GUCERAT1
ga'sı, Cemaleddin-i ineO'nun Ferheng-i

Cihôngir'i gibi Farsça ve Arapça sözlüklerden faydalanılmak suretiyle kaleme
alınan eser. on iki yılda tamamlanmıştır.
Eserin bilinen iki nüshasından biri Millet (Ali Emiri, Farsça, nr. 255), diğeri Nuruosmaniye (nr. 4278) kütüphanelerindedir ; ayrıca çeşitli neşirleri yapılmış
tır (Leknev 1877; Kanpür 1905 ; Tahran
1319 hş ). 3. Le ta, ifü '1- ma 'nevi min
J:ıa~ii, i~i '1- Meşnevi (Leknev 1866; Ka npür 1876). Gucerati'nin Nüsl]a-i Nasil]a -i Meşneviyyat-ı Sa~fme'den sonra
kaleme aldığı bu eser Meşnevf'deki güç
beyitlerin şerh inden ibarettir. 4. Mir' atü '1- Meşnevi. Nüsl]a- i Nasil]a- i Meş
neviyyat-ı Sa~me'ye yazdığı önsözlerle
yeniden yazdığı bir yedinci önsözden meydana gelmiştir. s. Mir'ôtü 'l-J:ıadô'* Senai'nin Hadikatü '1- hakika adlı eserinin
şerhidir.· Bazı. nüshal~rda · adı Leta'itü'lJ:ıadô, i~ min n eta, isi' d- de~ô; i~ veya
ŞerJ:ıu '1-l:fadi~a olarak da geçen eser
Leknev'de 1877 ve 1304 ( 1886) yılların
da basılmıştır (Storey, V, 530). 6. Ru~'at-i
'Abdüllat.ff (inşa-yi ~bdüllatf{). Leşker
Han'ın isteği üzerine çeşitli kişilere yazdığı mektuplardan ibarettir. 7. ljulaşa
tü 'ş-ş u'ara' ( ljuliişa · i Af:walü 'ş-ş u'ara' ).
iranlı şairterin hal tercümeleriyle şiirle

rinden seçtiği parçaları ihtiva eden kitap, Gucerati'nin Muhammed SOfı-yi Ma~
zenderani'nin (ö 1035 / 1625-26) Bütl]ône adlı eserine yazdığı önsözün genişle
tilmiş şeklidir. Gucerati Devletşah , Mirhi:ind, Handmir gibi müelliflerin eserlerinden faydalandığını söylemekteyse de
Devletşah dışındaki müelliflerden istifade etmediği eserden anlaşılmaktadır.
1021'de (1612) tamamlanan ljulôşatü 'ş 
şu 'ara' nın iki yazma nüshası Hindistan ·da Ahmedabad Kadı Sahib Kütüphanesi ile Tahran'da Meclis Kütüphanesi'nde
(nr. 120, 132) bulunmaktadır.
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Guidi'nin ilim alemindeki yeri. eğitim
öğretim hayatında ortaya koyduğu
başarılarından sonra, kurulmasına ön
ayak olduğu Roma Üniversitesi'nce çı
karılan Rivista degli Studi Orientali
adlı dergiyle pekişmiş, bu derginin halen sürmekte olan saygınlığının temelini de onun daha ilk sayılarından itibaren kaleme aldığı makale, tanıtma ve
haber yazıları teşkil etmiştir. Özellikle
derginin beşinci sayısı olarak yayımla
nan ve İtalya birliğinin kurulduğu 1861
yılından 1911'e kadarki elli yıllık sürede
bu ülkede yapılan şarkiyat araştırmala
rını kapsayan "Gii studi orientali in ltalia durante il cinquanterario 1861-1911"
adlı çalışma büyük bir önem taşımakta
dır ve Guidi'nin yönlendirmesiyle yapıl
mıştır. 1913'te çıkan bu yazı. derginin ı.
Dünya Savaşı sebebiyle yayınını durdurması üzerine yarım kaldı ve ancak 1927
yılında devam sayısının yayımlanmasıy
la tamamlandı; bu sayıya ayrıca Türkiye ve Orta Asya üzerine yapılan araştır
malar da katıldı . Bu çalışma çağdaş şar
kiyatçılığın seçkin örnekleri arasında sa-

ve

(bk. GAFÜR; MAGFİRET) .

