma El Kitabı. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi. 1962; yeni bası-
mı: 1965; Turgut Kalpsüz-Turgut Akın+ürk-^rden Kuntalp: Türk Hususi 
Hukukunda Atıf Usulleri ve Kısaltmalar. Banka ve Ticaret Hukuku Araş-
tırma Enstitüsü. 1964; Türk Harb-İş Federasyonu: Araştırma Teüıel Bil-
gileri. 1967. 

Ödüller : 
Muammer Çetınçelik: Alfred Nobel ve Armağanları. 1961. 
Kuruluşlar : 
Bahri Ulaş : Milletlerarası Kurumlar. 1966. (Yabancı dilde önem 

li bir yıllık: The ',/orld of Bearning. 18. basım. 1967-1968. Eondon, 
Burcpa -fublications Btd. Dütyaki bilimsel kuruluşlar, kütüphaneler...) 

Basın, yayın : 
Remzi Balkanlı : Mukayeseli Basın ve Propaganda. 1961; Hohen-

berg: Gazetecilik Mesleği.) Çeviren: Filiz Oflucğlu. Gazeteciler Cemice 
yeti. 1963; Cevat Fehmi Başkurt : Gazetecilik Dersleri. 1967'de 2.ba-
sımı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü. 
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t 
Cemalettin Şenocak: Yayın ve Haberleşme, 1967. (Yıllıklar bölümüne 
girecek bir es er) .Yıllık. Gazetecilik Enstitüsü. 1960,, 196l? 1963!te 
İ4,2*,3-4i sayılar. Yeni bir basın tarihi; Fuat Süreyya Oral? Türk 
Basın Tarihi, I, kitap: Osmanlı İmparatorluğu Dönemi. 1968) 

Atatürkçülük : 
M» Tekinalp : Kemalizm. 1936; M.Saffet (Arın) Engin: Kemalizm 

İnkılâbının Prensipleri. J cilt. 1938-1939. (1953!te yeni basımı: Ata 
türkçülük^;Hamza Eroğ]u: Gerçek Yönüyle Atatürkçülük. 1965, 

Millî Tesanüt Birliği: Lâiklik. I. 1954; Bülend Daver: Türkiye 
Cumhuriyetinde Lâiklik. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi. 195.5; Çetin 
Özek: Türkiye'de Lâiklik. İgÜa Hukuk Fakültesi. 1962. 

Yönetim : 
T.C. Devlet Teşkilatı Rehberi. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdare 

si Enstitüsü. 1963; İçişleri Bakanlığı: Köylerimiz, 1933; idare Taksi 
matı (Çeşitli basımları vardırj 1960-1962: 67 Vilayetin idare Taksima 
tı). 

Rejimler, Doktrinler : 
İlhan F. Akın : Devlet Doktrinleri. 1962; M.Du^erger: Siyasi 

Rejimler. 1963; Politikaya giriş. 1964; J. do la Jugie: İktisadî Dokt 
rinler, Ekonomik Sistemler. 1968. 1957; P.A.Schumpeter: Kapitalizm, 
Sosyalizm ve Demokrasi. 2 cilt. 1966-1967; 

A.Sieğried: Milletlerin karakterleri. 1961. 
Tarık Zafer Tunaya : Türkiye'de Siyasî Partiler. 1955. (Bu ko-

» a 

nuda daha küçük oylumda kitaplar da vardır). 
Mete Tuncay : Türkiye'de Sol Akımlar. 1967'de iki basım; Fethi 

Tevet»ğlu: Türkiye'de Komünist ve Sosyalist Faaliyetler. 1967. (Bu ku 
nuda da başka yayınlar vardır. İçişleri Bakanlığı: Türkiye'de Siyasi 
Dernekler. 112 1950). 
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Klasik çağ, mitoloji : 
Hense-Leonard : Kşllen-Eâtin .̂ ski Çağ Bilgisi. 2 cilt. çeviren: 

Suat Y.Baydur. 1948-1953. 
Nüzhet Haşim Sinanoğlu : Yunan ve" Romen mitolojisi. 1935; Nu-

rullah ttaaöç) : Mitoloji. 1932; Cemal T»llu: mitoloji. Yunan ve Roma. 
Güzel Sanatlar Akademisi. 1957; E.Peterich: Küçük Yunan Mitologyası. 
2.basımı: 1959. 

Müzik : 
İnci Özgüden : Müzik Rehberi. 1967. Fuat Koray: Müzik Formları. 

Millî Eğitim Bakanlığı. 1957. Ethem üngör: Türk Marşları. Türk Kültü-
rünü Araşt&rma Enstitüsü. 1966. 

P.Grabbe: Yüz ünlü Senfoni. 1962. Gültekin Oransay: Konçerto 
Kılavuzu. 1967. Opera Kılavuzu: Çe-şiren: Emine Abaoğlu. Millî Eğitim 
Bakanlığı. 1945; Mahmut Ragıp Gazimihal: 55 Opera. Millî Eğitim Bakan-
lığı. 1957; Faruk Yener: Ünlü Operalar. 1958. 

• Tiyatro : 
Ozdemir Nutku : modern Tiyatro Akımları. 1963. 
Resim : 
Resim Bilgisi. 1964; Mesut Erdem: Resim Tekniği. Yeni basımı: 

196i. Adnan Turanii Modern Resim Sanatının Gerçek Çehresi. 1958; L.Ven 
turi: Resim. Giott«'dan Changell'e Kadar Bir Resme Nasıl Bakmalı ? 
Çeviren: Mesut Erdem. 1954; Sevim Erdem: Modern Resim. 1963. 

Sinema : 
Nijat Ozön : Sinema Sanatı. 1956; Sinema El Kitabı. 1964. A.Ba-

zin: Çağdaş Sinamanın Sorunları. Çeviren: N.üzön. 1962. 
Yazı, dil, edebiyat : 
Mahmut Yazır : Eski Yazıları Okuma Anahtarı. Vakıflar Genel Mü-

dürlüğü. 1942; Siyakat ¥azısıb 1941. Aynı uenel Müdürlüğün yayını. Sâ . 
lâhhttin Elker: Divan Bakkamları. Türk Tarih Kurumu. 1953. 
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İsmet Gönülal : Noktalama. 1961. A.Dilâçar: Türk Diline Genel 
Bir Bakış. Türk Dil Kurumu. 1964. Jean Deni: Türk Dili Grameri. Osman 
lı Behçesi, Çeviren: Ali ülvi Blöve. Millî Eğitim Bakanlığı. 1941-
1947; Baydar Bdiskun: Yeni Türk Dil Bilgisi. 1963; Tahir Nejat Geaçan 
Dil Bilgisi. Türk Dil Kurumu. 1960; Muharrem i,rgin: Türk Dil Bilgisi. 
Osmanlıca Dersleri (Yeni basımları: 1962'de); Faruk K.Timurtaş: Osman 
lıca. 1962; Osmanlıca Grameri. 1964. Fevziye Abdullah Tansel: iyi ve 
Doğru Yazma Usulleri. 2 cilt. 1962. 

Bikmet İlaydın : Türk Edebiyatında Nazım. 3.basımı: 1953. 
Ağâh Sırrı Bevend : Divan Edebiyatı. Kelimeler ve Kemialer. 

Mazmunlar ve Mefhumlar. 2.basımı: 1943. Muharrem Mercanlığil: Ebced 
Hesabı. 1960. 

Ahmet Kabaklı : Türk Edebiyatı. 3 cilt. 1965-1966. (Edebiyat 
bilgileri için lise kitaplarına başvurulmalıdır). 

Suud Kemal Yetkin : Edef"Meslekler Tarihi. A.Ü. Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi. 1941; Edebiyatta Akımlar. 1967. 

Tarih : 
Fevzi Kurtoğlu : Türk Bayrağı ve A/yıldız. Türk Tarih Kurumu. 

1938. Nazmi Sevgen: Anadolu Kaleleri.I. 1959. Ekrem Kolerlcılıç: Osman 
li imparatorluğunda Bara. 1958. 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi. 10 cilt. 1898-1938. (Bu eserden 
seçmeler: Asaf Halet Çelebi, Mustafa Nihat Ozon, Mehmet Alcsoy, Server 
İskit... tarafından yayınlanmıştır). 

Uzay : 
ı/.j. \7eiser : uzay Bilgici.» 1964. 
Özel Sayılar s 
Dergilerin özel sayıları da -geniş ve sistemli tutularak hazır 

lanmışsa- birer müracat kitabı niteliği taşıyabilir. 



- 171 - * 

Belleten (Türle Tarih Kurumu)'nun 10. sayı (1939) ile 80. sayısı 
(1956); Sümerbank Dergisi'nin Kasım sayıları Atatürk için örnek özel 
sayılardır. 

Türk Dili (Türk Dil Kurumu)'nun 113. sayısı. (1961): Şiir, 118. 
sayısı (1961).: Deneme, 127. sayısı( 1962): Günlük, 142. sayısı( 1963): 
Eleştirmo, 154. ve 139. sayıları (1964): Roman, 178. sayısı(1966): 
Tiyatro, 188. sayısı(1967): Ataç, 197. sayısı (1967): Sinema, ayrıca 
Kasım sayıları: Atatürk için hazırlanmış örnek özel sayılardır. 

Türk Kültürü (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü)'nün özel 
sayıları arasında, 18. sayısı: Eğitim, 22. sayısı: Ordu (1964) ve baş-
ka sayılarından yararlanılabilir, i e;ı:l. i,ar 

Yeni Dergi (De Yayınevi)'nin özel sayıları arasında: 20. sayı-
sı: Düşünce Özgürlüğü. 23. sayısı: masal ve Edebiyat (1966) ve başka 
sayılar anılabilir. 

Sonuç : 
Müracaat kitapları için buraya değin verdiğimiz örneklerin bib-

liyografya çalışmaları ile çoğaltılabileceğini tekrar ederek sözümüzü 
bağlayacağız: 

Ttirkçede müracaat kitapları yeterli değildir. Başka ülkelerdeki 
benzerleriyle rahatça karşılaştırabileceğimiz "Türkiye bibliyografya-
sı" ile yasa derlemelerini ve istatistik yayınlarını bu yargıdan biraz 
uzakta tutacağız. "Türkiye Bibliyografyası", harf Devrimifndâan(1928) 
bu yana, Türkiye yayınlarını %95 oranında veren Millî Bibliyografya-
mız olarak öğünebileceğimiz bir eserdir. Yasa yayınları, sayı bakımın-
dan azımsanamaz. Sadece, bunlardan yararlanma olanaklarını arttırmak, 
dizinlerini geliştirmek ve sıklaştırmakla kabil olur. Devlet istatis-
tik Enstitüsü1nün yayınları her geçen gün daha iyiye doğru yürümekte-
dir. (1927'den öncesi için uzun ve çetin araştırmalara gerekseme var-
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dır). 
Türkçede müracaat kitaplarının çoğalması ve sağlam yöntemlerle 

hazırlanması, her türlü araştırmanın gelişmesini Bağlıyacaktır. 

ÜÇÜNCÜ BOLÜM 

KATALOGLAMA KURALLARI 

Önbilgi 

Bir kütüphanenin Bölümleri 

Kütüphanelerin örgütlenmesi, niteliklerine ve büyüklüklerine 
göre değişirse de, bir kütüphanede aşağı yukarı şu bölümler, ya da 
bu bölümlerin ödevini görecek memurlar bulunur : 

a- Yönetim Bölümü : Personel işleri ; eşya ve gereçlerin satın 
alınması, bakımı; dışarıdan ısmarlanacak ya da kitapçılardan satın, 
alınacak kitaplar ve yapılacak abonelerle ilgili son işlemler bu bö-
lüde görülür. (Millî Kütüphane'de bu işleri Genel Müdür Yardımcılığı 
bürosu görür. Üniversitelerde, devlet dairelerinde, kütüphanelerin 
bu tür işllri, dairenin ya da bakanlığın ilgili büroları tarafından 
yürütülür. 

b- Aksesyon bölümü : (Acquisition-edinme, satınalma gibi anlam-
larda, İngilizce-ve Fransızca kullanılan bir sözcüktür). Aksesyon biz-
de "mevcudu çoğaltma" anlamında, kütüphaneye giren kitap, süreli yayın 
v.b'nin kabulünü yapan bölümün adıdır. "Mevcudu Çoğaltma İşleri" di-
ye karşılanabilir. 

Bir kütüphaneye kitap v.bv, dört yoldan gelir: Satınalma, bağış, 
devlet yardımı (daha önce gördüğümüz gibi, Türkiye'nin beş kütüphane-
sine, özel bir kanunla gelen "Devlet Nüshası"; ya da kütüphanenin 
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bağlı olduğu bakanlığın satmalıp gönderdiği kitap v.b.), mübadele... 
Satmalına işlerini Aksesyon bölümü yürütür. Ancak satın alına-

cak kitapları, abone olunacak süreli yayınları "Kütüphane Komisyonu" 
seçer. Bu komisyon üniversitelerde öğretim üyelerinden, başka kütüp-
hanelerde ilgili kimselerden kurulur.(Millî Kütüphane 1 de, şeflerden. 
meydana gelen bir komisyon kitap seçme işini yürütür. Bakanlık müste-
şarı, muhasebe müdürü ve kütüphane genel müdüründen oluşan satınalma 
komisyonu ise resmî işlemi sonuçlandırır). 

Aksesyon Bölümü'nde kitapların ısmarlanması, abonelerin yapıl-
ması için çeşitli işlemler ve bu işlemlerin, kaydedildiği türlü form-
lar (örnekler) vardır, -bunların ayrıntılarına girmiyoruz.. Büyük, ve 
küçük kütüphanelerin aksesyon bölümlerine ya da bu işi gören memura 
başvurularak ayrıntılar görülebilir. 

Bağışlanan kitaplara bağışlıyanm adı yazılır, kendisine teşek-
kür kartı gönderilir. Bazla kitaplardan yararlanılarak yapılan yurt 
içi ve yurt dışı mübadelelerindi de, mübadele yoluyla gelmiş kitaba 
gerekli kayıt düşürülür. Satın alman kitaplara da nereden alındığı 
ve fiatı yazılır. 

Bu bölümün önemli bir görevi de demirbaş kayıtlarını tutmaktır. 
Demirbaş kayıtları (kitabın bibliyografik künyesini oluşturan bilgi-
lerli kitabın nereden alındığı, fiatı gibi öğeler) demirbaş numarası 
ile birlikte, özel olarak bastırılmış büyük bir deftere geliş sırası 
ile yazılır.. Bu, eskimiş bir yöntemdir. Ancak Türkiye'de kullanılması 
zorunludur. Sadece Millî Kütüphane, kuruluş kanunundaki özellik dola-
yısıyla demirbaş defteri yerine demirbaş fişi (shelf üst) tutar. Bir 
yüzüne, katalog bölümünde kitabın bibliyografik künyesi yazılacak olan 
bu fişlerin arka yüzleninde: Konu, giriş tarihi, yeni-antiq- kullanıl-
mış, bağış-mübadele-satmalma, nerdenTkimden, malolma fiatı-değeri, 
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ciltli-ciltsiz..,. gibi bilgiler kaydedilir. Bu fişler, giriş sırasına 
göre bir kartotekte saklanır. Kitaplara, kütüphanenin damgası, kitabın 
giriş numarası da bu lömümde konulur. 

* 

Katalog-tasnif bölümü : Aksesyon bölümünde işi biten kitap, . 
Katalog-Tasnif bölümüne gelir. Burada önce alfabetik katalog fişi ya-
pılır. Sonra, ya ayrı bir bölümde, ya da bu bölüme bağlı bir serviste, 
kitaba, konu kataloğuna (sistematik katalog) göre konu numarası veri-
lir. 

istifade bölümü s Katalog-Sasnif bölümünden* .katalog fişleyim-
birlikte gelen kitap, istifade bölümünde son işlemi görür.Katalog 

fişleri fiş dolaplarına yerleştirilir. Kitaplar—eğer hemen kaabilse, 
ciltletilerek- depolardaki yerlerine konulur, istifade bölümünün önemli 
bir ödevi de okuyucularla olan ilişkidir. Okuyucu, kitabı isteyeceği 
-çoğunlukla gişe biçimindeki- servisin yakınındaki fiş dolaplarında 
aradığı kitabı bularak, basılı bir isteme fişine kendi adını, varsa 
kart numarasını; kitabın yazarını, adını, numadasını yazar, tarih ve 
imza atar. İlgili memur, kitabı depodan getirterek, okuyucuya verir. 
Depoda, kitabın bulunduğu yera* "vekil" adı verilen, rafın dışında ka-
lacak bir çıkıntısı, üzerindeki cepte ise, okuyucunun adı; kitabın adı 
numarası v.b. bulunan mukavva bırakılır. Okuyucunun doldurduğu isteme 
fişi bir kaç parçadır. Üzerindeki kayıtlara göre, bu parçalardan biri 
okuyucunun soyadına göre alfabe sırasıyla bir kutuda, biri de -gerekir-
se- kitabın numarasına göre saklanır. Böylelikle, okuyucu isteme fişin-

• i 

den, hangi okuyucuda hangi kitabın bulunduğu, numara sırasına göre 
saklanan fişten de hangi numaralı kitabın hangi okuyucunun elinde ol-
duğu anlaşılır. 

Bvlere kitap veren kütüphanelerde işlemler biraz daha değişik-
tir. , 

• Kitabın dışırıy-çıkarılmadığı kütüphanelerde, okuyucu, ertesi 
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güa okumak üzere kiibabı bıraktığında, soyadma göre, bir dolapta sak-
lanır. Kitabın okunması bitince okuyucu, imzasını taşıyan parçayı geri 
alır. Geri kalan parç ya da parçalar, istatistiklere kaynak olmak üze-
re saklanır, 

millî Kütüphane gibi büyük kütüphanelerde, okuyucuya resimli bir 
kimlik kartı verilir. Kapıda bir memur bu kartları ve -gerekirse- oku-
yucunun çantasını yoklayarak kitap kaçırılmasına engel clur. 

Okuma solonu (salonları) da bu bölüme bağlıdır, 
böylece, kitabın kütüphaneye girişinden okuyucuya verilişine 

değin geçen işlemler genellikle üç bölümde yürütülür. 
Büyük kütüphanelerin cilt atelyeleri, ciltleme işinin daha ça-

buk ve sağlam yapılmasını sağlar. Kitabı ciltlemeden okuyucuya verme-
mek kuraldır. Ancak, bu kuralı yüzde yüz uygulamak olanağı çok az bu-
lunur. 

Millî Kütüphane'de süreli yayınların aksesyon-kataloglama işleri 
Süreli Yayınlar. Bölümü'nde görülür» Süreli yayın depoları da bu bölü-
mün içindedir. İstifade işleri kısmen bu bölüme bağlıdır; özel okuma 
salonları vardır. 

Millî Kütüphane'nin : Mikrofilm, Güzel Sanatlar (Resim-Keykel, 
Müzik), Derleme (Devlet Nüshası Kabul İşleri), Birleşmiş Milletler Ya-
yınları, Bibliyografya Enstitüsü, Biyografya -Araştırmaları, haritalar, 
Cilt Atelyesi... bölümleri, büyük bir kütüphanenin bölümlenmesine bir 
örnek olarak anılabilir. 

Buraya değin verdiğimiz kısa bilgilerin, çalışma yöntemleri ve 
formların (örneklerin) yerinde görülmesi (çeşitli kütüphaneleri gezmek 
yolu) ile genişletilebileceğini yineliyelim. 

(Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni'ndeki yazılardan, Adnan 
Otüken'in, adı yukarıda geçmiş olan "bibliyotekçinin Elkitabv'ndan da 
yararlanmak kabildir. Notların teksir halinde basılması, çeşitli örnek-
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lerin çizilmesini en azı güçleştirmektedir, ^u örneklerin (formların) 
notlarımız kitap halinde basılacak duruma geldiği zaman eklenebileceği 
ni de not edelim). 

I. 

A1MB&TIK KATALOG KURALLARI 

Tanım : 
\ 

Katalog : lir kütüplıanediki basma ve yazma malzemenin, belli 
bir düzene göre yapılmış bilimsel nitelikteki lıstesidir. 

Alfabetik katalog s "̂ ir kütüphanedeki basma ve yazma eserlerin; 
yazar, çeviren, kitaba emeği geçenlerin adlarını; kitapların adlarını; 
kitabın adından ya da içinden alınmış konu başlıklarını (subject •.jj.ui 
headings); kitabı yayınlayan kurumların adlarını, dizi kayıtlarını ve 
başka öğeleri, tıpkı bir sözlük bibi, alfabetik sıraya gore veren ka-
talogdur. Bu sistemle düzenlenmiş katalogda kitap fişleri, fişdolabmd 

•A 

fiş kutularına alfabe sırasına göre yerleştirilir. 
(Bazı kütüphanelerde yazar ve kitap adlarına göre ayrı ayrı ka-

talog düzenlenir). 
K i_ta|u_ JD ıg_ _ö_ge 1 eri; çeşitleri j 
Dış öğeler : kitabın dış öğeleri şöyle sıralanabilir : Gömlek: 

CJltli olarak ya da karton kapak içinde satışa çıkarılan kitapların 
cilt ya da kapaklarına geçirelen, cildi koruyan ve çoğunluk renkli 
resim kompuzisyonıiı. ile satışa yardım eden, iki kenarı kırılarak kapa-
ğın içine giren, adına uygun bir dij öğedir. Kitap depoya girerkdm 
çıkarılıp atılırsa da Millî Kütüphane gibi, bir kitabın üzerindeki bü-
tün bilgilere gereğinde başvuran kütüphanelerde cilt kapağı içine ya-
pış tırılabilir. 

