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si akutlukları Cambridge Üniversitesi'ne 
bağışlandı. O yıllarda Tercüman-ı Haki
kat ve Devr-i Cedid gazetelerinde ken
disi ve eserleri . hakkında çeşitli eleştiri 

yazıları çıktı; Hüseyin Kazım Kadri ve 
Refik Halit (Karay) tartışmalara katılan
lar arasındadır. 
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(1895-1971) 

İslam tarihi ve Arap edebiyatı 
sahalarındaki çalışmalarıyla tanınan 

L 
İngiliz şarkiyatçısı. 

_j 

Babasının Mısır'daki bir İngiliz şirke
tinde görevli olmasından dolayı İsken
deriye'de doğdu. İskoçya'da eğitim gör
dü ve yüksek öğrenimini Edinburg Üni
versitesi'nde Samf diller (İbranice, Arami
ce, Arapça) okuyarak tamamladı. 1. Dün
ya Savaşı'nda topçu subayı olarak Fran-
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sa ve İtalya'da savaştı. 1922'de Londra 
Üniversitesi'nde doktora yaptı ve bura
da Sir Thomas Arnold'un yanında Arap
ça akutmaya başladı. 1926 - 1929 yılla
rında uzun sürelerle Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ülkelerinde dolaşarak çağdaş Arap 
edebiyatını inceledi. 1930'da Arnold'un 
ölümü üzerine Arapça kürsüsünün ba
şına getirildi ve yine onun yerine Ency
clopaedia of Islam'ın yayın kurulu üye
si oldu. 1937- 1955 yılları arasında Ox
ford, 1955-1964 yıllarında Harvard Üni
versitesi'nde Arapça profesörlüğü yaptı. 
1964'te emekliye ayrıldı; ancak 1957'
de başına getirildiği Harvard Üniversite
si 'ne bağlı Center for Middle Eastern 
Studies'in müdürlüğünü ölümünden ön
ceki ağır hastalık günlerine kadar sür
dürdü. İ ngiltere kraliçesi tarafından şö
valyelik (sir), Fransa ve Hollanda hükü
metleri tarafından Legion d'honneur, 
Orange- Nassau nişanları, Edinburg ve 
Cezayir üniversiteleri tarafından da şe
ref daktariuğu payesiyle taltif edilen 
Gibb milletlerarası birçok ilmi kurulu
şun faal veya şeref üyesiydi. Emekliye 
ayrılışının ertesi yılı, öğrencileri ve mes
lektaşları onun hatırasına Arabic and 
Islamic Studies in Honor of Harnilton 
A. R. Gibb adlı kitabı yayımiadılar (ed 
G. Makdisi, Leiden ı 965). 

Klasik ve modern İslam tarihi ve kül
türüne dair eserleriyle kendi zamanın

daki şarkiyatçılar arasında seçkin · bir 
yeri bulunan Gibb'in daha sonra gelen 
araştırmacılar üzerinde de büyük etkisi 
olmuştur. Gibb'e göre günümüz Müslü
manlığını anlayabilmek için klasik İslam'ı 
iyi bilmek gerekir. Onun İslam tarihini 
ve kültürünü yorumlaması genel olarak 
ekonomik ve materyalist bir yaklaşım 
sergiler. Özellikle İslam'ın ilk yayılış dö
nemine ait ifadelerinde, İslam inancını 
moral ve sosyal öğretilerinin tarihi öne
mine değinmeksizin ele alır ve İslam'ın 
gelişmesini, daha çok müslüman olma 
durumundaki Arap kabilelerinin elde et
meyi bekledikleri maddi ve dünyevi çı
karlara dayandırır. Gibb'in Kur'an ve ha
disler hakkındaki görüşleri ise hıristi
yan inancının tesiri altındadır. 