uzmanı.
_j

Henüz İtalya birliğinin kurulmadığı bir
dönemde Roma'da şehrin ileri gelen ailelerinden birinin çocuğu olarak dünyaya
geldi. Ülkesinin içine girdiği kültür, ilim
ve eğitim çalışmalarının yeni aşamasın
da yoğun bir faaliyet gösterdiği gibi siyasete de atıldı. Öğrenim dönemine rastlayan İtalya ' nın Afrika kıtasına yöneldiği yıllarda siyasi eğiliminin de etkisiyle
Arap diline merak sardı; sonradan İb
ranice ve Süryanice öğrendi. Arkasından
siyasi gelişmelere paralel olarak yürütülen kültür çalışmaları içerisinde Habeş dili ve tarihi üzerine eğildi ve Roma
Üniversitesi'nde 1876'dan 1919 yılına
kadar verdiği diğer Sami dillerle karşı
laştırmalı İbranice derslerinin yanı sıra
188S'te Habeş dili ve edebiyatı okuttu.
Bu çalışmaları ile şarkiyat araştırmala 
rının ülkesinde sağlam temeller üzerine
kurulmasını sağladı ve adeta bir ekol
oluşturdu . 1908-1909 öğretim yılında Ezher Üniversitesi'nde Arapça olarak Ortaçağ'daki Doğu- Batı münasebetleri üzerine dersler verdi ve ayrıca İslami dönemden önceki Arap aleminin incelen-

yılır.

ilmi çalışmalarının yanında ünlü şar
Michele Arnari ve Leone Caetani
gibi siyasi hayattan da uzak durmayan
Guidi 1914 yılında senatoya girdi. 7 Temmuz 1878'de Accademia Nazionale dei
Lincei'ye asli üye seçildi ve buranın Doğu araştırmalarında etkili bir merkez olkiyatçı

masını sağladı .

Eserleri. Guidi 'nin Arapça, Süryanlce.
Habeşçe, İbranice, Kıptice ve Farsça alanlarında

kaleme aldığı eserlerinin toplam
100 civarında olup bunların büyük çoğunluğu Habeşçe üzerinedir. Kitap halinde basılan Arapça ile ilgili çalış
maları şunlardır : 1. ŞerJ:ıu Banet Sü'ad
(Leipzig 187 1-1 874; Ka'b b. Züheyr'in ünlü
kasidesi üzerine ibn Hişam en-Nahvi'nin
şe rhinin neşridir) . 2. Cataloghi di codici
orientali in alcune biblioteche d'Italia
(Firenze 1878) 3. Studi sul testo araba
del Libro di Calila we-Dimna (Roma
1873; Kelfle ve Dimne 'nin Arapça n eşr i
dir) 4. Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammad Ibn Djarir at- Tabari
sayısı

tural lnstitut, V, Tahran 1972, s. 45-49.
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Works of Abd al-Latif b. Abd-Allah al-Abbasi of Gujarat" , Journal of the Regional Cu i·
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Bu sırada tamütefekkir Tahi:i Hüseyin'in yetişmesinde rol oynadı. Kral Fuad, Taha
Hüseyin'in tahsiline İtalya ' da devam etmesini ve yeni ilmi metotları öğrenme
sini destekledi. Guidi, bu parlak öğren
ciden başka birçok fikir ve kültür adamının modern usullerle yetişmesini sağ