Cilt kapağı, ara, iç kapaklar : Ciltli olmayan kitaplarda, 
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kitabı korumak için, karton ya da kalın kâğıttan, gereğinde renkli, 
kimi zaman sade ve basit olarak düzenlenmiş karton ''dış kapak" bulunur. 
Ciltli olarak yayınlanan kitaplarda ise cilt, dış kapak yerine geçer. 
Dışkapak, kitap ciltlenirken atılırsa da, üzerindeki bilgilerden bir 
gün yararlanılacağı düşünülerek olduğu gibi bırakılması uygun olur. 
Cilt kapağı ile kitabın ara kapağı arasında, çoğunluk üzerinde yazı 
bulunmayan bir "cilt ara kapağı"; bundan başka, yalnız bir yüzünde 
yazı bulunan bir "cralcapak" daha vardır. 

Iç kapak parantezler : 
Kitabı kataloğa geçirirken dikkate alman, üzerinde çoğunlukla 

bibliyografik künyenin bulunduğu yaprağa "içkapak". denir. Bu yaprak , 
kitabın en önemli öğesidir. Pişe geçirilecek bilgiler buradan alınır. 
İçkapak&a, fişe geçiriliiEsi gerekli bütün bilgiler bulunmayabilir. 
İçkapağm (b) yüzünden, ya da kitabın başındaki arakapaklardan, son 
sayfalardan, kısacası kitabın yine içinden alman bilgiler ( ) paran-
tez, kitabın dışından ya da dışkapağmdan alman bilgiler • paran-
tez içinde gösterilir. Bu parantezlerden birincisine "yuvarlak paran-
tez", ikincisine "köşeli parantez" denir. (Kitabın içkapağmdan ya da 
başka bir sayfasından alman bilgi parantez içinde yazılı ise, bunu 
ayırmak için "açı parantez" adı verilen, karşılıklı iki açı biçiminde 
>.i>ir parantez içinde gösterilir. Bir de, ileride görüleceği üzere, di-
zi kayıtları için "tırnak" denilen " " işaret kullanılır), 

bayfa sayıları, resimler : 
Kitabın başında, içindekileri gösteren çizelge ile önsözü, kı-

saltmaları, kimi zaman bibliyografyayı içeren, romen rakamlı bir bö-
lüm bulunabilir. Kimi kitaplarda, sona eklenen dizin v.b, için ayrıl-
mış sayfalara da ayrıca romen rakkamları konulduğu görülür, ^unlara r 
dikkat edilirken gözden kaçırmamak gerekli olan bir nokta da, bazı ki-
taplarda romen sayılı sayfalar bittikten sonra normal sayılı sayfalara 



(bu normal dediğimiz sayılara aslında "arap sayıları" denilir) geçer-
ken ilk sayfanın (1) numara ile değil, romen sayısı bittikten sonra 
gelen sayı ile sürdüğüdür. Kitaplar, seyrek hallerde, her bölüm için 
ayrı ayrı sayfa sayısı da alabilir. Kitaplarda metin içindeki resim-
lerden başka metin dışında, sayfa boyunu aşmayan resim ve haritalar, 
cedveller bulunur, bunlara "plânş" denir; sayfa boyunu aştığı zaman 
bu, "levha" adını alır. 

Boylar : 
Kitaplar boylarına göre de çeşitledir, ileride görüleceği üze-

re, genellikle dört boy kitap vardır, fiş üzerinde bu boy ayrılıkları 
özel işaretlerle gösterilir: 

A. Oktav boy, 25sm.'ye kadar olan kitap boyu,•işareti: 8° 
B. Kuart boy, 25-35 sm. arasındaki kitapların boyv;, işareti :4° 
C. Jt?olya boyj sm*.-arasındaki kitapların boyu, işareti:2-° 

r..ti: 2$. Büyük j?olyo boy, 45 sm.'den fazla olan kitapların boyu, 
işareti: B2°. Bu son iki boy daha çok gazetelerin boyudur. 

Kütüphanelerde, kitapların boylarını ölçerek fişe santimetre 
olarak da geçirilebilir. 

Tamamlanmamış, eserler : 
Bir ya da birden artık ciltte tamamlanmış olan eserlere, kapan-

mış, yayınını sürdürmeyen süreli yayınlara "tamamlanmış, osob? S., hir.,. . 
henüz bütün ciltleri çıkmamış olan eserlerle, yayınını sürdürmekte olan 
süreli yayınlar, ya da fasikül, forma biçiminde çıkarılan kitaplar 
"tamamlanmamış eserw sayılır. Mini kütüphanelerde bunlar ayrı depolara 
konur, kitap fişleri de başka renkte (örneğin: penbe) kartondandır. 
Tamamlanması olanaksız kitaplara ise "tamamlanmış" gözü ile bakılır. 

Süreli yayınlar : 
Yıllıklar, belli ya da belirsiz aralıklarla çıkan dergiler, 

bültenler, gazeteler eskiden "mevkute" adı ile anılırdı, tabancı 
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dillerde, hattâ Türkçede "periyodik"1' terimi ile_karşılanan bu türden 
eserlere şimdi "süreli yayın" diyoruz. 

Diziler (seri eserler): 
Bir kurumun numara sırası ile yayınlanan kitapları, ya da belli 

bir konuda birbirini izleyerek yayınlanan eserler -kimi zaman dizi 
sayısı almasalardda- "dizi (seri) eserler" sayılır. (Kimi. yabancı kü-
tüphanelerde süreli yayınlar ile diziler, tüm olarak "serials" adı 
altında işlem görür). 

Bibliyografik birlik-Cilt birliği : 
Tek ya da çok ciltli bir eser, kütüphanecilikte bir "bibliyog-

rafik birlik" oluşturur. Seksen cildi aşkın ispanyol ansiklopedisi, 
bütün ciltleriyle bir bibliyografik birliktir. Bu eser, (88) cilt bir-
liğinden meydana gelm&ştiıurBir cilt tek bir eseri de içerse, bir cilt 
bir bütün eserin tek bir cildi de olsa, ya da üç küçük kitapböir cildin 
içinde toplanmış da bulunsa bir "ciltbirliği" sayılır. (Aslında, her 
kitabın ayrı ciltletilmesi gerekir. Bir cildin içindeki birkaç eserin 
de parçalanıp ayrılması uygun olur. Cildin parçalanmasında sakınca var-
sa, her eser için ayrı bir fiş çıkarılır, her fişin altına, cildin 
içindeki öteki kitaplar da kaydedilir). 

Yazarları bakımından kitaplar : 
Bir yazarın sanat, bilim, bilgi, düşünce... çençevesine giren 

eseri "telif" eserdir. Telif eserlerin bir, birkaç ya da birçok yazarı 
bulunabilir. Kütüphanecilikte üçten fazla yazarı bulunan eser, "itibarî 
anonim eser" sayılır. 

Başka bir dilden çevrilen eserler "çeviri (tercüme) eser^lerdir. 
Bunların da yazarları bir ve birden artık olabilir,- çevirenleri yine 
bir ve birden artık kişiler olabilir. Başka bir dilden alman, ancak 
yaşadığımız topluma uygulanan, kişi ve yer adları değiştirilen es-erler 
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"adapte eserSlcrdir. Adapte eserler, adapte edenin kişiliğine mal edi-
lecek derecede başarılı iseler bunları fişe "telif" gibi geçirmek de 
olanak içindedir; ancak, bu konuda dikkatli davranmak gerekir. 

Yazarı bümayaıı yada bilinmeyen eserler "anonim eser"lerdir. Kut-
sal kitaplar, ulusal destanlar, folklor ürünleri, yazarı bulunamamış 
eserler; kurullar, komisyonlar tarafından ortak bir çalınma ile meyda-
na getirelen ansiklopedi, katalog, sözlük fibi "itibarî anffl&im" sayılan 
eserler; kanun, tüzük, yönetmelik, tutanak, antlaşma metinleri, sözleş-
meler, bılânçolar, istatistikler, programlar v.b.leri de anonim eser 
kapsamına girer, (bunların nasıl fişleneceği ileride görülecektir). 

Bibliyografik bünye : 
Basma ve yazma her türlü eserin kimliğini ortaya koyan kayıt 

"bibliyografik künye" adını alır. -°ır eserin bibliyografik künyesi, 
onun: yazarını, adını, varsa çevirenini, kaç veya kaçıncı cilt, kaçın-
cı basım olduğunu, nerede-hangi yıl-hangi kuruluş tarafından ya da 
hangi basımevinde basıldığını, kâç sayfa olduğunu, içinde resim, hari-
ta, metin dışında plânş ve levha bulunup bulunmadığını, boyunu, hangi 
dizi içinde yayınlandığını, kitapla ilgili gerekli notları biraraya 
getiren kalıttır. 

Bibliyografik künye, uluslararası boyda (7,5 x 12,5 sm.) katalog 
fişlerinin bir yüzüne yazılır. (Bir fişte bitmeyecek denli uzun künye 
başka bir fişfce sürdürülebilir.) katalog fişinin üstünden (2), altın-
dan (1,5) yanlarından (1)'er sm.'ülc boşluğun son satırdan sonraki (0,2) 
sm.1lik aralığı ile kartın alt kenarından (0,5) smjlik aralığı arasında 
(0,8)sm.'lik"fiş deliği" bulunur. Pişin üstünde kalan(2)sm.'lik boş-
luğun sol ve sağ köşelerine kitabın numaraları, daha alta ise, ileride 
görülecek "ilave fişlec" de yukarıya alman öge yazllır. 

% Bir örnek : 
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1968 A 1 

Savcı, Prof. ^ahri s Hürriyet üzerine düşünceler. Ankarc 
1968 Yargıçoğlu Matbaası. 176-,.S. 8° 

"Siyasal Düşünceler: 1" 

(Görüldüğü gibi,Icitap adının ilk sözcüğünden sonraki sözcükle 
ri küçük harflerle başlatılır. Diz i.', kaygl bir satır boş bırakılarak 
yazılır.) 

Bibliyografik Künyenin Fişlere Geçirilmesi 

1. Yazar : 
iazarm adı, fişin başına, soyadı önde gelmek üzere geçirilir 

Kitabın ikinci ve üçüncü yazarı varsa, ilk yazarın adı aynı 
biçimde kaydedilir, öteki yazarların soyadı başa alınmaz, ürnek : 

Ozon, Mustafa Nihat-Baha Dürder: Türk tiyatrosu ansiklopedisi 

istanbul 1967 Remzi Kitabevi. VII -s- 494 S. 8° 
ikinci yazarın adı için bir ilâve fişi hazırlanır, (ilâve fiş 

leri, küçük bir teksir âletiyle çoğaltılan fişlerde, yukarıda da 

Ornelc : 
jOral^ Fuat Süreyya : Türk basın tarihi. 1728-1922, 
1831-1922. I,kitap; Osmanlı ımpara torluğu dönemi. 

Adım matbaası. 272 S. res.8c 
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belirtildiği üzere, fişin üzerinde bırakılan boşluğa gerekli öğelerin 
yazılması yolu ile hazırlanır;Ya, fişin önyüzünde, ilave fişe geçiri-
lecek öğenin altı çizilir, ya da fişin (b) yüzüne, ilâve fişlerine 
geçecek öğeler kaydedilir).. Bu i-lâve fişi, kataloga üzerine eklenen 
öge ile girer: 

Dürder, Jjaha 

Ozön, Mustafa Nihat-Baha Dürder: Türk Tiyat- , 
rosu ansiklopedisi, istanbul 1967 Remzi Kitab-
eyi. VII+494 S. 8° 

(Her iki fişte altı çizelen öge, alfabetik sırada gozönüne alı-
nır. Bu kitabın iki fişinden biri (O), ikincisi(D) harfine girecektir).. 

Yazarı bulunmayan, dışarıdan alınan, ya da yazarın kitabın ü-
zerinde sadece (P.S.) gibi ilk harfleri bulunan kitapların fişlerinde 
yazar adı köşeli parantez içinde gösterilir: 

/Salim Sait Paşa7 ; P/eyami7 S/âfa/ gibi... 
Yazarı olmayan, bir kurumca yayınlanmış eserlerde, kurumun adı, 

yazar yerine geçer: 

jTürk Tarih Kurumu /Ankara IV.Türk Tarih Kongresi. An 
( kara 10-14 Kasım 1948. Kongreye sunulan tebliğler. An-

• 

kara 1952 Türk Tarilı Kurumu Basımevi. JÜLIA-S- S. 85 plânş. 
8 ° 

+ • 

Kurum'un başka bir yayını, yazarı da bulunduğu için, fişe ya-
zar adı ile geçirilecek, ançak, Kurum adı için bir ilâve fiş yapıla-
caktır.. Böylelikle kurum, üniversite, dernek... yayınları katalogda 
bir araya gelmiş olacaktır: 

ı 
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f'ı'u.rk -Tarih ̂ urumu tyayajilaySn} 
1 . • - • / , ^ • . ' . i Lloyd, Seton-D.Strom Rice t' AİanyaCAlâiyyâ > üevırens Ber-1 ' ~ 

mân Sinemoğlu* Ankara 1964 Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
XIII * 76 S. res,harita. 8° 17 plânş. 

(Bu kitabın hem, Bloyd, hem Rice, hem de Sinemoğlu için birer 
fiş çıkacaktır, Türk Tarih Kurumu!nun yayınladığı eserlerde seri kaydı 
da bulunduğu dikkate alınarak, ilerida görüleceği üzere, fişin altına 
bu lcayıt da konacaktır). 

Devletin resmî yayınlarında, devlet dairesinin adı başa alınır; 
ancak, daha önce devletin, adı yazılır: 

/Türkiye/. Millî Eğitim Bakanlığı; 
/italya/. Direzzione Centrale degli Affari Coloniali: 

Yasalar, antlaşmalar şöyle kaydedilir : 
/Ifürkiyel/ Kanunlar/ Türk Ceza Kanunu... 
/Tü^rkiye>.Antlaşmalar/ Lozan Antlaşması. 

Üniversiteler, okullar, bankalar, kütüphane ve müzeler gibi ku-
rumlarda başa "Türkiye" kaydı konulmaz: 

•İst_ajıbul_ üniversitesi iktisat Fakültesi içtimaiyat Ensti-
.- - . tüsü... gibi. 

(Birkaç yazarın ortak ularak hazırladıkları eserlerde, herbiri-
nin yazdığı bölüm -üç yazara değin- fişin altına kaydedilir, bunlara 
da ilâve fiş çıkarılır). 

Yayınlayan, taplayan, notlar ekleyen, açıklama yapan, şerheden. 
,. yazarlar, kitabın yazarı olarak alınmadığı zaman, adları fişte kit3? 
adından sonra anılır, bunlara ilâve fiş çıkarılır. Bir eserde hem anla-
tan, konuşan, hem de yazan varsa aynı işlem yapılır. Örnek.: 



- 184 - * 

'• i *.. • ' • • -

Unaydan,;, Ruşen Eşref (mülakatı yapan) 
/Atatürk/, Gazi Mustafa Kemal: Anafartalar kumandanı ı..us-
tafa ıvenıal ile mülakat» 5.basım. /"Mülakatı yapan7; Ruşen 
.uşref /Ünaydın7. istanbul 1930 Devlet matbaası. 107 S. 
8° l plânş, 3 harita 

(Ya da, yazan başa yazar olarak alınır, anlatan için ilâve fiş 
çıkarılır). 

Yarım kalan bir eseri bir başkası tamamlamışsa, fişin altına 
bu bilgi kaydedilir, eseri tamamlayanın adına ilâve fiş çıkarılır. 

Çevirilerde, çevirenin adına ilâve fiş çıkarılır: 
Ataç, Nurullah (Çeviren) 
Flaubert, Gustave: Madame Bovary. Taşra âdetleri. Çevi-
renler: Huruİlah Ataç-üabri ^sat Siyavuşgil. istanbul 
1967 Remzi Kitabevi. 422 S. 8° 

(S.E»Siyavuşgil için de bir ilâve fişi çıkarılacaktır). 
Eser, resim ya da röprodüksiyondan meydana gelmişse, resimleri 

yapan yazar olarak geçer; bunlara açıklamalar yapan da varsa, onun 
adı için ilâve fiş çıkarılır. 

(Büyük kütüphanelerde, yazarların adından sonra, doğum-ölüm ta-
rihleri de kelenmektedir: Gürpınar, Hüseyin Rahmi /1864-19447: şık., 
gibi). 

Türk yazarları bakımından, soyadlarında öna.eki dönem birtakım 
sorunlar ortaya çıkarır. 1934'te çıkarılan Soyadı Kanunu'ndan önce 
ölenler, ilk adlarıyla, ,ya da eskiden soyadı kullanmışsa bu soyadla-
rıyla fişe geçirilir: 

» 

Namık Kemal, Tevfjk Fikret.... gibi. 
Bursalı Mehmet Tahir, Müftüoftlu Ahmet Hikmet, Recaizade Mah-

mut Ekrem*., gibi... 
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Soyadı Kanunu çıktımı zauıan sa^ olan kimselerin, soyadı alma-
dan önce yayınladıkları eserlerde yine soyadları, köşeli parantez için-
de başa alınır: /"Kara^;7, Refik hâli t... gibi. (refik üalid önce eski 
soyadı olan "Karakayış"ı kullanmıştı. Onun gibi, soyadlarını değişti-
renler olmuştur, hatta, aynı kimsenin ayrı ayrı soyadlarıyla eserleri 
çıkmıştır. Ya da, kimi yazarlar soyadı kullanmazlar, .böyle hallerde, 
"işaret fişi" çıkarılır: 

Unsel, Kemal Edib. Eak.: Kemal Edib .Kürkçüoğlu 
^ahajo, Sıtkı, Bak. : çahap Sıtkı Ilter. 

Kimisi de, Soyadı ivanunu'ndan önceki soyadını bırakmış olabi-
lir : Samjzade Süreyya. Bak.: Süreyya Sami Berkem. 

(Bakb, "Bakınız" sözcüğünün kısaltılmışıdır). 
* 

Kimi yazarların soyadları iki addan oluşur, iki ad arasında bir 
(-) işareti bulunur. 0 zaman ilk ad esastır. Bizde : Adnan-Adıvır, Ab-
dülhak... gibi, çöyle bir işaret fişi gereklidir: Adıvar, Abdülhak Ad-
nan- Bak.: Adnan Adıvar, Abdülhak. (Ancak, Türk Ansiklopedisi!nde bi-
le A.Adnan-Adıvar'la halide Edib-Adıvar, (Adıvar) maddesinde geçmemek-
tedirler. xukarıdaki biçim Millî Kütüphanede kullanılmaktadır. Prof. 
Dr. Afet İnan, adını "Afetinan" biçiminde yazmaktadır. Soyadından önce 
adı sadece "Afet"ti. Evlenmeden önceki soyadı "u£may"dır. Afet inan 
ve başka kadın yazarlar için genellikle en son soyadları dikkate alı-
nır. Ne varki bu hallerde de birtakım istisnalara yer vardır). 

Kimi yazarlar hem kendi adlarıyla, hem de takma adlarıyla eser 
yayınlar. Takma adla yazdıkları da, yazarın asıl adında toplanır. Tak-
ma ad için işaret fişi çıkarılır: Server Bedi. Bakt: Safa , Peyami gibi 
Yazar, bütün eserlerini takma adla yazmışsa, artık asıl adı kullanıl-
maz, Orhan Kemal'in asıl adı: Mehmet Raşit Öğütçü'dür. Eserleri Orhan 
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ı 
Kemal'de toplanır, i'ine bir işaret fişi çıkarılır: 

öğütçü, Mehmet Eaşit. Bak.: Orhan Kemal. (Bierre Loti'nin asıl 
adı Julien Viaud'dur, ancak eserlerini hep takma adıyla yayınlamıştır). 

Yazarların adlarından sonra unvanları da yazılır. İrof., ..Doç, 
Dr., Gnrl. gibi... Devlet başkanları için de böyle bir işlem gerekli-
dir: İnönü, İsmet, Türkiye Cumhurbaşkanı... gibi. (Tabancılarda dinsel 
unvanlar, asalet unvanları da fişe geçirilir. Soyadlarının, çeşitli 
uluslara değin özellikleri de dikkatte tutulmalıdır, Macarlar, Çinli-
ler... gibi uluslarda soyadı başta kullanılır: 

Macar romancısı jokai Mor'un adını fişe geçirirken Jokai, Mor 
olarak alırız. Çoğu zaman küçük ad başa alınır, yanlışlık yapılır). 