Eserleri. 1923 yılında başladığı yayın 

hayatı boyunca 200'ün üzerinde kitap, 
makale, ansiklopedi maddesi ve tenkitli 
neşir, 250 civarında kitap kritiği ve on 
kadar nekroloji yazısı kaleme alan Gibb'in 
kitap ve makalelerini üç grupta topla
mak mümkündür (!965'e kadar olan ya
yırilarının tamamı için bk. Arabic and !sla· 

mic Studies in Honor of Hami/ton A. R. 

Gibb, s. 2-20). A) Arap Dili ve Edebiyatı. 
Arap edebiyatı hakkındaki ilk ve önemli 
çalışması, kısa fakat özlü bir eser olan 
Arabic Literature: An Introduction'dır 
(London 1926). 1963'te gözden geçiril
miş yeni baskısı yapılan eser Urduca'
ya ve Rusça'ya, ayrıca bazı ilavelerle Al
manca ve İbranice'ye tercüme edildi. 
1928 ve 1933 yılları arasında çıkan "Stu
dies in Contemporary Arabic Literatu
re" başlıklı dört uzun makale (BSOS, IV. 
745-760; V, 311-322, 445-466; VII, 1-22) 
modern Arap literatürünün Arap ale
mindeki ve özellikle Mısır ' daki entellek
tüel hareketlere olan etkisini ortaya koy
ması bakımından ilgiyle karşıtandı ve 
bu alanda daha sonra yapılan çalışma

lar için adeta bir model oldu. 1943 ve 
1945'te Londra'da klasik Arap edebiya
tı üzerine aynı isim altında iki Arapça 
makale kaleme aldı ("Ij:avatır fi'l-ede
bi'l- 'Arabi, Bed'ü't-te'lifi'n-neşri" , el· 

Edeb ve'l·fen, 1/ 2, s. 2-18; "Neş'etü'l-in
şa'i'l-edebi", a.e., lll / ı. s. 21-23). Bunla
rın birincisi nesir yazımının başlangıcı, 

ikincisi de ilk edebi eserlerle ilgilidir. 
Daha sonra İbn Battüta'nın seyahatna
mesini çeşitli açıklamalar ve notlarla bir
likte İngilizce'ye tercüme etti (The Tra· 

ve ls of Ib n Battuta, I. Cambridge 1958; ll, 
1962; III, 1971). 

B) İslam Tarihi ve Müesseseleri. Bu alan
daki ilk eseri The Arab Conquests in 
Central Asia'dır (London 1923). Türk
çe 'ye (tre. M. Hakkı, Orta Asya'da Arap 

Fütuhatı, İstanbul 1930) ve Farsça'ya (tre. 
Hüseyin Ahmedi Pür, Fütüfıat·ı 'Arab der 
Asiya Merkezi, Tebriz 1960) çevrilen bu 
eserden sonra 1932 'de İbnü' ı- Kalanisi'
den tercüme ettiği The Damascus Chro
nicle of the Crusades (London) gelir. 
1933'te İbn Haldün'un siyasi teorileri 
üzerine bir makale yayımiadı ("The Isla
mic Background of Ibn Khaldün's Poli
tical Theory" , BSOS, VII, 23-31). 1937'de 
Maverdi'nin hilafet anlayışını, 1939'da 
Sünni hilafet teorilerini inceleyen çalışma
larını yayımiadı ("Al-Mawardi's Theory 
of the Caliphate", Islamic Culture,XI, 291-
302; "Some Considerations on the Sunni 
Theory of the Caliphate", Archiues d'his· 
toire du durait oriental, lll, 401-410). 1948'
de İslamiyet ve Kur'an üzerine birbirini 
takip eden dört makale yazdı ve bunları 
Mohammedanism: An Histarical Sur
vey adıyla kitap halinde neşretti (Oxford 
1949) Çeşitli baskıları yapılan bu eser, 
Batı üniversitelerinde bir müracaat ki
tabı olarak bugün dahi önemini koru
maktadır. Gibb'in 1953'te yazdığı "An 



lnterpretation of lslamic History" (Jour
nal of World History, 1, 39-62) adlı maka
le, özellikle Sünni kurumlarının tarih için
deki rolünü belirtmesi açısından önemli 
bir çalışmadır. Aynı yıl çıkan "The Social 
Significance of the Shucubiyya" (Studia 