2. B's er : 

Kitap adı, yazar adından sonra, sadece ilk sözcüğünün ilk harfi 
büyük harflerle yazılarak kaydedilir. İlk sözcüğün altı çizilir, ilâ-

» 

ve fişte üstte yazılır. Örnek : 

| um er 

; Alangu, Tahir: Ömer Seyfettin. Ülküçü bir yazarın rqma-
- . ini* İstanbul.il968.May^Yayınları£"592 S. res. 8° 

Eser adları kimi zaman uzundur. (Yukarıdaki kitapta böyledir). 
Kitabın ikinci adına "tamamlayıcı ad" denir. Tamamlayıcı ad için kimi 
zaman ilâve fiş çıkarılması gereklidir, özellikle hukuk kitaplarında 
başaççoğunlukla "İçtihatlı-notlu" gibi bir tayıt konur; kitabın asıl 
adı aşağıda kalır: İçtihatlı-notlu iş hukuku... gibi. Böyle hallerde 
kitabın asıl adı sayılacak olan "İş Hukuku" için bir işaret £işi çıka-
rılır. 

Kitabın adı içkapaktan başka, dış kapakta başka olabilir. Içka-
paktaki ad esas tutulur, dış kapaktaki değişik ad fişin altındaki not 
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yerine kaydedilir. Kitabın yeni basımlarında adı değişebilir. Yeni adı 
ile fiş çıkarılırken, not yerine eski adı da kaydedilir, eski basımla-
ra değin fişlere de yeni ad eklenir. 

Çeviri bir esirin orijinal adı da fişe eklenir. (Kitap adından 
sonra). 

Kitabın adı birkaç dilde olursa başka dillerdeki adlar not yeri-
ne yazılır, gerekirse ilâve fiş çıkarılır. Eserde metnin başka dildeki 
çevirisi varsa bu da not yerine yazılır. 

Kimi zaman, çok ciltli bir eser, bir tek ad altında yayınlanır, 
her cildin ise ayrı bir adı olur. Köyle hallerde genel ad esas tutulur, 
Fişin altına ciltlerin -varsa- yazarları ve adları da not edilir. 

Bir bilim ya da devlet adamının adına armağan edilen eserler 
asıl adlarıyla fişe geçirilir; ancak armağan edilen kimsenin adına ilâ-
ve fiş çıkarılır. 

Çok uzun kitap adlarını, baştan ve sondan önemli sözcükler alı-
narak, araya (...) konularak kısaltmak kaabildir. 

Cilt kaydı : Eser bir cilttin artık ciltte ise, fişe şöyle kay-
dedilir : 

Ay demi r, şevket Süreyya: I'ek adam. 3 cilt. istanbul 1963-
1965 Remzi Kitabevi.... 

Elde bir tek, ya da iki cildi varsa: 
Aydemir, jevket büreyya: iek adam. l.,3.c. 
Aydemir, şevket Süreyya : ikinci adam. 1-2.c. 

(Bu kitabın üçüncü cildi çıktığı zaman, kurşun kalemle yazılmış 
olan: 1-2.c. kaydı silinerek: 3.c. yazılır). 

Çok ciltli bir eserin elde bulunan ciltleri fişe geçirildikten 
sonra, not yerine aslının kaç cilt olduğu da belirtilirse yararlı olur, 

Kimi kitaplarda, birkaç bölüm, ayrı ayrı ciltler halinde çıktı-
ğı halde bir cilt gibi gösterilir: 
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Bayur, Yusuf hikmet: Türk İnkılâbı Tarihi. 3.c. l.ks. 
i gibi.. (3.cilt, üç aylı_kısım, yani üç ayrı cilttir.Kar 
kısım). 

Ekler: Kitapların metni içinde bulunan ekler için not yerine 
kayıt konur. Bağımsız bir kitap halindeki ekler, ayrıca fişe geçirilir. 
Buraslı Mehmet Takar'in "Osmanlı Müellifleri" adlı eserinin fihristini 
bir başka yazar, ayrı bir kitap halinde yayınlamıştır: Ahmet Remzi 
/Ikyürek7 : M^ftah ül-kütüb ve esami-i müellifin., adını taşıyan bu 
kitap için çıkarılacak fişin not yerine, Buraslı Mehmet Tahir'in eseri-
nin fihristi olduğu kaydedildiği gibi, asıl eserin fişinin not yerine 
de böyle bir fihristin bulunduğu yazılacaktır. 

Bir süreli yayının eki olarak verilen bağımsız bir kitabın fişi 
çıkarılırken, not yerine eki bulunduğu derginin adı, tarihi, sayısı da 
kaydedilir. 

Basım kaydı : Eserin ilk basımına birinci basım olduğunu belir-
ten bir kayıt konulmaz, ^irinci basımdan sosraki basımları belirtilir: 
2.basım, ya da : Düzel., yeniden iş., ilv. 2.basım... gibi: düzeltilmiş 
yeniden işlenmiş, ilâveli ikinci basım olduğunu belirten kayıtlar ko-
nur. (Eskiden "basım" yerine "tabı" kullanılırdı, çimdidde: basılış, 
baskı... gibi çeşitli sözcükler kullanılmaktadır. Kütüphanecilikte "ba-
sanı" kaydı kabul edilmiştir). Kitapların üzerinde kimi zaman, tirajı 
belirten: 3 bin... gibi kayıtlar da bulunabilir, ancak bunlar fişe ge-
çirilmez. Basım kaydı, kitap ustdından, -varsa, cilt kaydından- sonra ko-
nur. 

hitapların üzeriude basım kaydı kimi zaman sadece "yeni basım" 
r 

diye bulunur. 
Kitapların yeni basımları çoğunlukldeğişikliklerle yapılır, hiç 

değiştirilmeden, hattâ kalıplar bozulmadan, ya da fotoğraftan yararla-
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nılarak yapılan basımlara "tekrarbasım''^ "tıpkıbasım" (faksimile) de-
nilir. Ancak, "tıpkıbasım" daha çok, eski yazmaların baskıya aktarıl-
masıyla meydana çıkan basıma denir* 

C'İngilizcede "edition" ve "printing" sözcükleriyle, değişik ya 
da tıpkı basımlar belirtilir). 

Bir dergiden, yadda makalelerden oluşan bir kitaptan çıkarılarak 
yapılan basımlara "ayrıbasım" denir. Çok kez, ayrıbasımlara bir de ka-
pak geçirilir. Yabancı kütüphanelerde ayrıbasımlar fişlenmez. Çünkü, 
dergilerin içindeki yazıları veren pek çok bibliyografya yayını vardır. 
Ayrıbasımlar, kutular içinde saklanır, konuya göre yerleştirme yapılan 
kütüphanelerde ait oldukları konudaki kitapların sonuna konur. Bizde 
ise, bunları fişlere geçiren kütüphaneler de vardır, gir örnek: 

(BütengiI*oBoç.Dr. Cavit Orhan Türkiye'de bölge gazeteciliği. 
Tarihî gelişimi»Bugünkü Durumu ve sorunları. Anadolu Basine 
Semineri'nden ayrıbasım. İstanbul 1968. İstanbul Matbaasai 
145-161 S. 

3. Baskı: 
Eserin yayınlandığı kent, yıl, yayınevi (eğer yoksa, basımevj) 

kitap fişinde bir.--arada bulunur; 
Kolçak%.Sabri: İ.H. Baltacıoğlu. Eğitim Felsefesini yapan 
pedagog. Bayatı, eserleri, tezleri, felsefesi. 1. kitap. 
İzmir 1968 Ege Üniversitesi Matbaası. 136 S. resim 8° 

t 
Basım yeri bulunmasa /y-rŷ /, basım yılı bilinmezse /t.y^ kaydı 

konur, ("yeri yok", "tarihi yok" anlamına).-
Çok ciltli eserlerde ilk ciltle son cildin baskı tarihleri yazı-

lır: 1958-1965. gibi. Yabancı ülkelerde, bir yayınevinin bir kaç kent 
ya da ülkede, şubeleri bulunduğu hallerde, basım yeri olarak, kitabın 
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baskı işinin yapıldığı kent seçilir. 
Basım tarihi kitabın üzerinde romen sayılarıyla kaydedilmiş bu-

lunabilir, ya da Doğu ülkelerinde ve eskiden Türkiye'de yapıldığı gibi, 
kitabın sonunda, yası ile verilebilir. (Selâse ve işriyn ve misteyn ve 
elf. .. gibi, 122.3 demektir* "Kronoloji" bölümümüzde, bizde eskiden kul-
lanılan takvim çeşitlerini hatırlayınız. Gerekirse, hicrî ya da Rumî 
yılın Milâdî karşılığı bulunarak köşeli parantez- içinde eklenebilir). 

Basım tarihinden sonra yayınlayanın, yayınlayan bir kuruluş yok-
sa basımevinin adı yazılır. 

4. Sayfa : 
(S,) kısaltılması "sayfa"nın karşılığıdır. Kitabın başında, ya 

da sonunda romen sayılı sayfalar; başta ya da sonra sayfa sayısı alma-
yan sayfalar; eski harfli kitaplarda görüldüğü üzere, romen sayısı ye-
rine kullanılan harfler; bir kitabın çeşitli bölümlerinin ayrı ayrı al-
dığı sayfa sayıları... gibi hallerde sayfa kaydı şu biçimleri alır: 

XIX * S. ; XXIX •* IV S. ; / 3 J * 158 * /~2_? s# . ' 8 * 12 * 
23 + 46 * 14 * 31 S. gibi... 

Ayrıbasımlarda şu biçimde yazılır : - 148 S. . 
Sayfaların yalnız bir yüzü basılmış olduğu zaman, "yaprak"ın kı-

saltması kullanılır: 127 y. gibi. 
Kitapların sonunda ya da içindeki reklâm sayfaları kayda geçiri! 

mez; gerekirse not yerine yazılır. 
Çok ciltli eserlerde sayfa sayısı kimi zaman sürer ("Ansiklope i 

dik Sözlük"teki gibi), kimi zaman her cilt ayrı sayfa sayısı alır (."Süt 

Ansiklopedisi" gibi). Birinci halde, ciltlerin başındaki romen rakamla: 
rın dikkat .edilerek son mildin son sayfası alınır» İkinci halde şayfa 
sayıları yasılmaz.. Sadece eserin ciltleri, fişin altında ayrı ayrı be-
lirtilirken sayfa sayısı da kaydedilmelidir. (Kimi kütüphanelerde, fiş-
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te sayfa sayısı kaydedilirin Ç*) j^gtîreİ Allanılarak, bütiin ciltle-
rin sayfa sayıları verilmektedir). 

Bir kitabın iki yüzünden başlayarak feijr ciltte iki kitap verildi 
ği de görülür. Bunlar ayran ayrı fişlenirken not yerinde gerekli bilgi 
verilir. Ancak, örneğin, Türkçe ya da yabancı dilde bir kitabın sonuna 
eklenen Arapça, eski harflerle Türkçe metin sağdan sayfa sayısı aldığın 
dan, bu hallerde s 151 * 81 S. gibi bir kayıt konur. 

Hiç sayfa sayısı konmamış eserler de vardır. Bu halde ya durum 
nöt yerinde belirtilir, ya da sayfalar sayılarak köşeli parantez için-

ı de gösterilir. 1 

Boy t Daha önce de görüldüğüsgî'bi, ya dört çeşit boy özel işa~ 
retiyle (8 , 4 , B2 

), ya da santimetresi ölçülerek (l6,5 x 2ft,5) 
gösterilir* Boy,kitabın sırt boyudur» Aksesyon yöntemiyle yerleştirme 
yapılan kütüphanelerde, demirbaş sayıları' aynı zamanda depo sayılarıdır. 
Dört boy (A,B,C, Ç,), harfleriyle gösterilir. Pişin üzerine, kitabın sayı 
yerine şöyle yazılır: 

1968 A 233» 1967 B 151, 1948 C 3» 1951 Ç 6*.. gibi... 
(Sirasıylaı Okav, Kuart, Bolyo» Büyük folyö,.boyları)** 

5* Resim, plânş, harita v.b* 
Kitabın metnindeki resim, harita v.b.leri, sayfa sayısından- s m * 

râ, kısaltmalarla belirtilir, ya da olduğu gibi yazılır: resim, harita, 
şekil,.* gibi. 

Metin dışında kitabın içine serpiştirilmiş* ya da ayrı sayfa sa-
yısı alarak kitabın sonuna eklenmiş resim, harita v.b» nin, İtitap hu-
yunda olanlarına "plânş", kitap boyundan taşanlarına "levha11 adı veri-
lir. Ya da "harita" kaydı konur. Bu kayıtlar kitabın boyundan sonra ge-
lir ı 8 plânş, 3 levha, 5 harita..gibi, (İstenilirse, ayrıntılara da 
gidilebilir: portre»,gibi), Ansiklopediler gibi çwk ciltli eserlerde 
plânş ve levhalar sayılamıyacağmdan sadece var oldukları belirtilir. 
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6» Muhteva (içerik) : 
Çok ciltli, tek ya da çok yazarlı eserlerde (Vill Durant'm beş 

ciltlik. "The story of civili^t son" adlı eseri gibi) her cildin, ait ol-
duğu konu, fişin sonunda belirtilir s 

Itorant, Y/ill/âm James"/? The story of civilization. 5 pt. 
New York 1939-1953 Simon and Schuster* 8° 
lo pt.: The life of Greece. 1939- XVIII * 754 * 7~2_7 Si 
32 plânşco 

•2 ptft ^p"e=part~kısım., Beş cilt alt alta böylece kaydedi-
lir), 

7. Dizi (seri) : 
Yayınlayanın, kitaplarına koyduğu, genel dizi sayısı ile belli 

bir konuda kitaplara konulan dizi sayıları, fişin altında, " " içinde 
gösterilir; 

"Öğretmen Kitapları? 91" 
"İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi : Sayı: 310" gibi... 

Çift dizi sayısı s 
"Varlık Yayınları Sayış 132" 
"Faydalı Kitaplar: 60" 
Dizi kaydı daha da dallanabilir: 
"İstanbul Üniversitesi: 795" 
"İktisat Fakültesi: 102" 
"İçtimaiyat Enstitüsü: 26" 
Devlet yayınları, bilim kurumlarının kitapları, ya da kimi önem-

li diziler için ilâve fiş çıkarılabilir: 
. Türk Inkalâp Tarihi Enstitüsü Yayınları: 1 
Atatürk, /Ğazi Mustafa Kemal, Türkiye Cumhurbaşkanı/: Atatürk'ün 
tâÜnî, telgraf ve beyannameleri . IV. c. <İ917-1938>. Ankara 1964 
Ankara Üniversitesi Basımevi./3/v649. S. 8° 
"TürM İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları:!" 
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8. Not Yeri a 
Katalog kurallarına göre fişlerde yeri olmayan, ancak kaydedil-

mesinde yarar görülen kimi bilgiler, fişin en altında, "not yeri"ne 
yazılır. Not yerine neler yazılacağı kitapların gösterdiği çeşitliliğe 
göre saptanır. (Aşağıda adını vereceğimiz kitaba başvurulmalıdır). 

(Kütüphanecilikte alfabetik sıranın imlânın, noktalamanın, kı«,,I 
saltmaların önemi büyüktür. Küçük bir yanlışlık,'fişlerden yararlanma-
yı güçleştirir. Ayrıca, eski harfli Türkçe, Farsça, Arapça, ya da İs-
lâv dilleri gibi ayrı alfabelere göre basılmış kitapların fişlere geçi-
rilmesinde gözönünde tutulacak transkripsiyonlar için, yine aşağıda adı 
m vereceğimiz kitapla Adnan Otüken'in "Bibüyotekçinin E'lkitabı" adlı 
eserine bakılmalıdır s 

Türk Kütüphaneciler Derneği: Basma Eserler Alfabetik Katalog Kai 
deleri. (Enstrüksiyon). Ankara 1957. XV+ 135 S. Bu eserin ilk basımı 
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni'nin 3. cilt-1. sayısında (1955) 
çıkmıştır. Milli Kütüphaneoıiızmanlarınca hazırlanan bu eser tükenmiştir. 
Yeni basımı da yapılmamıştır). 

Süreli Yayınlar (Periyodikler) : 
Günlük, haftada iki-üç, haftada bir, on günde bir, onbeş günlük, 

aylık, iki aylık, üç aylık, dört aylık, altı aylık, yıllık yayınlanan, 
çıkış süresi belli olmayan (Süresiz bellisiz)... süreli yayınların fişe 
geçirilmesi, bu büyük çeşitlilik içinde uzun açıklamalara gerekseme gös 
terecektir. Kitaplar için kullanılan fişlere geçirilen süreli yayınlar-
da: süreli yayının adı, tamamlayıcının adı, özelliği, dizi (seri) kaydı 
tarih, cilt, yayın yılı, sayı, yayınlayan (kişi ya da kuruluş), kent, 
yayınevi, boy, resim-plânş-levha-harita, çıkış süresi... gibi kayıtlar 
boyu küçük olan fişi doldurur. Ayrıca, bir derginin, hele bir gazetenin 
eksik sayıları da belirtilmek istenirse bu iş olanaksız hale gelir. Bir 
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örnek : , t 

Pikİr hareketleri. Elmî, sosyal, edebî, risale. 29 Ekim 
1933-12 nkim 1940. 1.-14. cilt, 1.-364.sayı. Muharir: Hu-
şeyin Cahit Yalçın, istanbul. 4 

Haftalık 

Bir başka örnek; 

ı t 

İstanbul Üniversitesi Pen Pakültesi mecmuası. Seri: B. Ta-
l-. MiîniIijAler.-Lİkîncikânun:..194P=-l. I--, .hapıyıjft 1*4.sayı. 

/ Yayımlayan: İstanbul Üniversitesi Peıı Pakültesi?. İstan-
o 

bul. 4 resim, plânş, levha, harita. 
Üç aylık 

İlk^ örnekteki gibi, tamamlanmış süreli yayınlar -bütün sayıları 
ile tam bir kolleksiyonu varsa- kolayca kaydedilir. Sürmekte olan süre-
li yayınlarda, ikinci örnekte görüldüğü gibi, ilk sayının tarih -ve sa-
yısından- sonra boş bir yer bırakılarak her yeni ciltte ve yılda bu 
boşluk kurşun kalemle doldurulur; sürekli değiştirilir. 

Öz.el sayılar için gerekirse, kitap fişi gibi, ayrı bir fiş yapı-
lır. Not yerine, hangi derginin hangi özel sayısı olduğu belirtilir. 
Her sayısı bir konu kapsayan bir kitap -hatta bir oyun* içeren süreli 
yayınlar da vardır. (Fransa'da önce "Opera1', sonra:i"Radi opera" adı ile 
çıkmış olan derginin her sayısı bir oyunu alıyordu. Bu derginin ..oyun-
ları için : 

Merimee. Prosper : La jacquerie. Bak. Hadi opera» 1953, 73. 
s «ayı 

gibi fişler çıkarılabilir. 
Süreli yayınlarda altı aylık, yıllık fihristler, dizinler önem-

lidir. 3una özen gösteren (bizde, Türk Tarih Kurumu'nun Belleten'i gibi) 
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süreli yayınların fişlerine dizin için oir kayıt konma İmdi a: dır. 
Süreli yayınların bütün sayılarını bir tablo halinde gösterecek 

"tâkip fişleri", bu yayınları daha iyi yansıtır. Dört çeşidi olun bu 
fişler (12.5 x 20) sm. boyundadır. (Burada, olduğu gibi çizme olanağı-
mız bulunmadığından, birer taslağını vereceğiz): Günlük : 

~~19~68 1,2,3*4,5,6,7,8.9,10»İl,12,13... . . 31 
Ocak 
Ş'tıbat 
Mart 

Aralık. 

(Kartın üzerinde tasarlayacağımız, karalere her gün gelen gazete 
sayısı için bir işaret çekilir. Gazetenin numarası her gün yazılamıya*-...' 
cağından her ayın ilk gününe raslayan numarası ile yetiniür. Haftalık: 

Ocak,Şubat,Mart,Hisan, May ıs ._._._. Aralık 

(Her ayın altında beş iri karelik boşluk vardır.Bir karta iki 
yıl sığar. Bu kartlara ön günlük yayınlar da kaydedilir) Aylık: 

Ocak,Şubat,Mart,Hisan,Mayıs A£alık 

(Her ayın altında on tane iri karelik boşluk vardır. Bir karta 
on yıl sığar. Bu kartta, kare boşluklara, her çıkan sayının, numarası 
yazAIır. Haftalık kartta ise, alt alta beş karelik boşluğa sırası ile 
ay'm beş (çoğunluk dört) haftasında çıkan derginin sayısı, hattâ çıkış 
günü yazılır: 1/81 gibi. Ayın l.inde 81. sayı çıkmıştır). Süresi belir-
siz : 

Yıl, 6J.lt, Sayı, Geldiği tarih, Çıktığı tarih, 

(Her sözcüğün altında on karelik boşluk vardır. Bu sözcükler 
kafctın üzerinde soldan sağa iki kez tekrarlanır. Süresi belirsiz, dergi-
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lerde gün-ay kaydı bulunmadığından geldiği tarih kaydedilir. Varsa, çil 
tığı tarih de işaretlenir). 

Dört kartta da, süreli yayının hangi yılda hangi cildinin çıktı-
ğı, çıkış süresi, cilde gönderilme kaydı, derginin fihrist-dizin kaydı, 
yer numarası, gerekli başka bilgiler için boş yerler bulunur. Her kar-s 
tın altında, süreli yayının künyesinin yazılacağı bir yer bulunur : 

VARLIK.her ayın birinde ve onbeşinde çıkar sanat ve fikir 
dergisi, istanbul 1933'db. 4° 
(db. denberi). 

Karelerde boş kalan yerler, eksik sayıları gösterir. Günlük, ya 
da onbeş günlük süreli yayınlarda, süreli yayının çıkmadığı günler (-) 
işareti ile kapatılır. 

Bu kartlar, boylarına uygun kart dolaplarına yerleştirilir. Her 
kartın karşısında, süreli yayının adresini, abone kayıtlarını kaydet-
meye yarayacak bir başka (düz çizgiler çizilmiş) kart daha bulunur. 

(Tâkip fişlerinin işlenişini ve tam olarak biçimlerini, bir kü-
tüphanede görmek gerekmektedir). 

Not. Ad değiştiren süreli yayınlarda son ad geçerlidir. Süreli 
yayın bu ad altında kaydedilir. Eski adı için işaret fişi çıkarılır. 

Haritalar : 

(.Mükerrem Kunkut'un Millî Kütüphane yayınları arasında 1968 yı-
lında çıkan "Harita ve Atlasların Tasnif ve Kataloglanması" adlı kita-
bında, önce, bir sınıflandırma çizelgesi verilmiştir. Her ülkenin coğ-
rafyası, harfler ve sayılarla saptanmıştır. Türkiye'nin numarası:D 30' 
dur). Burada bir harita fiş örneği vereceğiz : 

D 30( 1) 
TÜRKİYE _ İs 200.000 1940-1951 
Türkiye./Yayımlayan: Türkiye Cumhuriyeti Millî Müdafaa Ve-
kâleti/ Harita Genel Müdürlüğü. /̂ Ankar£i7 1940—1951. 124pf< 
j 51 x 41.. 
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Not. Eğriler 50 m.de bir gerilmiştir. Milletlerarası sınır 
Demiryolları- 2 kategori. Yollar-9 katagori. 
(JPf. pafta) 

(Harita ve atlaslar için, bu kitaba başvurulması salık verilir. 
Ayrıntılara giremiyeceğiz). 

Müzik. Eserleri : 

Müzik eserleri (nota, plâk., band ve folklor malzemesi)'nin kata-
loga geçirilmesi için, bu işlemle ilgili kurallar üzerinds durmadan, 
sadece, Millî Kütüphane Müzik Bölümü'nden aldığımız fişlerden birkaç 
örnek vereceğiz : 

Longplay plâk fişi : 
111 Mus İp 1966 C 14 

Strauss, Ricard £~1864-1949.7: -Don Juan. smphonic poem Op. 
20/,-Till Eulenspiegles Lustige Straiche syphonic poem Op. 
28 / 1_/ 2 plâk. Till Eulenspiegles Lustige Streiche sen-
fonik şiir 0p.28_7. Decca LkT 2549. 30c. 33 1/3 dö. Made 
in England. 

- Clemens Krauss, şef. 1- The Vienna Philarmonic Orchestra. 785. 1 . 
785.1 

Plâğın kütüphanedeki yer numarası; eserin bibliyografik künyesi; 
Plâğın markası ve sayısı; Şef ve Orkestra... fiş üzerinde gösterilmek-
tedir. Bu plâkta bestecinin iki eseri vardır. 

78 dönüşlü plâk fişi : 
Mus Pl. 78 B 4 

Tokay« Eehmi: Aman cânâ.- Alâedciin Yavaşça: ümitsiz bir 
! aşka düştüm. / 1 plâk_7. Odeon L a 270649' a-b. 25cm. 78 dö-
nüşlü. Türk Malı. - Alâeddin Yavaşça seslendiren 
784 
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Bu plâkta, şarkıcının, adı da görülüyor. 

Nota fişi : 

Mu s 1966 BD 2 
Borcaklı, Ahmet /~1918,- _/: Atatürk'e ağıt. /"Nota, 
ses ve piyano için_7. Sözler: Aşık Veysel Şatıroğlu. Pi-
yano eşlik uygulaması: Mithat Penmen. Kapak düzeni: Şük-
rü Sezener-A.Borcaklı. Ankara 1960 Borcaklı Yayınları. 
/.~X7 S. 4Q 
784.71 

Eeftcifişi (mandolin metodu) : 
Mus 1965 BD 1 

Saydam, Akif - Saip Egüz : Yeni Mandolin metodu I-III cilt. 
/"Nota ve metin_/ . Ankara d.t. 1965 Ayyıldız. Matbaası.4° 

I. Cilt 80 S. 14.Baskı 
II. Cilt 50 S. 3..baskı 

III. Cilt 52 S. 2.Baskı - • 
787.65 

Ses bandı fişi : 

Mus So B 86 
Karagöz'ün Yalancı Oyunu. / Ses bandı_/. Anlatan : 
Hayâlı Küçük Ali. Yardağı: Hayâlı Torun Çelebi. 
Tespit eden: Millî Kütüphane Müzik Bölümü. An-

- kara 23 Mart 1960. 3 3/4 dönüşlü, tek taraflı. 53' 
Not. Oyun seyirci önünde batıda alınmıştır. Bandın, 
başında Sami N. Özerdim'in ve Hayâlî Küçük Ali'nin 
konuşmaları vardır. 

(Fişlerin sağ üst köşesinde, plâğın ve bandın yer sayısı bulu-
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nuyor. Baştaki (Llus), Müzik Bölunıü'nü gösteriyor; arkasından- plâğın ve 
bandın boyu ve yer sayısı gelmektedir, Ses bandı, (Sb) kısaltmasıyla 
belirtilmiştir. Sol alt köşedeki sayı, eserin Dev;ey Onlu Sınıflandır-
masındaki sayısıdır.) 

Yazmalar : 

Millî Eğitim Bakanlığı'nin yayınları arasında bulunan, Azdz Ber 
ker ile İsmet Parmaksızoğlu'nun hazırladığı "Yazma ve Eski Basma Kitap 
ların Tasnif ve Fişleme Kılavuzu ve İslâm Dini ilimleri Tasnif Cetveli 
adlı kitap, yazmaların kataloğlanmasında yararlanılacak bir kılavuz-
dur. Bu kitaptan bir fiş örneği s 

297.97 Murad Molla 1314 

Câmi, Kur ad-din Abd ar-Rahman b. Ahmad, 817-895 H« 
safahat al-uns va Hazarat al-kuds. 883 H. 
286 x 215, 260 x 198 mm. 395 yk. 23 st. talik, 
Nisari, Konya 1115 H. 

Kitabın tasnif numarası, hangi kütüphanede bulunduğu, yazıldığı 
yıl, boyu, kaç yaprak olduğu, her sayfada kaç satır bulunduğu, yazı tü 
rü, kim tarafından -ne zaman- nerede el yazması olarak hazırlandığı ve I 
başka bilgiler fişe kaydedilmiştir. 

II. 
Konu Katalogu 

Konu kataloğu (sistematik katalog), önceden hazırlanmış bir sı-
nıflandırma sistemine göre kitapları sınıflara ayırma düzenidir. Aşa-
ğıda tanıtılacak iki ayrı sistemde görüleceği üzere, konu kataloğu, ki 
tabın konusunu belirten (temsil eden), harf ya da sayılardan meydana 
gelen Ji^crölBlere dayanır. 
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Kütüphanelerde, demirbaş fişleri (shelf üst) ayrı bir fiş dola-
bında, kütüphanenin yerleştirme yöntemine göre dizilir. Aksesyon yön-
temini kabul etmiş bir kütüphanede, bu fişler, kitapların, giriş sıra-
sında aldıkları sayıya göre sıralanır. Dewey yöntemini kabul etmiş 
kütüphanelerde, demirbaş fişlerinin sırası, Dewey onlu sisteminin sı-
nıflandırma sayılarına göre düzenlenir, çu halde, demirbaş fişleri 
(shelf üst) de bir çeşit konu katalogu ödevi gerebilir. 

Alfabetik katalog, yazar adı-kitap adı-çeviren adı-yayımlayan-
&İ25İ köjfâl: î i gibi öğeler verebilir. Kitapların adlarında ilk sözcük-
ler konuyu gösterebiüyorsa, arka arkaya gelmiş aynı sözcükler, aynı 
konuda kitapları bulmaya yardım edebilir; ancak, bu çok eksik, tesadü-I 
fe bağlı bir arama yoludur. Konu kataloğu kabul edilmiş sınıflandırma 
'sistemine göre, aynı konuda kitapların fişlerini bir araya getirdiği 
için, araştıcıların yararlanabileceği bir düzen sağlar. Daha çok Tür-
kiye dışındaki ülkelerde, kitaplar, raflara konu sayılarına göre 
leştirildiği için., okuyucu, raflardan da katalog gibi yararlanabilir. 

Ancak, konu kataloğu, ya da konuya göre yerleştirme, kitabı bir 
bütün olarak ele aldığından, kitabın içindeki çeşitli konular, belge-
ler için "sözlük kataloğu" adı verilen düzene gerekseme vardır. (Aşa-
ğıda göreceğiz). 

Kütüphanelerde çeşitli konu katalogları kullanılır. En tanınmış 
iki sistemi kısaca tanıtacağız. 

A. Dewey Onlu (Decimal., Osmanlıca: Asâri) Sistemi : 

Amerikalı kütüphaneci Melvil Dev,-ey (1851-1931) 1876' da yayınla-
dığı sınıflandırma sistemi, 18951te Brüksel'deki Institute Internatio-
nal de Bibüographie tarafından kabul edildi ve Enstitü 1905'talîGiaa-
sification Dacimaleü bastırdı. 1927-1929 yıllarında sistem yeniden 
gözden geçirildi, "Classification Decimale Üniverselle" (UDC) adını 
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aldı. "Brüksel" adı ile de anılan tasnif sistemi, 1952'de Millî Eğitim 
Bakanlığı ile Amerikan Haberler Merkezi abasında yapılan anlaşma gere-
ğince,. standart 15. basımdan Türkçeye çevrildi ve 1962'de birinci cildi 
dinler, hukuk, edebiyat bölümleri bir kurul tarafından yeniden düzen-
lenip eklenerek, yayınlandı, ikinci cilt, konuların dizinini içine ala-
caktır; henüz yayınlanmamıştır. 

Dewey'in sınıflandırma sistemi, bilim dallarını (9) bölümde top-
lamak ve bu (9) ana sınıfın dışında kalan genel konuları (0)a yerleş-
tirmekle ortaya çakmıştır. Temel birinci fihrist şöyledir: 

000 Genel konular 
100 Felsefe 
200 Din 
300 Sosyal ilimler 
400 Dilbilim 

500 Nazarî ilimler 
600 Tatbikî ilimler 
700 Güzel sanatlar ve eğlence 
800 Edebiyat 
900 Tarih 

Sistem, genelden özele doğru yayılır. Bu on bölüm yeniden onar 
bölüme ayrılarak ikinci bir fihristle sistem daha genişletilmektedir. 
Bu ikinci fihrist, bundan sonraki sayfada verilmektedir. Ayrıca üçüncü 
bir fihristle, sistem, (OOO)dan (9-9.9) a değin on kat daha ayrıntılı bir 
duruma girmiştir. Örnek : (000) Genel konular, (010) Bibliyografya ilim 
ve tekniği, 6.015 )millî bibliyografyalar. Daha çok ayrıntılara girmek 
için, üç sayıdan sonra bir (. ile sınıflandırma eklenebilir. Örnek, aşa 
ğıda, Kurtuluş Savaşına ait şemada görülecektir. Kimi zaman, aşırılığa 
da gidilmiştir. Örnek: 621.384 115523: Tropiklerde radyo transmisyonun-
da meteorolojik tesirler... 

000 GENEL KONULAR 
000 Genel konular ... 050 Genel süreli yayınlar 
010 BibliyDgrâfygriIjm vîaitekniğiiuiğiOöO Genel kurumlar, müzeler 
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020 Kütüphanecilik 
030 Genel ansiklopediler 
040 Toplanmış genel denemeler 

070 Gazeteler» gazetecilik 
080 Külliyatlar, çocuk kitapları 
090 Nadir kitaplar 

100 FELSEFE 

100 Genel olarak felsefe, estetik 160 Mantık 
110 Metafizik 170 Ahlâk ilmi 
120 Metafizik teorileri 180 Doğu ve Eskiçağ felsefesi 
130 Psikolojinin alanları 190 Yeniçağ felsefesi 
150 Ps&g&loji 

200 DİN 

200 Genel olarak din 
210 üabiî din 
220/280 Hıristiyanlık 

290 Hıristiyan olmayan dinler 
297 İslâm dini 

200 

310 
320 
330 
340 

300 SOSYAL İLİMLER 

Genel olarak sosyal ilimler, 
sosyoloji 
İstatistik 
Siyasal ilimler 
Ekonomi 
Hukuk 

350 _ Amme idaresi 
355/359 Askerlik 
360 Sosyal refah 
370 Eğitim 
380 Ticaret 
390 Orf ve âdetler 

400 DİLBİLİM 

400 Genel olarak dilbilim (len-
güistik) 

410 Mukayesili dilbilim 
T420 Türk dili 

440 Fransız dili 
450 İtalyan dili 
460 İspanyol dili 
470 lâtince 
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430 Alman dili 480 Yunanca 
490 Başka diller 

500 HAZASI İLİMLER 

500 v. 
510 
520 
530 
540 

600 

610 
620 
630 

640 

700 

710 

., ibAel olarak nazari ilimler 55-0 
Matematik 560 
Astronomi 
Fizik 
Kimya 580 

590 

Jeolojik ilemler 
Paleontoloji 
Biyolojik ilimler (hayat ilim-
leri), arkeoloji 
Botanik 
Zooloji 

600 T AT ±3 İKİ İLİMLER 

Genel olarak tatbikî ilimler 650 İş ve iş metodları 
Tıp ilimleri 
Mühendislik 
Ziraat, hayvan yetiştirme, 
veterinerlik 
Ev ekonomisi 

700 GÜSEL SANATLAR VE EĞLENCE 

660 Kimyasal teknoloji, endiöstriel 
kimya 

670/680 Mamul maddeler 
690 Bina inşaatı 

Genel olarak güzel sanatlar 
ve eğlence 
Şehircilik, bahçe ve park mimarisi 

720 Mimarî 
730 Heykeltraşlık 
740 '} Çizgi- resim, dekoratif sanat 

750 Resim sanatı 
760 Basma resim ve basma resim 

sanatı 
770 Fotoğrafçılık 
780 Müzik 
79.0 istirahat ve eğlence 
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800 EDEBIY1T 

800 Genel olarak edebiyat 830 Alman edebiyatı*, ve başka Cermen 
T810 Türk edebiyatı edebiyatları 
T 811 Türk şiiri 840 Fransız, Provans, Katalonya 
T812 Türk tiyatrosu edebiyatları 
T 813 Türk roman ve hikâyesi 850 italyan, Ruman, Rumans edebi-
T 814 Türk denemeleri yatları 
TS15 Türk hitabeti 860 İspanyol ve Portekiz edebiyat-
T 816 Türk mektupları ları 
T 817 Türk mizahı, hicvi ve nük-s. 870 Lâtin edebiyatı 

tesi 880 Yunan ve Hellenik grup edebi-
T 818 Türk edebiyatında çeşitli , •1 ; 5 v. yatı 

eserler 890 Başka dillerin edebiyatları 
T 819 Türk edebiyatı tarihi 
810 Amerikan edebiyatı 
820 ingiliz, edebiyatı 

900 TARİH COĞRAFYA BİYOGRAFYA 

900 Genel tarih 950 Asya tarihi 
910 Coğrafya, turizm 956 Türk âlemi tarihi ve 
920 Biyografya Yakın çark 
930 Eskiçağ dünya tarihi 960 Afrika tarihi 

970 i :J.\ı$cy Amerika tarihi 
980 Okyanusya tarihi 

(Dewgy sınıflandırma sisteminde, ayrıntılara bir küçük örnek ola 
rak, Türkiye basımına eklenen bir bölümden bir pa&ça alalım. 957 sayısı 
Türk Alemi Tarihi ve Yakın Soğu'ya ayrılmıştır. Kurtuluş Savaşı dönemi 
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ve sonrasına değin eklemeler ı 

956.08 Türkiye Cumhuriyeti, 1918-
.081 Atatürk devri, 1919-1938 
.0811 istiklâl Savaşı Devri (19 kayış 1919 ile 11 Ekim 1922 

arası) 
.0812 inkılâplar, 1922-1938 (1 Kasım 1919 Ü 3 lisım:arası.) 
.0813 Dış siyaset, 1922-1938 
.082 İnönü cumhurreisliği, 1938-1950 
.083 Bayar cumhurreisliği, 1950-1960 
.084 27 kayış ihtilâli, Millî Birlik idaresi, Cemal Gürsel' 

in başkanlığı, Cumhurreisliği, 1960-
Yukarıdâ, parantez içinde kısaca verdi ğimiz ayrıntılar, Devvey' 

in Türkiye basımında daha ayrıntılı olarak gosterilmig, ancak, bu ay-
rıntılar için ayrı tasnif sayıları verilmemiştir.) 

Form teissisa^i.: 
Aşağıda verilen "Form taksimatı" çizegesi, her bölümde ortak ni 

telikteki eserleri belirtmeye yarar. 

01 Felsefe Teori Metodoloji 
02 Özetler Elkitaplâîrı Taslaklar 

Digestler icmaller kılavuzlar dahildir. 
003 Sözlükler Ansiklopediler 
0 İndeksler^oKÛgailar.Küçük sözlükler kısa sözlükler dâhil 

di r. 
04 Denemeler Hitabeler Takrirler ve Konferanslar 
05 Peryodilcler 

Almanaklar dahildir 
058 Yıllıklar uehberler (Adres Kitapları) 
06 Dernekler Kurumlar 
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Zabıtnameler, raporlar, ı mtiyazlar,talimatnameler, üye lıs 

061 Hükümet Teşekkülleri 
062 Hükümete Ait Olmıyan Teşekküller 
063 kongreler Toplantılar Geçici Teşekküller 

069 Meşgaleler mesleki Ahlakiyet 
07 Eğitim ve Öğretim 
072 Araştırma ve Tecrübe 

Laboratuvar, tecrübe istasyonları dahildir 

078 Çalgılar Aletler 
079 Mükâfatlar İkramiyeler 
08 Külliyatlar 
081 Münferit Yazarların Külliyatları 
082 üirden fazla yazarlara ait Külliyatlar 
083 Formüller Cedveller istatistikler uoş Formüller 
084* Grafik Tasfırleri 

Atlaslar, resimler, şemalar levhalârrdahildir. 
;09 Tarih ve Umumî iîuamele 

930-999 gibi taksim edilebilir. 
092 Biyografya 

Örnek:(020) Kütüphanecilik. (020.6) kütüphanecilik 
kurumları, kulüpleri konferanslar. 

(Edebiyat eserinin türüne gore, bir dizi sayı ile 
I 

bu türü belirtecek bir olanak yaratılmıştır: 

teleri dahildir 

065 Ticarî müesseseler 

074 iuüzeler Sergiler 

1. çiir 
2. Tiyatro 
-ğj. Roman ve hikâye 

.1 

Denemeler 8. Müteferrik 

O . j.,1 ektuplar 
7. Hiciv ve mizah 

5. kitabetJ 
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Buna göre; (851) İtalyan şiiri. (5) sayısının İtalyayı gösterme-
sine dikkat edilmiştir. (8) sayisı (800) edebiyat bölümüdür. Dona ekle-
nen (1) sayısı ile ortaya çıkan (851) sayısı italyan şiirinin sınıflan-
dırmadaki yerini gösterir. 

B: Library of Oongress (L.CJ))sistemi: 
Amerika Birleşik Devletleri'nin parlâmento ve Millî Kütüphanesi 

olanlibrary of ^ongress'in sınıflandırma sistemi, dünyaca tanınmış -son 
yıllarda yeni üniversitemizin birkaçında da kullanılaıaya başlanan- sis-
temlerden biridir. Dev/ey * de bilimleri on bölüme ayrılmış, her bölüm 
(000) ile (900) arasında sayılarla gösterilmiş, bu sayılar dallandırıl.-*, 
tır. L.C. sisteminde ise ilk şema harflerle başlar: 

A Genel konular-poligraf1 
B Pesefe-Dinler 
C Tarih-Yardımcı bilimler 
Sı Tarih ve topografi (Amerika hariç) 
E-F Amerika (P- yalnız Amerika Birleşik Devletleri) 
G Ooğrafya-Antro^oloji 
H bosyal bilimler-üosyoloji, Ekonomi 
J biyasai'.bilimler 
K Hukuk 
L Eğitim 
M -Müzik 

N Güzel sanmalar 
P Dil ve edebiyat 
Q Pen 
R Tıp 
S Tarım-Bitki ve hayvan endüstrisi 
T Teknoloji 
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U Askerlik bilimi 
V Denizcilik 
Z bibliyografya ve Kütüphanecilik 
her harfin sağma eklenen ikinci bir harf, şemayı biraz daha 

genişletmektedir. Urnek olarak (D)yi alalım: 
D Genel tarih 
DA büyük Britanya 
DB Avusturya-uacaristaa 
DC Franaa 
DD Almanya 
DE Kiâsik eski çağ 
DE Yunanistan 
DG italya 
DB-DJ Belçika-Bollanda-Lüksemburg 
DK Rusya 
DL iskandinavya 
DB ispanya ve Bortekiz 
EQ isviçre 

DR Türkiye ve Balkan Devletleri (Türkiye: DR 401- ) 
:;DS Asya 
DT Afrika 
DU Avustural|:a ve Okyanusya 
DX Çingeneler 
Bu harflere eklenen sayılarla sınıflandırma daha çok dallan-

dır ılmaktadır. Örnek: (HG) Maliye, (HG &0İ1-997O) arsındaki sayılar: Si-
gorta. 