Orientalia loanni Pedersen [Copenhagen l, 
s. ı 05-114) başlıklı makalesinde islami ah
lak ve Sasani geleneği arasındaki farklı
lıkları ele almıştır. Gibb 1955'te iki önem
li makale daha yayımladı. Bunların ilki 
olan "The Evalutian of Government in 
Early Islam" (Studia lslamica, IV, 5- 17) 
islam'ın getirdiği yeni tip sosyal düzeni 
inceler. "The Fiscal Rescript of Umar ll " 
(Arabica, ll. ı -16) adını taşıyan ikinci ma
kale islam'ın idari ve ekonomik tarihine 
ait bir çalışmadır. Gibb, 1958'de yayım
lanan "Ara b- Byzantine Relations u nder 
the Umayyad Caliphate" (Dumbarton 
Oaks Papers, Xll. 219-233) başlıklı maka
lesiyle de benzer konuları incelemiş ve 
Araplar' ın idari ve mali yapı itibariyle Sa
saniler'in mirasçısı olduklarını ileri sür
müştür. Gibb'in ölümünden sonra ya
yımlanan The Life of Soladin (London 
I 973) adlı kitabı da orijinal Arap kaynak
larına dayalı ciddi bir eserdir. 

C) Modern İslam Çalışmaları. Gibb'in 
1947'de Chicago'da yayımlanan Modern 
Trends in Islam adlı eseri t:ıüyük ilgi 
uyandırdı ve birçok dile tercü~e edildi. 
islam dünyasında XX. yüzyılda görülen 
düşünce akımlarını ve siyasi hareketleri 
akademik bir üslupla tahlil eden eser 
günümüzde de okunmakta ve kaynak 
olarak kullanılmaktadır. Gibb bu kita
bındaki bazı görüşlerini, 1951 'de yazdı
ğı "La reaction cantre la culture occiden
tale dans le proche orient" ( Cahiers de 
/'orient contemporain, XXXIll, 1- IO) adlı 

makalesinde tekrar ele alarak müslü
manların tepkilerinin daha çok ahlaki 
ve dini alanlarda yoğuntaştığını savun
du. IL Dünya Savaşı sonrasında Harold 
Boveı'ı'la birlikte yayıı:rıladıkları Islamic 
Society and the West (1-11 . Oxford 1950-
1957). birkaç cilt devam edecek bir pro

jenin ilk bölümü idi; ancak proje tamam-
lanamadı. Kitapta yer alan müstakil ma
kaleler, XVllL yüzyıldan itibaren Osman
lı Devleti'nin Anadolu ve Arap vilayetle
rindeki sosyal kurumlarının ve bunlar 
üzerindeki Batı tesirlerinin bir değerlen 

dirmesidir. 

Gibb'in makalelerinin birçoğu. S. J. 
Shaw ve W. R. Polk tarafından bir cilt 
halinde tekrar yayımianmış (Studies on 
the Civilization of Islam, Bostan-London 
1962). daha sonra da Arapça 'ya tercü-

me edilmiştir (Dirasat tr tıaçtareti'l- islam, 
Beyrut 1964). 
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(1870- 1944) 