(L;C: sisteminde form taksimatı için en yaygın tablo, (£AS): 
Genel Eserler, kurumlar bölümündedir. Bu tablo şudur: 
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.Al Süreli Yayınlar 

.AZ Yıllıklar 
,A3-tA4 Kongreler 

.A5 Tarih, elkitapları 

. A6- Mahallî 

.A7 Rehberler, listeler 

.A8-.Z Tek tek kurumlar 
Bu tablo, herhangi bir bölümde kullanılabilir. Örnek : 
DR. 590 :Cumhuriyet dönemi tarihi 
DR. 590. A2 (Bu döneme ait yıllıklar) 

(California'da, Hoover Institution and Library'de işe başladığı-
mız zaman (.1955/yılında), Library of Congress sınıflandırma sisteminin: 
(DR 401)den başlayan "Türkiye tarihi" bölümü, (DR 489)aoiyğân getiril-
miş, şema kitabında, bu sayıdan, sonra kurşun kalemle (DR 490) sayısı 
eklonerek bu sayı "Türkiye Cumhuriyeti"ne ayrılmıştı. Önerimiz üzerine, 
bu Kütüphane son yüzyılın olaylarıyla ilgilendiğinden, Tanzimat'tan bu 
yana, Türkiye tarihinin sınıflandırma sayılarına bazı eklemeler yapmış; 
(490)dan sonrasını ise yeniden düzenlemiştik. Bu bölümü aşağıya örnek 
olarak alıyoruz : 

589 İstanbul'da Osmanlı Hükümeti (1918-1922). Genel eserler 
.1 Mehmed VI (Vahideddin) 
.2 Abdülmecid (Halife) 

Mondros Mütarekesi için, bakınız: D 634.27 
Sevres Antlaşması için, bakınız : D 643.T8 

Türk Devrimi ve Çağdaş Türkiye. 1919-
(Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet) 

590 Kurtuluş Savaşı, 19.19-1922, Cumhuriyet, 1923 - (Genel 
eserler) 

.9 Edebî eserler (genel) 
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591 .^urtulug Savaşı, 1919-1922, Ankara Hükümeti 
j / Genel eserler. 
.1 Kongreler ve kurtuluş için girişimler 
.2 Askerî hareketler. Genel eserler. 
.31 " " Ermenilerle. 
.%2 " » Yunanlılarla. 
.23 " " Başkalarıyla (Fransızlarla vVb.) 
.3 Anadoluda ayaklanmalar ve padişah ordularıyla savaşlar 
.4 milliyetçi harekete karşı azınlıkların hareketleri 
.5 Özel konular. Örneğin: N3: Deniz hareketleri, 

V5: Veterinerlik hizmetleri 
.6 Barış konferansları ve girişimleri (Londra Konferansı 

gibi) 
.7 MnddnpgaMütarekesi 

Lozan Konferansı için, bakınız: D.643.T94 
Savaş sırasında şehir ve kasabalar için, ba-
kanız: DR 701, DR 741 

.9 Edebî eserler 
592 Biyografyalar ve anı kitapları, A-Z (Cumhurbaşkanlırı 

dışında) 
Cumhuriyet 1923-

593 Tek Barti dönemi. Genel eserler (Devrimler dahil) 
.1 Atatürk 
.I'l Bibliyografyalar 
.2 ismet inönü 
.4 Devrimler 
.44 Dinle ilgili reformlar (Hilâfet, lâyiklik... gibi) 
.5 Gericilik ve ideoloji hareketleri. (Ayrıca, bakınız: 

DR 4.77; Turancılık için: DR 471.5) 
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.7 İkinci Dünya Savaşı dönemi. 

.9 Edebî eserler 
594 Çok jeartj Dönemi 1945- Genel eserler 

.1 Celâl Bayar 
Kore Savaşı için, bakınız: DS 919.4 

On ÜÇ yıl önce yapılmış olan bu şemanın yeni sinflandırma sayı-
larıyla devam ettirilmesi gerekir: 27 Mayıs devrimi, 1961 anayaoası, 
1961 seçimleri ve sonrası... gibi). 

III 

Sözlük Kataloğu 
(Alfabetik Konu Kataloğu) 

Kitabın konusunu -ya da konularını- belirtmek üzere önceden ha-
zırlanmış "konu başlıkları" (subject headings)nın, kitabın yazarını 
-adını- dizi kaydını v.b.ini bir araya getiren alfabetik katalogda yer-
lerini almalarıyla "sözlük kataloğu" (dictionary catalog) meydana ge-
lir. (M.Iürker Acaroğlu, 'aşağıda künyesi verilecek yazısında, "konu baş-
lıklarının oluşturduğu kataloga "alfabetik konu katalogu" adını vermek* 
tedir). 

Aslında "alfabetik kataloğ" dediğimiz ve sadece yazar -kitap adı-
çeviren -yayımlayan- dizi kaydı v.b.ini bir araya getiren "alfabetik 
kataloğ", eksik ve ilkel bir düzen gösterir. Bir kitabı sadece, yukarı-
da gösterdiğimiz öğeleri bilindiği zaman bulmamıza yarar, sınırlı bir 
hizmet görür; daha önce de belirttiğimiz gibi, kitap adının ilk sözcü-
ğü, konuyu belirttiği z.aman, tesadüfe bağlı ve çok âksik bir çeşit "al-
fabatik konu kataloğu" düzeni de sağlar. "Konu kataloğu"nun, kitapları, 
konularına göre, harflerden ve sayılardan oluşmuş işaretlerle ve bu 
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işaretlerin izlediği sırada göstermesine karşılık "sözlük katalogu", 
konuları işaretlerle değil, adları ile, bir alfabetik düzende sunar. 

Türkiye'de alfabetik konu (sözlük) kataloğu üzerinde girişimler 
yapılmaktadır* 19-67 yılında Robert College'd.e toplanan kütüphaneciler 
bu konuyu ele almışlardır. Ancak, bu büyük işin ns zaman gerçekleşece-
ği şimdiden bilinemez. 

Kitap adlarındaki "vurgu sözcükleri"nin fişin üzerine çıkarıla-
rak kataloğa geçirilmesiyle, ilkel de olsa bir çeşit sözlük kataloğuna 
giden kütüphanelerimiz vardır. (Kitabın adı "Atatürk" adı ile başlama-
dığı hallerde, "Bayraklaşan Atatürk","Büyük Atatürk", "Şiirlerle Ata-
türk" gibi kitap adlarında "Atatürk" adının altını çizerek fişin.üze-
rine bir çeşit "konu başlığı" gibi çıkarmak, alfabetik konu katalogu-
nun ilkel bir biçimidir. Hiçodeğilse, Atatürk'le ilgili kitaplar, kata* 
loğda birbiri arkasına sıralanmış olur). 

Kitabın konusu kitap adında ilk sözcükte belirebilir; ilk söz-
cükten sonraki sözcüklere kayabilir; ya da kitap adında konu ile ilgili 
sözcükler bulunmaz; ayrıca.,konusu geniş bir kitabın içindeki bir bölüm, 
konumuz için yararlı olabilir. Örnek olarak, yine "Atatürk"ü alalım. 
Elimizde dört kitap var: Atatürk Hakkında Konferanslar; Bayraklaşan 
Atatürk; Tşk Adam; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi... bu dört kitaptan ilk 
üçü Atatürk'e doğrudan doğruya değinen eserlerdir; dördüncü kitap ise, 
Atatürk'ü de içermektedir. Her dördü içinde "Atatürk" sözcüğü ile baş-
layan"konu başlıkları" çıkarılarak fişlerin üzerine yazılır, bu dört 
kitabın birer fişi-"Atatürk" k^nu başlığı altında toplanır. 

Sözlük katalogunda temel -aşağı yukarı- budur. 
"Konu başlıkları"nın (subject headings) önceden saptanması, basıl-

ması ya da çoğaltılması gerekir. Amerika'da Library of Congress'in şu 
yayını: 

U.S. Library of Congress Subject Cataloging Division: Subject 
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headings Used in the Dictionary Catalogs of the Library of Congress. 
büyük kütüphaneler için; M.E.Sears'ın şu kitabı ise: 

List of Subject Headings for Small Libraries 
küçük kütüphaneler için "konu başlıkları"nı içerir; 

(Dewey Onlu Sınıflandırma Sisteminde, sınıflandırma sayılarının 
kazşısında verilen konular, ayrı bir dizin halinde ele âlındığı takdir-
de "konu başlıkları" olarak kullanılabilmektedir. Türkçede, bu dizinden 
seçilmiş bir liste, şu kitapta yer almaktadır : 

Ivıediha Yurttabir : Dewey'in Onlu Tasnifi. Kütüphaneciye Kılavuz. 
1964). 

Kurallar : 

a) Konu başlaklar^jıın seçilmesinde ve meydana getirilmesinde ge-
nellikle şu kurallara dikkat edilir: Birlik, genel kullanışa uygunluk, 
yabancı terimler yerine Türkçelerinin seçilmesi, kesinlik ve açıklık. 
En özel ve en öz. terimin aranması, halk deyimlerinin kullanılması (mi-
koloji yerine: mantarlar... gibi), birleşik başlıkların bire indirgen-
mesi (âdetler, gelenek ve görenekler1 den örneğin sadece: âdetlerin alın-
ması)., sinonimlerden kaçınma ("kelime" ile "sözcük"ten birinin seçilme-
si. iiögibi), Tekil değil çoğul kullanılması (kuş yerine: kuşlar... gibi). 

b), Konu başlıkları, önce geniş kapsamlı başlıklar olarak ele a-
lmır. B^r kitabın içeriğini veren başlıklar: Tarım, Fizik, Jeoloji,Tıp, 
Radyo, Televizyon... gibi konuları temsil edebilir. Bunlar, konularına 
göre, ayrıntılarla genişletilebilir: 

Kalb - Ameliyatlar 
Kalb - Hastalıklar 
kİîb - Radyografi... gibi. 
ĉ  Konu başlıkları ülkelere, bölgelere, kentlere göre ayrıntıla-

ra sokulabilir. Almanya'da bankacılık hareketlerini inceleyen bir kitap^ 



bankacılık: konusu daha geniş bir değer taşıdığına göre, şöyle bir başiı 
lıkla gösterilebilir: Bankacılık-Almanya, Bankalar-Türkiye.. Ancak, 
-konu bölgeye göre daha önemli ise, tersi uygulanabilir: Türkiye= Top-
lumsal koşullar, İstanbul- Camiler, Ankara-Bmniyet Örgütü... gibi... 

Konu başlıklarını bölgelere göre genişletirken, iki yol tutulur: 
Yucatan, bizim için pek bilinen bir yer değildir. Bu bölge ile ilgili 
tarım konusu dolaylı (indirekt) yöntemle gösterilir: Tarım-Mexico-Yuavt 
çatan.*, gibi. Baris için durum değişir; araya Fransa'yı koymadan şöy-
le bir başlık konulabilir: Resim Sanatı-Baris...gibi. Bu, dolaysız 
(direkt) yoldur. 

Tarih, çoğrafya, politika, kurumlar, dernekler için konu başlığı 
yapılırken bölge önde gelir; Türkiye-Tarih, Türkiyo-Göller, Türkiye-
Gençlik örgütlori... gibi. Ancak: kütüphane, arşiv ve müzeler için böl-
ge yine konuyu izler: Müzeler-Baris... gibi. 

Şu halde: eğitim-Türkiye, Tarım-Türkiye... gibi başlıklara kar-
şılık: Türkiye-Tarih-rKurtuluş Savaşı, Türkiye-İklim... gibi başlıklar 
yapılacaktır. Aşağıda görülecek işaret (havale), fişleriyle her konu 

t 
için bölgeden konuya, konudan bölgeye atıflar yapılabilir. 

ç) Tarin konularında zaman, dönem öğeleri ayrıntılı olarak gös-
terilir : 

Türkiye - Tarih - Kurıüiîkş, Döhamii—1299-1453 
Türkiye - Tarih - Yükseliş Dönemi - 1453r1579 
Türkiye - Tarih - Duraklayış Dönemi - 1579-1683 
Türkiye - Tgrih - Gerileyiş Dönemi - 1683-1792 
Türkiye —Tarih - Çözülüş Dönemi - 1792-1922 

Daha özel dönemler, olaylar da konu başlıklarında gösterilebi-
liri 

l^rkîürkiye - Tarih - Tanzimat Dönemi - 1839-1876 
Türkiye - Tarih - IJMO&u Meşrutiyet - 1908-1918 
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'Türkiye - Tarih - İkinci Meşrutiyet - 31 Mart(13 Nisan) 
1909 olayı 

işaret fişleriyle, Tanzimat Denemi. Bak.: Türkiye-Tarih-Tanzd-
mat Dönemi- 183.9-1876 gibi bir atıf yapılabilir. 

Bilimlerin tarihi için'..de bu çeşit konu başlıkları yapılabilir: 
Matematik-1846 öncesi, Matematik-1846-1880... gibi. 

İki devlet arasındaki savaş için, daha özel bir konu başlığı 
yapılır: Türk-Rus Savaşı, 1877-1878 şu biçimde bir işaret fişi de yapı-
lacaktır : 

Türkiye - Tarih - Türk-Rus Savaşı, 1877-1878 
Bak. : 

Türk-Rus Savaşı, 1877-1878 
İki devlet arasındaki ilişkiler için konu başlığı şöyle kurulur 

Türkiye - Dış İlişkiler - Fransa, bunun karşılığı: Fransa - Dış İliş-
kiler -Türkiye... gibi. Başka konularda da kullanılacak olan bu formül 
"Çift başlıklar" adı ile amlır. 

d) Politika, hukuk alanlarında konu başlıkları şu biçimi alır: 
Türkiye. Anayasa, 
İsviçre. Antlaşmalar 
Fransa. Yasalar... gibi. 

e) Form taksimatının kullanılışı: Türlü konuların ortak öğelere 
bölünmesi, form taksimatıyla olanak içine girer. Bunu sağlayan özel çi 
zelgeler vardır. Örnek : 

Tarım - Bibliyografya 
Tarım - Çocuk kitapları 
Tarım - Haritalar 
Tarım - İstatistikler 
2arım - Kongreler 



Tarım - Özetler 
Tarım - Sözlükler 
Tarım - Terimler 
Tarım - Yıllaklar... gibi. 

Kişiler için de form taksimatı çizelggsi kullanılır. Library 
of Congress'in yayınları arasında D.j. Haykm'm "Subject headings. A 
Practical Gülde1' adli kitabında, Shakespeare için çok ayrıntılı bir 
form taksimatı verilmiştir. Biz burada Atatürk için bir doneme yapabi-

V 

liriz : 
Atatürk - Anekdotlar 
Atatürk - Babası ve annesi 
Atatürk - Bibliyografya 
Atatürk - Birinci Dünya Savaşında 
Atatürk - Çocuklar 
Atatürk - Devrimler 
Atatürk - Evliliği 
Atatürk - Harb Okulunda 
Atatürk - Kadın hakları 
Atatürk - Kurtuluş Savaşında 
Atatürk - Orduda 
Atatürk - Şiirler 
Atatürk - Ölümü 
Atatürk - Türkiye Dışında Gezileri 
Atatürk - Yabancı ziyaretçiler... gibi. 

Bu çizelgeyi, daha uzatmak, daha genişletmek olanak içindedir. 
Her halde, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü gibi bir kuruluşun kütüphane-
sinde Atatürk için ayrıntılı bir form taksimatına gerekseme duyulacak-
tır. 
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f) İşaret fişleri. İşaret fişleri, sinonimlerde; ya da sözcük-
lerden seçilmiş-konulmuş terimlere geçişte kullanılır : 

Istılah bak.: Terimler 
basılı ilk kitaplar, hak.: Bibliyografya-Basılı ilk 

kitaplar 
yukarıdaki işaret fişine 

Bibliyografya-Nadir kitaplar 
İnkunabeller 

de eklenebilir. 
İşaret fişlerinde, genelden özele ğ-oğru, konuyu okuyucu için 

daha ayrıntılı olarak açan durumlara da yer verlir: 
Kuşlar. Ayrıca bak.: Kırlangıçlar, Serçeler v.b. 
Deniz Savaşları. Ayrıca bak.: Preveze Deniz Savaşı 

Yukarıda görüldüğü gibi, konudan bölgeye, bölgeden konuya işa-
ret fişleri yapılabilir : 

Türkiye - Okullar 
Bak. 

Eğitim - Türkiye - Okullar... gibi. 
g), -özel konulu (ihtisas)/ kütüphanelerde, bölge, temel konu ola-

rak alınabilir; Türkiye-Tarım. . .gibi. Bu başlık*, Türkiye'nin tarımı 
ile ilgill;bütün konuları kapsayabilir. Örnek: 

Türkiye - Tarım 
Ayrıca, tarım ile ilgili öteki başlıklara da 

bakınız: Meyvecilik - Türkiye, Sebze bahçeleri - Türkiye... gibi. 
Başka bir örnek: 

Fransa - Müzik 
Ayrıca, müzik ile ilgili başka başlıklara ba-

kınız.: Kilise müziği - Fransa, Orkestralar - Fransa... gibi. 
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h) Yer adlarında, Önce yer adı, sonra ülkenin adı yazılır; 
Alanya, Türkiye 
Saint - Dizler, Fransa...gibi. 

Aynı adı taşıyan yerler, ülkede birden fazla ise, yuvarlak paran 
tez kullanılır; 

Bradford, ingiltere (Devonshire) 
Bradford, ingiltere (Northumberland$ Berv/ick,- upon-

TweedDi5C'J,.) 
Bradford, ingiltere (i\iorthumberland: Wansbeck Div.) 

(Bizim üç Ereğli: Marmara Breğlisi, Karadeniz Ereğlisi, Konya. 
Ereğlisi olarak anılır. Bu biçimlerde mi, yoksa: Ereğli, Marmara... 
biçiminde mi yazılacağı düşünülebilir). 

Sözlük (Alfabetik konu) Kataloğu'nda belli başlı kurallar yuka-
rıdan beri kısaca belirtildi. Ayrıntılar için, yine.yukarıda adına an-
dığımız, Librargyof Congress'in yayınlarından: "Subject ııeadings. A 
Practical Gülde" ile Margaret Mann'ın: "Introduction to Catologue And 
Classification of ±,ooks" adlı, Amerikan Library Assocıtion (A.L.A. ). 
yayınları arasında bulunan kitabına bakılabilir. 

(Türk Kütüphaneciler Derneği bülteni'nin 16. cilde ait 2. sayıcı 
sında (1967), konumuzla ilgili iki yazı bulunmaktadır: 

M. Türker Acaroğlu: Kütüphanelerde Konu Katalogları, s.: 81-94'. 
Bu yazıda başvurulacak Fransızca yayınlar da gösterilmiştir. 

Dr. Özer Soysal: Harvard ve Columbia Üniversite Kütüphanelerinde 
Türkiye (ve Türk dünyası) ile İlgili OlarakKullanılmış Konu taşlıkları. 

S.: 101-122. Bu yazıda, özellikle Colimbia Üni-
versitesi Kütüphanesi'nde Türkiye için kullanılmakta olan konu başlık-
larına (.subject headmgs) göz gezdirilmelidir). 

Burada yeniden değineceğimiz bir nokta var. "Konu Başlıkları" 
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sorunu Türkiye'de henüz ele alınmamıştır. Daha doğrusu, yapılan giriş-
meler henüz işin başında olduğumuzu göstermekten ileriye gişmiş değil-
dir. Yukarıda verdiğimiz örneklerde daha çok Library of Congress'in 
3subject haadings"ine uyulmuştur. Örnekler kesin değildir; sadece, bir 
fikir vermek amacını güder. 

EK; Form Taksimatı:Library of Congress'in yayınlarından "Subject 
Headings" adlı kitabın ek bölümleri arasında bulunan "Genel Form Taksir* 
matı" tablosunu -Türkçeye gore alfebfcifcısıraya sokarak- aşağıya alıyo-
ruz: 

Bibliyografya 
Biyo-bibliyoğrafya 
Eği tim-öğr e t i m 
Elkitapları v.b. 
İstatistikler 
Koleksiyonlar 

kffi&agrilsr 
Kurumlar, dernekler 
Kurum ve dernek yayınları 

- Özetler, taslaklar 
Rehberler 
Sergiler 
Söylevler, denemeler, konferanslar 
Sözlükler 
Süreli yayınlar 
Tarih 
Toplu eserler 
Yıllıklar 

(Örnek: Tarım-Tarih, Tarım-Yıllıklar...) 
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IV. 

Depolara Yerleştirme 

Kitapları, dergileri, gazeteleri ve laşka malzemeyi depolara yer 
leştirme de başlıca iki yol vardır. Bunlardan biri "Aksesyon" yöntemi-
dir. Aksesyon yönteminde, kitaplar depolara giriş sırasına, giriş sa-
yısına göre yerleştirilir. Daha önce de gördügümüz gibi kitaplar (A,B, 
C,Ç), harfleriyle gösterilen 4 boy'a ayrılmıştı. Aksesyon yönteminde 
depolar boylara göre dört çeşittir. (A), Boyunda kitaplar, her yıl ye-
niden aldıkları bir giriş sayısına göre depolara yerleştirilir: 1968 
yılının ilk kitabı: (1968 A 1) sayısını alır. (B) boyda bir kitaba: 
(1968 B 8) gibi bir sayı verilir. (C) boydakiler: ̂ (1968 G 3), (Q.) boy-
dakiler ise: (1968 Ç. 2), sıra sayıları ile ayrı ayrı depolara girer. 
Böyle bir depoda kitapların konuları söz konusu değildir. Edebiyat, fi-
zik, aşçılık, beden eğitimi, muhasebe konulu kitaplar, polis romanları 
birarada bulunur. 

Depolamada ikinci yöntem "sistematik" yerleştirmedir, ^u yöntem-
de kitap ve başka malzeme aldıkları konu sayısına göre depolara girer. 
Örneğin, Dev;ey sistemini kabul etmiş bir kitaplıkta (000) dan (999-)a 
değin, bütün kitaplar, sıra ile, fakat bu sayılara ayrılmış yerlere yer 
leştiriür; herbirisi için yeni gelecek kitaplar düşünülerek boşluklar 
bırakılır. Bu yöntemi kullanan kütüphanenin, çok geniş depoları olmalı-
dır. Bu yöntemi kabul etmiş kütüphanelerin "açık raf sistemi"ne göre 
çalışması, okuyucu depolara sokması doğaldır. 

/ 

Sistematik yerleştirmede aynı konu sayısını taşıyan kitapların 
sıraya konulması için genellikle, yazar adlarının ilk harflerine göre 
düzenlenmiş Cutter-Sanborn çizelgesinden yararlanılır. "Atatürk'ün Nu-
tuk1^, Library of Congress sisteminde şöyle numaralanır: 



t 
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DR 590 
A 862 

( Bu konuda bir yası : 
Necmeddin Sefercioğlu: Tasnif edilmiş Kütüphanelerde yer 

numarası meselesi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni. 16. 
cilt.-2.sayı. 1967. S.:95-100) 



Bordunou Bolum 

BIR GAZB'Tl ARŞ17İİCCB DÜZ^NLENmESİ 
(Gazete Kitaplığı) 

Terini: 
Bizde gazete kitaplığına (ııcwpaper library) eskiden beri "arşiv" 

denir0 Birinci bölümde görüldüğü gibi aslında "arşivcilik", işlemi bit-
miş resmî kağttların, aalıa çok bil'imsel amaçlara kullanılması için bir 
dizge içinde saklanmasıdır„ An<~ak, sözcümün anlamı genişleyerek, "ar-
şivcilik", her türlü dokümanı . derleme, düzene koyma, yararlanılacak 
duruma getirme işi niteliğini almıştır. 

Yabancı ve Türkçe sözlüklerde "arşiv"in bu genişlemiş anlamda 
açıklamasına pek raslanmaz. (Sadece, La.rousse'un "Dictionnaire du Pran-
çais Contemporaine" sözlüğünde (İS 66), "Archives", "bir topluluğa, bir 
aileye ya da kişiye ait dokümanların bir arya gelmesi" diye tanımlanır-
ken "doküman", parantez içinde (yazılı parçalar, basmalar v.b. )• olarak 
açıklanmış, oraya "basmalar"da Katılmıştır, bizim sözlük ve ansiklopedi-
lerimizde ise,"arşiv"in "gazete kitaplı; ı" anlamına da g&ldiği henüz 
belirtilmemektedir, 

(İngilizce iuorgue:morg terimi, daha çok küpür ve fotoğrafların 
saklandığı yer anlamına da gelir. Bizde de ileride' yayınlanabilecek yazı 
ların saklandığı çekmeye i;morg" denir.) 

Niteliği 
Aslında gazete arşivi, bir gazetenin kitaplığı demektir. Ancak, 

"arşiv" terimi uzun süreden beri " gazete kitaplığı" anlamında yerleşti-
ği için biz de "arşiv" olarak kollanacağız. 

Gazete arşivi, gazetede çalışanların, yazı ve haberleri hazırlar-
ken yararlanacakları basılı malzemeden; gazeteye serpiştirilen resim 
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ve fotoğraf koleksiyonlarından meydana gelenkütaplıktır. Kütüphaneci-
likte, gazete arşivi "özel konulu kitaplıklar" türüne girer. Ancak nite-
liği yönünden, bir genel kütüphanenin minyatür bir örneğidir, tir gazete 
arşivinin her türlü bilgiyi içine alacak malzeme bulunur. Örneğin, en 
son akla gelebilcaek olan "yüksek matematik" konusunda bir kitaba.1 bu 
kitaplıkta gerekme duyulmaz; ancak, yine de, "yüksek matematik" konusu 
bir ansiklopedi maddesinden -hiç değilse terim olarak- aranabilir, (bir 
gazetenin arşivini düzenlediğimiz sırada, "salyangoz" resmi istendiği-
ni anımsıyoruz, hu önemsiz böceğin o günlerde söz konusu olan "salyan-
goz ihracı" dolayısıyla istendiğini, uzun bir yazının ertesi gün gaze-' 
tede yayınlanması üzerine öğrendik. Elbette, bu yazı da arşivin kupür-
ler bölümünde yerini aldı). 

Gazete arşivinin başlıca özelliği: çok çeşitli malzemeyi, en ye-
ni bilgileri, kısa ve özlü olarak çabuk bir servisle okuyucuya ulaştır-
masıdır. Gazetenin çalışma saatlerinde başka kütüphanelerin kapalı ola-
cağı ve kütüphaneler de açık da bulunsa istenen bilginin, ertesi güne 
yetiştirilecek bir yazı ve haber dolayısıyla çabuk yetiştirilmesi gere-
ği gözönüııde tutulursa, gazete arşivinin kendi kendisine yeterli olması 
zorunludur. 

Bilgiyi isteyen gazeteci, çoğunluk açeleci davranır; isteğini 
• etraflı biçimde belirtmez; arşivcinin, isteneni çabuk ve isteğe uygun 
nitelikte .bulması gerekir. Gazete arşivcilerinin, başka kütüphanecilere 
göre daha hazırlıkla, daha çabuk iş görür olmaları zorunludur. 

Yer^jŞJZâ»_ çalışanlarj 
Gazete arşivi için -özellikle bizde- pek küçük bir yer ayrılır. 

Arşivcinin, malzemesini bu yere sıkıştırması istenir. Bundan başka, ar-
şiv malzemesinin rahatça ve kolayca bulunmasına olanak verecek bir düzen 
içinde yerleştirilmesinde güçlükler ortaya çıkar. -Personel de çoğunluk 
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bir kişiden yukarı çıkmaz. Hattâ, bu tek kişi de; arşivciliği ek görev 
olarak yapar. Verilen ücret, bütün gününü bu işe ayırmasını olanaksız 
kılar, he var ki, sos yıllar içinde, gazetelerde haberlerin olsun, yazı-
ların olsun önenle hazırlanmasına duyulan gerekseme, arşiv'e özel bir 
önem kazandırmış? eski anlayış yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. 

Arşiv için elden geldiğince geniş bir yer; amaca uygun eşya (bü-
yük masalar, özel olarak yaptırılmış dikey bölmeli dolaplar, ya da ha-
zır satılan çekme dolaplar, maden dolaplar).; her an el altında buluna-
cak Öte beri (makas, kitap açacağı, çeşitli renkte kalem, zamk, kupürle-
rin yapıştırılacağı kartonlar, türlü boyda zarflar, renkli etiketler 
v.b.) gazetenin hazırlanmasınâ yardımcı olan bu servisten esirgenmeye-
cektir , 

Arşivin başında, kütüphanecilik ve bibliyografya bilgisi zengin, 
ansiklopedik belleği olan, günün sorunlarını iyi izleyen bir kütüphane-
ci bulunacaktıro Personel sayısı«arşivin iyi çalışmasını sağlayacak ni-
celikte olacaktır. Arşiv genişledikçe personel sayısı artacaktır. Bir T> 
gazete arşivinde bulunacak malzemenin çeşidi aşağıda sıralandığı zaman, 
personelin de,, bu malzemeyi, okuyucunun istifadesine en iyi biçimde suna 
cak nitelilctve sayıda olması gorektiği daha iyi anlaşılacaktır. 

Türkiye'de, devlet dairelerinde olsun, gazetelerde olsun, başka 
bir amaç için kullanılacak bir yer aranırken akla ilk gelen -ne yazık ki 
kitaplık olur. Kitaplığın bir odası boşaltılır. (Bir yerde yatakhane, 
büyük bir daireae müze, bir gazetede yazıişleri müdürünün ek odası için 
hep kitaplık ve arşiv odalarına el atıldığını Örnek olarak analım. Üs-
telik. yazıişleri müdürüne sağlanan ek odadaki kupürlere de başka bir 
yer bulunmadığından, bunlar yakı İr .ıştır). 

memleketimizde arşivciliği -yetişmeleri için olanak bulunmadığı 
halde, kendilerini yetiştirer'ek-bır merak haline getirmiş arşivciler 



görülmüştür, x.eşit Halit Gönç (ölümü: 1966), İstanbul'un Ankara Cadde-
si 'nden geçmiş ne kadar yazar varsa, hepsinin fotoğraflarını, imzaları-
nı ve elyazılarını toplayarak özel bir koleksiyon da meydana getirmiş 
böyle bir meraklıydı. Ancak, çağdaş kütüphanecilik bilgileriyle yetiş-
tirilen yeni kütüphanecilerimiz bu eski kuşağın yerini almaktadır. Ancak, 
yeni kütüphanecilerimizin, kurallardan başka, bu eski arşivcilerin ken~ 
di kendilerine edindikleri bilgileri de -elbette günümüze uygun yöntem" 
lerle- edinmeleri gerekmektedir. 

Ar ş i v i n_ ma İz e m esi: 
Bir gazete arşivi, genellikle şu malzemeden meydana gelir: 
a. Kitap, süreli yayın, broşür v.b. 
b. Kupürler 
c. Fotoğraflar (Fotoğraf, film, klişe v.b.) 
(Bunlara elyazması olarak saklanan yazılar, notlar, mektuplar, 

dosyalar v.b. eklenebilir. Gazetenin kuruluşundan beri oluşmuş asıl 
"a£şiv"i (resmî arşivi) de buna katılabilir).. 

Şimdi, bu malzemenin sağlanmasını, düzene konulmasını ve istifa- -
deye sunulmasını kısaca görelim: 

Kitaplar: 
Bir gazete arşivinde kitaplar, başka kütüphanelerdeki gibi bi-

rinci plânda gelen malme değildir, oayısı sınırlıdır; aııcak çok iyi se-
çilmiş olması gereklidir. i>ir gazete arşivirde kitap sayısı binlerle 
sayılır, harhalde onbiniıı üstüne çıkmaz. İM e var ki, böyle bir sınırla" 
mayı sayı hesabından çok, gazetenin gereksemelerine göre ayarlamak daha 
gerçekçi bir tutum olur. 

Seçilecek kitapların neler olacağı, ikinci bölümde gördüğümüz 
"müracaat kitapları"na dönülerek, saptanabilir: Ansiklopediler (gazete-
nin malî olanaklarına göre büyük yabancı ansiklopedilerden başlanabilir), 
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ansiklopedik sözlükler, Türkçe, Osmanlıca ve yabancı dillerde büyük söz 
lüleler, kültür sözlükleri ve benzeri kitaplar, yıllıklar, almanaklar 
(her yıl yenileri alınacaktır), kronolojiler, ansiklopedik nitelik ta-
şıyan dizi halinde eserler (ya da bunlardan seçmeler), genel tarihler, 
coğrafya eserleri, atlaslar, külliyat halinde yasalar, devlet ve ulus-
lararası kuruluşlar yayınları (istatistikler, yasaları veren külliyat-
lar, mevzuatı içeren süreli yayınlar, tutanaklar, belge ve bilgi der-
lemesi niteliğinde diziler, bir konu üzerinde derinleşmiş eserler v.b.) 
arşivde zaman zaman yararlanılacak niteliği olan monografiler ve benze-
ri yayınlar... 

Bir iki formayı geçmeyen broşürlerle ayrıbasımları arasında da -
arşivde saklanacak olanları seçilir. 

Kitapların kataloğa geçirilmesinde, üçünçü bölümde gördüğümüz 
kurallardan yararlanılır, ^itapların, önce, yazarlarına gure alfabetik 
kataloğu yapılır. Yerleştirmede aksesyon yöntemine de başvurulabilirse 
de, küçük kitaplıklar için konuya göre yerleştirme daha yararlıdır, tie-
wey'in önceki bölümde verdiğimi- birinci şeması belki yetersiz sayıla7 
çaktır. 0 halde, yüz kadar konuya bölünen ikinci şema, yerleştirmede 
esas olabilir. Ayrıca bir sözlük kataloğunun düzenlenmesi de işi kolay= 
iâştırır, (aksesyon yerleştirmesi uygulandığı zaman, sözlük kataloğu 
şarttır). Dewey Onlu Sınıflandırması1na göre yerleştirilen kitaplıkta 
ayrıca konuya (Dewey sayılarına göre) bir katalog zorunlu değildir; de-
mirbaş defteri yerine böyle bir kataloga da yer verilebilir. 

Broşürler de, ya kitaplar gibi kataloğa geçirilir, ya da konula-
rına göre, her konu grubunun sonuna konulacak bir kutuda saklanır. Eaf-
larda, konuya göre kitap arayan okuyucu -ya da arşivci- doğal olarak 
broşür kutularına da bakacaktır, (Prospektüs niteliğindeki broşürlerin 
kupürler arasına konulması da kaabildir). 

(Gazetelere, tanıtılmak üzere pek çok kitap gelir. Bunlardan, 
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gazetede çalıdan her düzeydeki okıyucu için bir evlere ödünç kitap ver-
me servisi kurulabilir. Ancak, böyle bir servisin, satınalmacak kitap-
larla pekiştirilmesi de gereklidir: roman, şiir, oyun, çocuk kitabı, 
bilgi veren kitaplar v.b0) 

Süreli yayınlar: 
Gazete arşivinde, kendi koleksiyonu ile birlikte önemli gazete-

lerin koleksiyonları da bulunur. Gerçi gazetelere bütün öteki gazeteler 
de gelir. Ancak, hepsinin koleksiyonunu yapmak için geniş yere gerek 

9 

seme vardır, hu yol, pek olanak içinde değildir. 0 halde, büyük gazete-
lerin koleksiyonlarını düzenlemekle yetinilir; ötekilerin tipik yazı 
ve haberleri kesilerek kupürleri saklanır. (Arşivci,, gerek kendi gaze-
tesinin, gerekse büyük gazetelerden birkaçının yazı ve haberlerini ke-
serek kupürlere katması için bu. gazetelerden çift sayı , ya da daha 
gazla satınalınır), 

Gazete arşivinde, yerli ve yabancı önemli dergilerin koleksiyon-
ları da bulunacaktır. Gazetenin, dergi satmalması ebette malî olanak-
larına bağlidır. Politika, iktisat, sosyal bilimlerin öteki dallarında 
önemli dergilerin koleksiyonları yapılırken dikkate değer ve her zaman 
aranacak yazılarının fişlenerek ayrı bir alfabetik (sözlük) kataloğu 
yapılması da yararlıdır, Gazetelere ücretsiz olarak -düzenli ya da za-
man zaman- gelen dergilerin saklanması ya da kupür malzemesi olarak kul-
lanılması, arşivcinin seçme yeteneğine bağlı bir iştir. 

Gazete ve dergilerden kolleksiyonu yapılacak olanlar, üçüncü bö-
lümo.e gördüğümüz süreli yayın takip (izleme) fişlerine geçirilerek ka-
taloglanır. Silindiği- gibi, bu izleme kartları, koleksiyondaki tek ek-

T 

siği bile gösterecek biçimde düzenlenmiştir. 
Süreli yayınlardan gazeteler, boyları gereği, ayrı bir depo ya 

da rafta, alacakları sıra sayısına göre ya da alfabetik sırada saklanır. 
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Dergiler de aynı yolda depoya yerleştirilir» 
Kupürler: 
•t>ir gazete arşivinin en önemli malzemesi "kupürPlerdir. Gazete 

arşivinin en çok kullanılan koleksiyonu kupür derlaaaaidir. ö,What»or« 
(Encyclopaadia of Librarianship • in î!Newpaper Libraries" maddesi. Lon-
don. 1958). Bunun Kedini, henüz k: taplara geçmemiş en yeni bilgilerin 
kupürlerde bulunabilmesi, bundan başka, kupürlerin, bir ansiklopedinin 
maddeleri gibi alfabetik bir sıra içinde, bölmelerine ya da dolapları-
na hemen yerleştirilebilmesi olanağıdır. (Yeni bir buluşun, tarihe ge-
çecek bir olayın, yeni tanınan bir kimsenin biyografyasınm, herhangi 
bir konuda yapılmış bir incelemenin, kitaplara geçinceye değin gerek-
senen zaman çoğunluk bir yılı bulur). 

Zamanla birikmiş bir kupür hazinesinin, ölçü bakımından değilse 
bile, zenginlik bakımından bir ansiklopediye benzediği; hattâ bir ansik-
lopediyi aşabileceği düşünülmelidir. 

Bizim gazezelerimizde arşiv daha çok fotoğraflardan oluşur. Ku-
pürün değeri henüz gereğince anlaşılamamıştır, (yukarıda verdiğimiz ör-
nekte görüldüğü gibi, acımadan yok edilebilmektedir). Oysa, adını verdi-
ğimiz kütüphanecilik ansiklopedisinde yazıldığı gibi, başka yazılarda da 
kupürlerin gazete arşivinin en önemli malzemesi olduğu kabul edilmiş 
bir gerçektir. (Geotffrey Uhatmore: The ^anchester Guardian Library.The 
Manchester Review, Autunun 1953 sayısı). Kupürlerin, kitaplara göre da-
ha ucuz sağlanacağı, daha az yer tutacağı da düşünülürse, bunlara duyu-
lan gerekseme için yeni bir gerekçe ortaya çıkar. Batıda kimi büyük ga-
teler y İlık dizinler yayınlar. Bı güç ve pahalı bir iştir. Dizinde ara-
nan konu ile ilgili yazıları bulduktan sonra bunları kolleksiyonlarda 
incelemek zaman alır. Oysa, kupürler; her zaman el altındadır; alfabetik 
bir sıra içinde-yerleştirilirse, kendiliğinden bir dizin ödevi de gö-
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rürler, Bu bakımdan, kupür, gazete arşivinin vazgeçilmez bir hazinesi-
dir. 

Kupürlerin önemi belirtildikten sonra, bunların nasıl saklanaca-
ğı sorunu üzerinde duralım. Gazetelerden kesilen; üzerlerine gazetenin 
-yaptırılacak özel damgalarla- adı ve günü, gerekirse sayfası, vurulan 
kupür, kimi zaman özenle katlanarak, ait olduğu konu zarfına yerleştir! 
lir. Ancak, bu yöntem kupürlerin kullanıldıkça yıpranmasına, yırtılma-
sına neden ulur. ^u bakımdan, kupürleri, çok kalın olmayan (böylece 
pahalıya mal olması ve çok yer tutması önlenir) kartonlara yapıştır-
mak en iyi yoldur. (Dosyada kullanılabilir), 

^ir kartona yalnız bir k;pür yapıştırmak kural sayılmamalıdır. 
Ne var ki, birbirine çok benzer haber ya da yazıları önlü arkalı aynı 
kartona yapıştırmakla tutum sağlanabilir. Kupürler alfabetik sırada yer 
leştirilirler; aynı konuda kupürlerde ise haberler ile makaleleri ayır-
mak, bunları kendi aralarında kronoloji sırasına koymak uygun olur. Bu 
halde, bir kartona bir kaç haber ya da yazı yapıştırmak sakıncalıdır. 
Ne var ki, aynı haber ya da yazının birkaç gün aralıksız gazetede yayın 
lanması halinde, bir kartona, birbirini izleyen haberler, yazılar ya-
piştırılabilir. tir de, hava raporları gibi, birkaç satırlık haberler, 
gün sırasına göre tek bir kartonda yer alabilir, (^u ayrıntılar, arşiv-
cinin olanaklarına, anlayışına ve arşivde sağlayacağı düzene bağlıdır, 
onun dileğine bırakılmalıdır)i 

Kupürlerin, genellikle elimizdeki sayfa boyunda, daha doğrusu 
dosya standard boyunda kartonlara yapıştırılmasına, kartonun boyunu a-

şan parçaların katlanmasından ise, yazının parça parça kesilerek her 
parçanın mutlaka kantonda yer almasına özen gösterilmelidir. Katlanan 
parçalar sık sık yırtılır, kupür kısa zamanda kullanılmaz hale gelir. 