Alman Türkologu 

L 
ve Osmanlı tarihçisi. 
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Bugün Polanya sınırları içinde bulu
nan Pomeranya'daki Stargard'da doğ
du. Greifswald Üniversitesi'nde ilahiyat 
ve Doğu dilleri okuyarak W. Ahlwardt'ın 
yanında eski Arap şiiri ü~erine doktora 
yaptı (1894). Daha sonra Strassburg'da 
T. Nöldeke ile birlikte çalışırken 1899'
da Georg Jakob'un teşvikiyle Türkoloji'
ye yöneldi ve bu tarihten 1905 'e kadar 
istanbul'daki -Alman Lisesi'nde başöğret
menlik yaptı. Bu yıllarda fırsat bulduk
ça Anadolu'yu gezdi ; özellikle Konya Va
lisi Ferid Paşa 'nın yardımlarıyla bölge-
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nin çeşitli köylerinde ve yörükler arasın
da ağız araştırmaları yaparak türkü söz
leri, hikayeler derledi. Ülkesine dönü
şünde bir süre Greifswald'da lise öğret
menliğinde bulunduktan sonra üniver
siteye geçerek doçent oldu. 1907' de Ber
lin'deki Seminar für orientalische Sprac
hen'de Karl Foy'un yerine Türk dili pro
fesörlüğüne getirildi. Bu arada, Konya 
yöresindeki yörüklerden yaptığı derle
meleri içeren Erzc'ihlungen und Lieder 
aus dem Vilajet Qonjah adlı kitabı ya
yımlandı (Halle- New York I907) 1914-
191 S yıllarında yüzbaşı rütbesiyle ordu
da görev aldı. 191 5'te davet edildiği Da
rülfünun Edebiyat Fakültesi'nde Ural
Altay dilleri profesörlüğü yaptı; Osman
lıca . Türk lehçeleri, Yakut Türkçesi gibi 
konularda verdiği konferanslar ve Türk 
Yurdu dergisindeki yazılarıyla kendini 
tanıttı. Giese. gerek Alman L_isesi'nde 
gerekse istanbul Darülfünunu'nda gö
revli olduğu yıllarda daha çok Osmanlı 
edebiyatının son safhası ve halk edebi
yatıyla ilgilenmiş, özellikle şiirlerinde halk 
dilini kullanan Mehmed Emin'den (Yur
dakul) çok etkilenerek birçok şiirini Al
manca'ya çevirip orijinal metinleriyle bir
likte yayımlamak suretiyle onu Avrupa'
ya tanıtmıştır. Aynı şekilde Hüseyin Rah
mi'nin (Gürp1nar) İffet adlı romanından 
yaptığı seçme tercümeleriyle onun da 
Batı'da tanınmasını sağlamıştır. 

Mondros Mütarekesi'nden sonra Türki
ye'den ayrılan Giese 1920'de davet edil
diği Breslau Üniversitesi'nde ders ver
meye başladı. Burada, en eski Osman
lı tarih kaynakları üzerinde karşılaştır
malı bir çalışma olan "Die altesten os
manischen Geschichtsquellen" (Festschrift 
C F. Lehmann -Haupt, 1921 , s. 28-35) ad
lı makalesini yayımiayarak Jorga ve Gib
bons gibi çağdaş tarihçileri Osmanlı kay
naklarını incelemeden ön yargılı sonuç
lara vardıkları için tenkit etti. Bundan 
sonra edebiyatı bırakarak çalışmalarını 
daha çok Osmanlı tarih kaynakları üze
rinde yoğunlaştırdı ve yazarları bilinme
yen (anonim) on üç el yazması tarih met
nini karşılaştırmalı olarak yayımiayıp en 
önemli eseri olan Anonim Tevarih-i Al-i 
Osman ·ı meydana getirdi (Die altosma
nischen anonymen Chroniken in Text und 
Übersetzung, Teil 1: Text und Varianten

verzeichnis, Breslau 1922, Teil II [Aiman
ca'sı l Leipzig I 925 ; Latin harfleriyle Türk
çe neşri: Nihat Azamat, istanbul I 992). Da
ha sonra da "Das Problem der Entste
hung des osmanisehen Reiches" (Zeit

schrift {ür Semitistik, 2 119241. s. 246-271 ; 
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