Arşiv odasının, ya da deposunun duvarlarını, gerekince ortadaki 
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boşluklarını kaplayacak olan çekmeli maden dolaplara; ya da özel olarak 
yaptırılacak, karton boylarına uygun dik ey bölmelerden meydana gelecek 
raflara, kupürlerin, alfabetik sıra içinde yerleştirilmesi en uygun 
yöntemdir. Ancak, alfabetik sıradan önce, geniş bir bölümleme de gerek-
lidir, -°u bölümlemeyi şöyle düşünebiliriz: 

I: Türkiye, Çeşitli konular 
II, Türkiye. Biyografyalar. 
III, Dünya ülkeleri. (Alfabetik sıra içinde. Çeşitli konuları 

ile). 
IV. Dünya ülkeleri. Biyografyalar. (A'dan Z'ye kadar bir bütün 

halinde; ya da, her ülkeye ilişkin biyograf-
yalar, o ülke içinde alfabetik sırada, kişi-
lerin uluslararası ünleri dikkate alınarak 
bütün halinde biyografya daha yararlıdır. 
Belki çok küçük ülkeler için ikinci yol 
seçilel ilir). 

V. Genel konular. (Bütün insanlığı ingilendiren ortak konuları: 
buluşlar, sanatlar, bilim.konuları, doga olay-
ları, hayvanlar-bitkiler, susyal konular... 
gibi), 

vu halde, önce Türkiye için bir oda, ya da bir bölüm ayrılacak-
tır. Ayrı bir bölüm dünya ülkeleri, üçüncü bir bölüm de genel konular 
için oluşturulacaktır. Bu bölümler içinde konular, alfabetik sırada ön-
ceden saptanacak, yeni konular için -ileride yürütme yapılabilmesi ama-
cıyla- yer yer boşluklar bırakılacaktır. xıer harfin başlangıcı büyük 
bir harfle belirtilecek; tıpkı bir kitap katalogunda olduğu, gibi, böl-
melerin üstlerine konu adları ya da tam olarak ya da kısaltılaraka, da-
ha doğrusu sözlük sayfaların üstlerinde görüldüğü gibi hecelerle göste-
rilecektir .Yine, tıpkı bir kitap kataloğuııdaki gibi, başka konulara 
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atıflar yapılması da düşünülmelidir. Başka renkte bir karton, bölmede 
bu amaç için bulundurulabilir, ya da kupürlerin yapıştırıldıği karton-
lara renkli kâğıtlarla atıf kaynakları eklenebilir: 

Ayrıca, bakınız: navalaj? 
Renkli fotoğraf. Bakınız: Fotoğraf'... gibi 
Yukarıda da işaret ettiğimiz üzere, bir gazetenin ha^er ve yazı-

larını keserken birkaç sayı kullanmak yararlı olur. On ve arka sayfa-
lar için en az iki sayı gerekir; ancak," kimi yazılarda birkaç konu, 
birkaç biyografya, ya da başka bir konuya eklenecek nitelikte öğeler 
bulunabilir. 0 halde bir gazeteden en az üç sayıya gerekseme duyulacak-
tır. yukarıda gösterdiğimiz atıfların azalması, çoğalması, fazla sayı-
da gazete kesmekle ayarlanır. 

Kupürleri keserken bunların içeriğini daha önce bilmek gerekli-
dir. ^azı ya baştan sona okunur, ya da dikkatle gözden geçirilir, (bu-
rada, gazete arşivi personelinin sayısı anımsanacaktır. Önemli dört-

» 

beş gazeteyi gözden geçirmek, hattâ yazıların bir kıyısına, önceden 
saptanmış konu başlıklarını işaret etmek bir kişinin gününü doldurur. 

/ s 

Bunları kesmek, kartonlara yapıştırmak, yerleştirmek başka bir kişinin, 
hattâ kişilerin işidir. Arşivde kupürlerden başka kitap, süreli yayın 
ve özellikle fotoğrafların da bulunduğu, ayrıca malzameyi okuyucu için 
arama ve sunma işleri düşünülürse, yukarıda adını andımız ansiklopedi 
maddesinde, personelin (20) kişiden başladığı kaydının anlamı anlaşılır). 
Dedikodu sütunlarından, ölüm ilânlarından bile biyografya malzemesi çı-
karma durumunda olan arşivcinin nasıl ayrıntılı bir işin başında bu-
lunduğu unutulmamalıdır. hir gazetede, dikkatli bir arşivci için, yazı-
haber-resim7ilân gibi her türden arşive yarayacak bilgiler çıkarmak ka-
abildir. 

Memleketimizde henüz araştırma evresinde olan "konu başlığı" so-
runu ne derece ilerleme göstermiş a da ne denli ilkel düzeyde olursa 



olsurij gazete arşivcisinin, önceden oturup bir taslak hazırlaması ge-
rekir, ieni çıkacak bir gazetenin arşivi gibi, eski gazetelerimizin 
düzen yönünden yetersiz arşivleri için de "konu başlığı" yeniden ele 
alınacak bir sorundur. 

Arşivci, saptadığı, zamanla bunlara eklediği konu başlıklarını 
ayrıca bir kutu içinde, kartlar üzerine yazılı olarak eli altında bu-
lunduru. Bu kutu, raflardaki işaretleri her zaman denetlemeye de yarar, 
(kupürleri numaralamak, fişlemek yzun, pahalı ve alfabetik düzende yer-
leştirme yöntemi kullanıldığına ve konu başlıkları kartlar üzerinde sap 
tandığma göre, gereksiz bir iştir),. 

Memleketimizde "konu başlığı" sorunu çözümleninceye değin, ar-
şivcinin (kütüphanecinin) bu alanua yabancı ülkelerdeki uygulamaları 
incelemesi de zorunludur. Arşivci, bu olanağı bulamazsa, bilgilerine 
denemelerini ve düşündüklerini de ekleyerek çıkar bir ywl arayacaktır. 

Örneğin geniş "Türkiye" bölümü içinde, konularını en dar konu 
başlıklarıyla mı, biraz daha genişleriyle mi saptayacağı üzerinde düşü-
nerek çalışacaktır<• "Adana" ili için: 

Adana. Belediye işleri 
Adana. Coğrafyası 
Ad_a_najr_ Eğlence yerleri 
Ada_na_. İş hayatı 
Ad_ana_, Pamuk tarımı 

gibi konu başlıkları yapabilir.. Ancak "pamuk tarımı" daha geniş bir ko-
nudur. Hem "Türkiye", hem de "Dünya ülkeleri1' bölümlerinde, bu arada 
"Genel konular" bölümüne girebilir <•, Arşivci, seçimini yazının niteliği-
ne göre yapacaktır; Türkiye. Tarım, Pamuk; Türkiye. Pamuk tarımı; Dünya 
ülkeleri, Pransa. Pamuk tarımı; Genel Konular. Pamuk tarımı... gibi 
başlıkların hangisi, elindeki yazıya uygunsa, o en uygunu seçecektir. 
(Üçüncü bölümde, "Sözlük Katalogu5 nun genel kuralları gözönünde tutul-
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malıdır.) Adana'nin ilçeleri; Adana, ilçeleri. Kadirli.*, biçiminde mi 
alınacaktır; yoksa; Kadirli(Adana). Nüfusu., gibi bir başlık mı seçile-
cektir ? 

Dar konu başlıkları daiıa çok kolaylık sağlar. Geniş konular ise 
bir bütünlük gösterebilir. Ancak, işin çabuk yürütülmesi, dar konu baş-
lıklarını seçmeyi yeğletecektir. 

Dikkat edilirse,(Adana) örneğinde, tarım ye ilçeler hem (Adana) 
ya bağlılıkları, hem de başlı başına birer konu olmaları bakımından ar-
şivciyi düşündürmektedir. Arşivci dar ya da geniş konu başlıkları tize-
rinde karar kıldıktan sonra, bı; konuların aralarında atıflar yaparak, 
işini kolaylaştırır; Adana. Pamuk tarımı. Bakınız. Türkiye. Tarım. Pa-
muk tarımı... gibi, 

Bir konu üzerinde daiıa duralım: 
Türkiye. Millî Eğitim. 
Türkiye. Millî Eğitim Bakanlığı, 
Türkiye. Millî Eğitim. Okullar. 
Türkiye. Millî Eğitim Tarihi. 
Türkiye.MMillî Eğitim., üniversiteler. 

Okullar, üniversiteler, ya: Türkiye. Millî Eğitim.Okullar...baş-
lığı içinde alfabetik olarak ayrılacak: İlkokullar; Ortaokullar, lise-
ler... gibi; ya da; Türkiye. Okullar. Ortaokullar... gibi bir başlık 
yapılacaktır. (Okullar tek tek, iller ve ilçelerde gösterilebilir: Anka 
ra. Atatürk Lisesi,... gibi), İstenirse: Türkiye. Millî Eğitim. Okullar 
Bakınız: Türkiye. Okullar! ya da: Türkiye. İlkokullar... gibi darlaştı-
rılabilir. 

Başka konular: 
Genel konular. Tabiat. Ağaçlar. Ya da: Genel Konular. Ağaçlar. 
Qen,cl Konular. Deprem. (Deprem konusunda genel bilgi, bu arada 



- 34 -

türlü ülkelerde büyük depremlerin tarihçeleri.)Âııcak, Türkiye'deki dep-
remler: Türkiye. Depremler. Veto:Depremi (1966)... gibi başlıklarla 
verilebilir. Türkiye, Dünya Ülkel.ri, uenel Konular arasında "Deprem" 
konusunda birbirine atıflar yapılabilir. 

Biyografyalarda, sözlük katalogunda Atatürk örneğinde görüldüğü 
gibi, önemli kişiler için ayrıntılara girilebilir. Söylevler de, konu-
'şan kişinin biyografyasına ekleni". 

Görülüyor ki, "Konu Başlıkları" için kesin bir kural koyamıyo-
ruz. Üçüncü bölümde verilen genel kurallar yardımıyla, yabancı ülkeler-
deki konu başlığı sorunlarının incelenmesi ile bir çıkar yol aranacak-
tır» Bütün çabalar, ..arşivcinin bilgi yaratma yeteneğindesonucuna varır. 

(Kartlar üzerindü, kitaplar için kullanılan konu başlıklarında 
bütünlük korunur: Türkiye, Tarih, 31 Mart (13 Nisan 1909) 31ayı... gi-
bi. Raflarda konu başlıkları yazılıkken,"Türkiye" bölümünde, bu bölümü 
içine alacak odanın kapısına, ya ua bu bolüme ayrılmış rafların bulun-
duğu duvarın baştarafma "TÜRKİYE" yazılır, "MİLLİ EĞİTİM" başlığı, bu 
bolüme ayrılmış dolap ya da dolaplar dizisi başına kaydedilir. "Okullar" 
başlığı, yine gerekli yere konur. Arşivci, bu düzeni,, olanaklarına göre 
yürütür. Biyografyalarda, dolapların uygun yerlerinde sözlüklerin say-
fa üstelerindeki gibi,, heceler yardımıyla aramayı kolaylaştıracak işa-
retler konulabilir). 

Kupürlerin zamanla tasfiyesi de arşivcileri düşündürmüştür. Kupür 
ancak, taşıdığı bilgileri fazlasıyla verecek kitaplar çıktığı, istatis-
tikler düzenli aralıklarla yenilendiği zamanlarda, böyle durumlarda a-
tılabilir. 

Bir gazete arşivcinin unutmaması gerekli nokta; gazeteye parasız 
olarak gönderilen bülten, pros^ektüs, basılı mektup v.b. malzemeyi, sepe-i 
.te atmadan önce incelemenin yararıdır. Bunlardan kimisi atılır, kimisi 
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olduğu gibi saklanır, kimisinin işe yarar bölümleri kupürler arasına 
girer. 

(Not. Yabancı ve yerli kupür ajanslarından yararlanmak da düşü-
nülebilir). 

Arşivci, basılı olarak elinde bulunmayan -örnek olarak, eski hü-
kümet üyelerinin listeleri gibi- bilgileri daktilo ederek arşivine ka-
tabilir. Bunlar kupürler arasına konulabilir, ayrı kartlara geçirilerek 
kutularda da saklanabilir. 

êscıi Gazete'nin içindeki "mevzuatsın her gün fişlenerek gozönün-
de tuluması da yararlıdır. Çünkü yasaları içeren kitaplar ve ekleri an-
cak bir yıl sonra yayınlanır. 

Gazeteciler, belli günleri önceden bilmek ister, bunları göste-
ren kronoloji defterleri tutarlar. Belli günler defterde, kartlar üzes 
rinde saptanabilir, ya da kronoloji gösteren kitaplardan işaretlenebi-
lir. 

Z°_tj3İlr_af_larj 
Fotoğraflar gazete arşivinde önemli bir malzemeuiürüdür. Özel-

likle memleketimizde arşivler daha çok fotoğraflardan oluşur. 
Fotoğraflar, yerli ve yabancı f«?to ajanslarına abone olunarak; 

resmî ve özel kuruluşların,elçiliklerin, yabancı haber merkezlerinin 
ücretsiz gönderdikleri, ayrıca, gazete fotoğrafçılarının çektiği fotoğ-
raflarda bunlara katılarak meydana gelir. (Yabancı dergi ve gazeteler-* 
den kesilen resimlerden yararlanılmaktadır). 

Fotoğraflar, ince kartonlar üzerine yapıştırılarak saklanırsa 
daha iyi korunur; ancak bu, masraflı bir iştir. 

Fotoğraflar kutularda, zarJlarda,ya da kupürlerden söz açtığı-
mızda gördüğümüz üzere, dikey bölmelerde saklanır. Fotoğraf, çabuk bo-
zulabilen bir nesne olduğundan bölmelere de zarflar içinde konulması 



yararlı olur. 
fier bir fotoğraf için tolc zarf kullanılması doğru olursa da, tu-

tum nedeniyle, aynı konu da bir kaç fotoğraf bir zarfta saklanabilir. 
Fotoğrafların arkasına, ya da zarfların üzerine, belki zarfın 

içine konulacak bir kâğıda, bir üzerine geldiği (çekildiği) gün,v gaze-
tede yayınlandığı günler, ne olduğu, varsa numarası yazılır. 

S^zde fotoğraflar genellikle, konularına göre zarflara yerleş-
" j f 

tirilegelmiştir. Bir zarfta 20-30 fotoğraf da bulunabilir. Ancak, fo-
toğrafların sayısı çoğaldıkça, bir zarfın içindeki 30-40 fotoğrafı el-
den geçirerek aranılanı bulmak zaman alır. 

Gazetelerde, fotoğraf arşivleri, zarfın üzerindeki numaraların, 
fotoğrafın ne olduğunu bilirten fişiAmizerinde de yinelenmesiyle meyda-
na getirilirdi: 

Zenci çocuk. A.131 
Ağaç G. 89 

gibi.., 
Fiş kutusunda "zenci çocuk" kartını bulan arşivci, dolaplarda 

(A 131) numaralı zarfın içinden zenci çocuğun resmini çıkarırdı. (Bugün 
yenilenen gazete arşivle;.i dışında, çoğunluk bu yöntem kullanılır). 

Fotoğrafların nasıl smıflandırılacağı ve yerleştirileceği, ku-
pürler bölümünde üzerinde durduğumuz kural ve düşüncelere uygun olarak 
ele alınabilir. Ancak, fotoğrafların zarfların içinde saklanması, böl-
melere zarfların içide yerleştirilmesi salık .verilecektir. 

Yine: Türkiye, Dünya Ülkeleri, Genel konular; bunlarla birlikte 
Portreler... bölümleri dikkate alma-cak, bu geniş bölümler gerektiği 
gibi darlaştırılacaktır: 

Türkiye. Ankara. Genel görünüş 
Tü_rk_ix,e-« Ankara. Kızılay Alanı 
Türkiye. Ankara. Ulus Alanı 
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(Kupürlerdeki gibis Türkiye için ayrı bir oda ya da bölaıe, Ankara için 
özel bir bölüm, örneğin Ulus Alanı için bir ya da birkfeç zarf ayrıla-
caktır). 

ğazası yangını ; Türkiye, İstanbul, Adliye yangı-
nı... gibi. 

Genel _K_on_u_l_a_r v Ağaç. (Çeşitli ağaçlar ayrı ayrı işaret edilecek 
tir). 

Genel. Konular. Uzay gezileri. (Amerika Birleşik Devletleri ile 
Sovyetler Birliği'nin denemeleri dallandırılabi-
lir. Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri ve Sov-
yetler Birliği!nin Dünya ülkeleri geniş bölümün-
deki yerlerinde uzay çalışmaları için genel konu-
lara atıf yapılabilir). 

Portreler de çok çeşitlilik gösterir. Ün İni bir kişinin çeşitli 
vesilelerle çekilmiş değişik fotoğrafları da konusunda dallandırılmalı-
dır (Fotoğrafın çekildiği mevsim ve kişinin mevsime göre giyimi dikkat-
te tutulmalıdır): 

Gürsel, Cemal. Asker Üniforması ile (1960) 
Gürsel, Cemal. Kıbrıs Alayını denetlerken (1960) 
Gürsel, Cemal. Profil, 
Gürsel, Cemal. Sivil elbise ile (Aralık 1962, Cumhurbaşkanı) 
Gürsel, Cemal, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki locasında 
Grup halindeki fotoğraflarda, ya grup fotoğrafın çekilmesine vesi-

le veren olay, ya da fotoğraftaki ünlü kişi dikkate alınır. 
Türkiye. Kıbrıs Sorunu. Kıbrıs Alayı, yola çıkarken (Mart 1962. 

Komutan Albay..,, ile). 
Komutanın adı için biyografya bölümünde atıf yapılabilir: 
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İnces Albay Murat. Bakınız: Türkiye. Kıbrıs Sorunu. Kıbrıs Ala-
yı yola çıkarken. (Haziran 196.,) 

Ya da doğrudan doğruya bıyografya bölümünde: 
İnönü, ismet. Kayseri gezisinde, trende. 1960. Bir topluluk i-

çinde. s 
Fotoğrafların fişlenmesi, numaralanması zaman ve masrafo gerek-

tiren bir iştir. Ancak, konu başlıkları ve atıflar, zarfların üzerine 
yazılarak kolaylık sağlanır, ^ölmelerde konuları belirten başlıklar ve 
işaretler daha kısa tutulur: 

İnönü, ismet. Yurt gezileri 
gibi... İnönü'nün yurt gezileri ise, gittiği yer ile tarihi alfabe ve 
kronoloji sıralarında ayrı zarflarda saklanır. 

Kupürler bölümünde de belirttiğimiz gibi, fotoğrafların konula-
ra ayrılması ve bölmelerine konulması işi, arşivcinin önceden hazırla-
dığı konu başlıklarına, bunların geniş ya da dar tutulmasında kabul e-
dilmiş ilkeye göre yürütülecektir. 

Fotoğrafların da zaman zaman tasfiyesi düşünülebilir. Ancak, bi-
zim gibi olanakları dar bir ülkede, hiçbir şeyi -ileriyi düşünerek- at* 
mamak, tasfiye gerekliyse dikkatli davranmak yerinde olur. 

(Son zamanlarda klişeler saklanmamaktadır. Belki küçük Anadolu 
gazeteleri, saklanmak zorunluğunu duymaktadır. Filmlerin ise, fotoğraf 
atölyesinde numaralanarak ayrıca saklanması uygun olur). 

İstifade işleri: 
Arşivden kitap, kupür, fotoğraf v.b. alan yazar, yazıişleri müdü 

rü, sekreter, muhabir ve başkaları, iki parçalı bir Ödünç alma fişi dol 
durur. Örneğin: Alınan kitap, küreli yayın, kupür, fotoğraf v.b.nin 
adı, niteliği, varsa yer numarası; alanın adı; aldığı gün; geri getire-
ceği gün/saat; imzası... gibi, bir kartın üzerine basılmış, karşıları 
boş bırakılmış bilgiler doldurularak imzalanır. Kartın, Kolayca koparı-
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labilecek daha küçük bir parçasında bu bilgilerin daha kısaltılmış ola-
rak yinelenir. Alman, geri getirildiğinoe imzalı parça imzalayana veri-
lir. üzeki parça, istatistik gibi amaçlar için saklanabilir. Kitap, ku-
pür. fotoğraf v.b. malzeme için ayrı kartlar da bastırılabilir. 

Arşivcinin dikkatli davranması gerekli nokta, arşivden çıkarılan 
malzemenin zamanında geri getirlmesidir. .bunu sağlamak için sürekli iz-
lemeler; elde kalan ödünç alma fişine ait parçayı, alanların adlarına 
göre sıraya koyarak denetlemeler yapacaktır. Ayrıca, kitap, kupür ya da 
fotoğrafın boş kalan yerine, "vekil" dediğimiz, üzerinde cilt bezinden 
bir cebi; bu cepte, yine malzemenin niteliği ve varsa numarasını belir-
ten basılı kâğıt bulunan mukavvayı bırakacaktır. Alman kitap v.b. geri 
gelince, yerine konurken bu. "vekil"de kaldırılacaktır. 

Fotoğraflarda dikkat edilecek bir nokta da, olduğu gibi geriye 
getirilmesidir„ Çünkü, bir topluluk içindeki kişinin fotoğraftan oyuia^-
rak çıkarıldığı, fotoğrafın işe yaramaz hale getirildiği sık sık görü-
len olaylardandır. Fotoğrafı kullanan, grup içindeki kişinin ayrı bir. 
fotoğrafı yoksa, grup fotoğrafını kâğıtla kaplay, kendisine gerekli 
portreyi kâğıdı oyarak ortaya çıkarır. Fotoğrafın işi bitince üzerinde-
ki kâğıt atılır, fotoğraf olduğu gibi geri verilir). 

(Yazıişleri müdürlerinin, sekreter ve yazarların elleri altında 
sürekli olarak bulunması gerekli müracaat kitaplarının raflarda boş ka-
lan yerlerine de "vekil"ler konur; bu kitapların fişleri ayrı bir kutu-
da saklanır). 

Spar .servisi arşivi: 
H^r gün gazetelerin en az bir sayfasını kaplayan, gün geçtikçe, 

haftanın belli günlerinde çok sayfalı ekler halinde genişletilen spor 
haber, yazı ve resimleri; spor servisinde ayrıca arşivlenirse kolaylık 
sağlanmış olur» Spor, olayları ve kişileriyle ayrı bilgi ve dikkat iste-
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yen bir konudur. Onun da uzmanları vardırj her işi ve işlemi spor ser-
visinde görülmelidir. 

Son söz : 
Arşivci, kütüphaneci günlük işini yaptıktan sonra her şeyi unutan 

herhangi bir teknik görevli değildir. Arşivi, kitaplığını zenginleştir-
mek, korumak, istifade işlerini.enriyi ve en çabuk biçimde yerine ge-
tirmek için arşivine ve işine özel bir sevgi ve merakla sarılması is-
tenir. Ancak, gazete yöneticilerinin de, iyi arşivciyi yetişmiş uzman-
lar arasından seçmeleri, ya da yetişmesine olanak vermeleri, onu ucuza 
mal edilecek önemsiz bir "memur" saymamaları gereklidir. 

(Gazete arşivleri konusunda dilimizde kitap ve yazıya raslamadık. 
Gazete arşivlerinde de çalışmış kütüphaneci ve yazarlarımızdan: M.Tür-
ker Acaroğlu, Mustafa haydar, Muzaffer Gökman'dan bilgi derledik. Tür-
kiye'deki gazete arşivlerini şimdilik söz konusu etmiyoruz. Fotoğraf 
sayısının 100.000'i, kitap sayısının ise 3.000'i aştığı gazete arşiv-
lerimiz vardır. Önceki sayfalarda G.Wharmore'un iki yazısını andık. .;.u 
Aynı yazarın bir yazasını daha anıyoruz: A Plea fot Press Cuttings. The 
Library Associatıon Record, Ağust 1952 sayısı. Ayrıca, Manchester Guar-
dian' dan Kütüphaneci F.B.Singleton'un 1959'da yazmış olduğu uzunca bir 
mektupla bir ek açıklaması yararlı olmuştur). 

Ankara, 29 Nisan 1968 

- Son 



Yan] ış- '• otru (izelgesi 

(l. 'anlıkların sadece doğru 1anmış1arı gösterilmiştir; yanlış biçim-

leri yenilenmemiştir. Küç k bir dikkatle yanlışı düzeltmek kaabildir. 

2. Kimi yerlerde yanlışın düzeltilmesi, gereksiz sözcük ve satır-
/ 

larm silinmesi, yeni satırlar eklenmesi için açıklama yapılmış; bu arada, 

uoğrudq4 doğruya düzeltilemiyecek parçaların açıklanması ile yetinilmiştir. 

3. Silik çıkmış, sayfalardaki yanlışlar çojunl. kla saptanamamıştır. 

4. .imlâ, noktalama, parantezlerin eksik ya da fazlalığı üzerinde 
% 

fazla dur;lmamış, bu çizelgenin daha çok uzaması önlenmiştir). 

•I 

I 



6 b .»lümlerinde 
8 Derslerinden 

22 Sayfa sayılarını gösteren çizel-
gede (127) yerine (l25/b) son 
satırın sayfa sayısı (222) olacakt 

1. satırdan m e yan başlık eklenecektir: Doküman: 
6 VI1 62 
2 "trapharriurn" 
1 tesistir1'- (S.:85) 

< 3 794 
8 (Paskı) 
1 (kitapçı) 
7 r 

1 , v 

22 "bibliyografya" 
2 iibertas 

35 Kürnberg 
23 dolap 
13 147 tane. 
15 " bu vakıf 2 2 Müdürlüğü'nün 
3 3 nerein 
36 * nesco da 
8. satırdaki cümle bitiminden sonra şu cümle ek-

lenecektir: Tenellikle, Araştırma ve Halk kü-
tüphaneleri olarak ikiye ayrılır. 

3 Kütüphanemizi 
3 3 474 kent ve kasabadaki 
12 neleri, 
2 4 Oyuncak ile 
Son alarak çalışan 
14 kitaplıklar kurulur. 
22 kurtararak 
4 toplamak da , 

Son vorir). 



Sa.yfa Satır JDoğrusv _ 
27 22 (1 . 
28 13 uikro-opak 

17 "Legislative 
26 ' Millî kütüphaneler 
29 University Library 

30. sayfada geçen Pibliotlıeque sozcüklerindeki aksanı düzeltiniz.' 
37 4 Katalogunu 

25,27 alır 
40 4„ satıra eklenecek: Eğitim "akültesi: 3=000 kitap 

10.satırın başındaki: Iierkez Kütüphanesi: sözleri 
9.satırın başına geçirile- -
ccktir. 

1 8 aşkın ı.ilt 
41 13 Slet kütüphanelerinde 

Son Satırın başındaki T̂ürk söz-
cüğü kalkacaktır.' 

41/a 11 
müzeler kütüphaneleri: 

15 • 2.000 süreli 
22 300 -süreli 

41/b 9 (c.ç.d) i r -t ^ ~ \ yi ht «On '"_>"'• 

4̂  Taştaki bir.uçık sat ir'silinecektir.' 
44 2 3 satırın son nda başlayan cümle satar başına 

alınacakt ır.' 
2 7 için de 
34 giriştiği, bütün 45 
13.satırın ortasında başlayan cümle satırbaşına 

a lmacakt ır. 
18 göre de 
20 sırada 
21 katalogları 
33 ("esner 

46 9 Frecieux 
47 16 1950'den 

2 i; iri oh 's International Peri-
odicals 



fa.yf a Satır Dor.rv.ŝ  _ 
27 22 (1. 
28 1 i ı̂ ikro-opak 

17 "Legislative 
26 Millî kütüphaneler 
29 üniversite Library 

30. sayfada geçen Jibliotlıeque sczcüklerindeki aksanı düzeltiniz.' 
37 4 katalogunu 

25,27 alır 
40 4- satıra eklenecek: Eğitim akültesi: 3.000 kitap 

İC.satırın başındaki: îierkez Kütüphanesi: sözleri 
9.satırm başına geçirile-
cektir . 

1 8 aşkın c ilt 
41 13 Âlet kütüphanelerinde 

E-oıı Satırın başındaki Türk söz-
cüğü kalkacaktır.' 

t 
41/a 11 müzeler kütüphaneleri: 

15 2.000 süreli 
22 300 süreli 

41/b ' . 9 (ç,ç,d) 
42' Taştaki bir.uçık satır"'siİinecektir.' 
44 2 3 satırın son nda başlayan cümle satır başına 

alınacaktır.' 
2 7 için de 
34 giriştiği, bütün 

45 13.satırın ortasında başlayan cümle satırbaşma 
alınacaktır. 

1 8 göre de 
20 sırada 
21 katalogları 

o 

33 ("esner 
46 9 Frecieux 
47 16 1950'den 
48 • 

l'lrich's International Peri-
odicals 



Savfa Satır Doğrusu 

51 30 bibliyografya da 
52 4 millî bibliyografyamızın 

10 sınıflandırma 
53 18 2cil,t 

55 2 1928-1960 
26 1962 ve 1963 

56 6. satıra 
Siyaset 

eklenecek: 
Biliminde 

Seçilmiş Eserler 
Bibliyografyası. Aynı 
Fakülte 1986. (Alâettin 
Şenel'inde katılmasıyla). 

57 26 Cevdet Türkay 
58 2. satırın 

necek: 
sonuna ekle-- 1960 

17 Kitabevi. 2. basım 
23 3- bibliyografyalar 
24 Biyografya-bibli-
36 yay mındadır. 

59 18 (Osmanlıcada 
Künste 60 33 
(Osmanlıcada 
Künste 

34 Americana'nin 
62 2 / adı da 

20 dıysa da 1942'ye değin 9 cil-
di çıkabildi. 

64 , 14 The New Caxton 
28 Bas Bertelsmann Lexikon İsviç-

re'de de^il Almanya'da yayın-
lanmıştır! 

66 28 19u. (Tamamlanmamıştır). 
68 2 — saklanmış 
69 10 (4) cilt olacak iken 

26 
33 Gökkuşağı. 8 cilt. Silinecek 

sözcükler: 1967'de dört cildi 
çıktı. 



- f 

Sayfa Lâİ.ır. Doğrusu „ 
71 23 1960'ta baş- 2.0 Iîoutsma 
"c lanmış 
72 t a jour 
73 4 Kental 

2 6 Header's 
74 5 tek cilt 

12 (, odolsky) Theatre 
13 Ihiloso^hy 
14 tlıe Art s 
23 Aşağıda özel 
30,32 Istılahat 

75 2,6 Istılahat 
17 .satırdan sonra konulacak yan başlık: Din: 
2 5 (-'erean) 

76 1 : Arkın 
2 6 Egiti.ni ilkesine 

79 2 7 İnkılâp 
80 2 Lûtfi Faysal'm 
81 

9 Sözcüklerin 
13 "terim" sözcükleri 
23 /homonim) 

83 ' 21 Societe 
84 

9 Tercüme-i 
10 viri) 

86 , 1 6 Divanü Lûgat-it-Türk 
18 hazırlayan 
19 eserdir). / 

son Türkçede 
88 16 kitapları 
30 Darago 25 Danişmend-Nurullah Ata (ç). 
89 14 tirecek 
90 7 Irofessional 

15 :timonu 
/ 



T 

S ay fa 

91 

93 
94 
95 

96 

97 

98 

99 
ICO 

101 

102 

103 
104 

. at ır 
21 
26 

2 
25 
18 

10 
1 

5 
6 

18 

21 
27 
2o 
9 

23 
r 
J 

6 

17 
20 

6 

Do] rusu 
.; (Türkçede 

'.nesço 
Voka:uleri. 1,-32). 
Sözlümü. ly£2, 
anılabilir). 
graphein 
Birinci satır satarbaşı 
olacakt ır.' 
tugün de 
" De Poetis" 
kısas-ı enbiya 
ensab (soylar, 
1925-1953 
Deutsche 
1>49'dan 
1099'dan 
1967/1968). 
aik 

Şehzadeler mühimme-i 
sayısı da 
kapsayanların, 

8 biyografye yayınları: 
•17 (Büyükçe bir cilt. ı.illî 
8 halk 

2 2 .satırın başındaki de "kalkacaktır.' 

105 

106 

13 
17 
19 
22 
26 
27. 
2 0 - 2 1 

9 

Ansiklopedisi. 
Suud Kemal 
Zahir 
Musikisi. 
500 

v .S özer 
Eski Şiirimizin Ustaları, 

Tuncor orta 

_ 



Satır Doğrusu 
(̂ ayf a sav ıs ma dikkat î) 

20-21 vehmet Emin Erşirgil: Ziya 
22 3.basımı: 1966-
23 3-cilt. I966-I96Ö 

Son silik satır silinecektirI 
6 iki örnek: 

16 196i. 
19«satırdan sonra yan başlık .: EK: 
3 kitapta 
6 yenilikleri saptar. 

18 almanak 
14.satırın başındaki tarih : 1297 
19 13131 ten; 

(Sayfa sayısına dilckatî) 
22 1968 

17 1925/1926 
18 1928/1929,1929/1930 
22 Fevkalâde t.plantıları; 
14 1960,196i, 
20 1961,1963 

4 1964'ternden biri silinecektirI 
6 Kakuzo 

27 Lajugie 
13 Brehier 
13 Clough 
1 Lestien \ 
4 Joseph 

24 Lester 
20 , Coquir 
15 x Oranga 
18 Koodcock 
22 Trikupis / 't 
23.sa±ırın ortasından başlayan cümle satırbaşma getirilecektir! 

t t 



Sayfa Satır Doğrusu 
125 A 5 Azteklerin de 

23 (artık yıl) 
26 (Gregorj-en) 

125/c 8-9 Roma 
10 tecessüd 
24 taşır: fmharrem, Safer, Rebiyülevvel, Rebiyülâ-

hır, Cemaziyelevvel, Cemaziyelâhır... 
125/d 10 • kullanılmıştır). 
125/e 24 1296'dır. 
125/f Sayfasının alt boşluğuna, daha önce yazılmış olan (125). 

sayfanın yarısında (Faik Reşit Lnat:) adıyla 
başlayan yarım sayfa yapıştırılacaktır. 

• Bu yapıştırılacak yarım sayfanın (Faik Reşit 
Lnat) la başlayan satırından devamla 6. 

1 satırın sonuna eklenecek: 
Hicrî—Kamerî yılların Hicrî -Şemsî ve Lilâdi 
karşılıkları 

126 19 1.6.1935'te 
24 kullanılmıştır). 

127 11 kronolojiler de 
13 rl günü gününe, hattâ 
26 için de 

128 9 1961'de 
132 10 Kerodotos 
133 8 ilk, orta 
134 4 1327 (19u) 

6 tamamlanmamış "lüyük 
135 20 Eerodot 

Son Lestion-Cere 
136 4 1941) 
137 7 Caetano 

9,10 Nedvî 
13 Erockelmarm : Iblâm Mezhepleri Tarihi 

1 (N.Çağatay çevirendir.) 

146 18 Burhanettin Batiman: 

19 van Boren 
26.satırın başındaki tarih: 1949 olacaktır! 
2. ve 3. satırlar silinecektir! 

1 11 Edebiyatı 



Sayfa Satır Doğrusu 
21 (1661-1772), 
27 Slî selânikî ı,ustafa 

138 21 r.̂ amovche 
24-25 (Tamamlanacaktır). 

141 bak _mı,yapılan 
142 9 (Yasar) 
143 Son Çağatay-İ.Agâh Çubukçu: 
144 10 1938,1949,1964 
146 18 Burhanettin Eatıman: 

19 van Doren 
26.satırın başındaki tarih: 1949 olacaktır! 
2. ve 3' satırlar silinecektir! 

11 1 Edebiyatı 
22 1932-1938 
25 1949,1956 

149 23 dil (dünyadaki 
İ50 11 Dijest 
151 4 Tümertekin 
152 2.satırdaki kılavuz'lardan biri sil 
153 1 nizamat, muahedat, 

4 tarafından I929-I96O 
22 kavanin ve 
23 (Konulara göre 

154 4 39-41. ve 
8 yayınlanmış tarihi, 
24 yayınlamakta 
29 Mecmuası çıkarılmaya 

155 4 Kanuna 
23 5yân (ikisinin 

\ 

24 1327 (191i). 
157 2 henüz yayılmamaktadır. 

10 basılmaktadır. 
27 Sicill-i Kavanin. 

158 9 verilmiştir). 



Sayfa Satır Doğrusu 
125/b 5 Azteklerin de 

23 (artık yıl) 
26 (Grejar-en) 

125/o 8-9 Roma 
10 tecessüd 
24 taşır: fcuharrem, Safer, Rebiyülevvel, Rebiyülâ-

hır, Cemaziyelevvel, Cetnazi.yelâhır... 
125/d 10 'kullanılmıştır). 
125/e 24 1296'dır. 
125/f Sayfasının alt boşluğuna, daha önce yazılmış olan (125). 

sayfanın yarısında (Faik Reşit inat:) adıyla 
başlayan yarım sayfa yapıştırılacaktır. 
Fu yapıştırılacak yarım sayfanın (Faik Reşit 
Lnat) la başlayan satırından devamla 6. 
satırın sonuna eklenecek: 
Hicrî—kanerî yılların Hicrî -̂ emsî ve Milâdi 
karşılıkları 

126 19 1.6.1935'te 
24 kullanılmıştır). 

127 11 kronolojiler de 
13 rl günü gününe, hattâ 
26 için de 

128 9 I96I'de 
132 10 Kerodotos 
133 8 ilk, orta 
134 4 1327 (I9II) 

6 tamamlanmamış "Tüyük 
135 20 Kerodot 

Son Lestion-Cere 
136 4 194i) 
137 7 Caetano 

9,10 Nedvı 
13 Brockelmann : Iblâm mezhepleri Tarihi 

(K.Çağatay çevirendir.) \ 



Satır Doğrusu 
27 yayınlamaya başladığı 
12 ketler, Memleketler ve maddeler 
21 yi istatistikleri, 
25 1933-1940-1954 
12 kitaplık da 
22 Dünyadaki 
26 ' Eaşkut 
20 rinler.1957 » Ekonomik Sistemler.1966; F.A. 

Schumpeter: 
19 lîurullah Berk: Kesim Bilgisi. 1964, 1968; 
14 'Lümde : » 
17 yürütülür). 
3 "bu bölümde 
8 bir "arekapak" 

16 bilgiler 
» 

20 biçiminde 
18 geçirebilirler. / 

21 çerçevesine 
23.satır ve devamı yeniden şöyle yazılacaktır: dan (1.5)» 

yanlarından (l)'er sm.boş bırakılır. Fişi f iş 
kutusundaki fiş çubuğuna geçirmek için, alttaki 
(l.5) cm.lik boşluğun son satırdan sonraki... 

20 eklenmektedir: 
9 Şahap Sıtkı 

19 biçiminde de 
25.satırda Peyami Safa'nıa adına yapılan işaret f işi ile 8 ve 

9- satırlarda gösterilen işaret fişlerinin biçimi 
birbirine uymaz görünmektedir. Daha çok 25.sa-
tırdaki biçim kullanılır; 25«satırdaki biçim de 
kullanıl abilır. 

18 1968 May 
24 için bir ilçve fiş 
26 iç kapakta başka, 
3 değgin 
6 kitabın metni (Bu pragrafın ikinci cümlesi siline-

cektir !) 



Sa.yfa Satır Doğrusu 
25 3 c. 

188. 8 müellifin 
16 sonraki 
22 3-bin 

189 15 1968 İstanbul matbaası. 
23 y.v. f 

190 16 XIA 181 S.; XXIX 343 S.; 
194 2 ilmJf sosyal, edebî risale. 

8 ı94o- ,1- ,Her yıl 1-4-sayı. 
197 1 bir geçirilmiştir. 

3 (pf. : pafta) 
13.satırdan sonra araya girecek satır: 20 l/2plâk. Don °uan 

Senfonik şiir. Op. 
15 1 / 2 plak. y 
19.satırın sonundaki 785-1 silinecektir! 

198 4 1918-
20 îius Sb 7- 86 
24.satırın sonundaki 53* işareti 53 dakika anlamına gelir! 

201 ve 202.sayfaların son satırlarının ilk sütunlarının devamı, sonraki sayfa-
da, ilk sütunda; ikinci sütunlarının devamı yine sonraki sayfada 
ikinci sütundadır! 

203 4 500 Genel olark nazarî ilimler 
6 570 alt satırdaki arkeoloji silinecektir! 

204 ' 6 85O İtalyan, Romen, Romanş edebiyatları 
21.satırdan sonra (l930'un altına) eklenecek: 940 Avrupa tarihi 
6 - 3 Kasım 1926 arası) 

15 taksimatı 
16 çizelgesi 

206 18 x tasvirler 
207 5 (l.c.) 
208 25 (H.G.ÖOII-997O) 
209 12 (1955 yılında) 

13 (DR 4ö9)a değin 
210 5 , 6 , 7 , -21 .22 .23 



Sa.yfa Satır Doğrusu 
14 Mudanya Mütarekesi 
24 .11 Bibliyografyalar 

213 1. satırdan sonra eklenecek; Sears List 
214 19 Ç) Tarih 
215 8 1877-1878. 
218 8 Tvv'eed liv.) 

25 Columbia 
220 4 leştirmede 

23 okuyu cuyu 
222 16 araya "basmalar" da 
223 6 

• 
kütüphaneler açık da 

23 hazırlıklı 
224 3 son 
225 4 meraklıydı. Jagdaş 

21 malzeme 
226 11 ayra basımlar arasından 
227 11 (Arşivcinin, 

14 fazla 
228 4-5 (G.lhatmore, Encyclopaedia 
229 10 (Dosya da 

11 sayılmalıdır. 
12 çok yakın 
17 aynı konuda 
24 dosyaların 

230 12 alfabetik sırada. Kişi 
27 adları ya tam olarak 

231 3 atıf kayıtları 
232 9 kullanıldığına, konu 

24 bölümlerine, 
234 11 bilgi ve yaratma 
235 22 i raflarla meydana gelir. 
236 3 konuda birkaç 

5 bir kartın üzerine 
22 fotoğrafların, zarflar içinde 



Sayfa Satır Doğrusu 
237 5 Türkiye 
239 .1 bu bilgiler 

2 getirildiğinde 
3 öteki 

10 bir cebi, 
19 - geri verilir. 

240 5 Arşivini, 
7 için işine 
16 !• hatıjıore 
17 for 
18 Au:̂ ust 

Not: Normal sayfa sayıları dışında, eklenen sayfalar: 

13'ten sonra: 13/b 
41'den sonra: 4l/a,4l/b,4l/c 

125'den sonra: 125/a,125/b,125/c,125/d,125/e,125/f.. 

Daha önce yazılıp iptal edilen 125. sayfanın alt yarısı kesilerek 
125/f ,sayfanın altına yapıştırılacaktır. 