GUf:NON, Rene

lgnazio Guldl

GUILLAUME, Alfred
(Leiden 1882-1886; Taberi'nin Taritı ' inin
kısmi neşri olan iki ciltlik bu eser uzun y ıl
lar n eş ir a lanında örnek olarak kabul edi lmi ştir). S. ll Libro dei verbi di lbn al
Kutiyyah (Leiden 1894; İbn Kütiyye'nin
Kitabü 'l·Et'al'inin neşridir). 6. Tables alpabetiques du Kitab al-Agani (Leiden
1900). 7. ll "Muhtasar" o Sornmario del
diritto malechita di Halil lbn lshaq (Milano 1919. Halil b. İ shak ei-Cündi'nin el Mutıtaşar ' ının David Santillana ile birlikte
İtalyanca'ya tercümesidir) 8. L 'Arabie antfdslamique (Paris 1921 ). 9. Summarum
Grammaticae veteris linguae arabicae
meridionalis (Kahire 1930).
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19 Mart 1886'da Roma'da doğdu. Baünlü şarkiyatçı lgnazio Guidi'nin yolunda yürüyerek mesleğindeki ilk bilgileri ondan alırken Roma Üniversitesi Şar
kiyat Bölümü'nde okudu. ilmi yeteneği
ni, Leone Caetani gibi sahasında meş
hur kişilerle kurduğu ilişkiler sayesinde
daha da geliştirdi. Çok sayıda dil öğren
me merakı çocukluk yıllarında başladı .
Ülkesinde orta ve yüksek öğretim sıra
sında zorunlu ders olarak okutulan Grekçe, Latince ve bir Batı dilinden başka
Farsça, Türkçe, Rusça ve Kıptice öğren
di. Kıptice'deki Grekçe kelimeler üzerine hazırladığı tezle üniversiteden mezun olduktan ( ı 909) bir müddet sonra
okuduğu Şarkiyat Bölümü'nde göreve
bası

başladı ve ölümüne kadar devam ettiği
bu görevi sırasında Francesco Gabrieli
ve Maria Nailina gibi birçok önemli şar
kiyatçının yetişmesinde etkili oldu. 1926'dan 1929'a kadar Kahire Üniversitesi'nde
Arap filolojisi üzerine ders verdi. 19381945 yıllarında Roma Üniversitesi Şar
kiyat Bölümü'nün, 1932-1946 arasında
da babasının çabasıyla kurulan Rivista
degli Studi Orientali dergisinin direktörlüğünü yapan Guidi yurt içinde ve dı
şında birçok bilimsel kuruluş ve vakfın
üyesiydi.
Eserleri. Aynı zamanda bir Doğu Hıris
tiyanlığı ve Kıpti kilisesi uzmanı olan Guidi şarkiyatın çeşitli kollarında araştır
ma yapmış, özellikle islam tarihi ve Arap
edebiyatıyla ilgilenmiştir. Sayısı 150'ye
yaklaşan eserlerinin çoğu ilmi makale
şeklinde olup bunların arasında birkaç
kitapla ansiklopedi maddeleri de bulunmaktadır. Storia delle Religioni (ed . P.
Tacchi- Venturi, Torino 1936) adlı kitabın
227- 359. sayfaları arasında yer alan
"Storia della religione dell'lslam " başlık
lı çalışmas ı en kalıcı eseri sayılmaktadır
ve kitap bugüne kadar pek çok baskı
yapmıştır. Enciclopedia Italiana için
yazdığı "Orientalismo" maddesi, günümüzde dahi bu alanda aşılamamış olan
maddeler arasındadır. Yine bu ansiklopediye yazdığı "Yazidi" ve Encyclopedie
de l'lslam 'a yazdığı "Mazdak" maddeleri de önemlidir. Türk alemiyle ilgili baş
lıca çalışmaları , 1924 tarihli KanOn-ı Esasi'den italyanca'ya yaptığı tercüme ile
("La costituzione turca", Oriente Moder·
no, IV 11 924 1. s. 667-675) "Le vicende del
Turchestan e la rivoluzione russa" (Nuoua
Antologia, V1/249 l1 9261. s. 185-201 ,339349) adlı makaleleridir.

Guidi'nin diğer önemli çalışmaları şöy
lece sıralanabilir: "Sulle poesie di Muzat:ıim al - 'Uqayli" (RSO, IX 11 921- 19231.
s. 48-54); Gli scrittori zayditi e l'esegesi coranica mu 'tazilita (Roma 1925);
La lotta tra l'lslam e il Manicheismo.
Un libro di lbn al-Muqafta' contro il
Corano cantutata da al-Qasım b. lbrahim (Roma 1927) ; "Origine dei Yazidi
e storia religiosa dell'lslam e del dualismo " (RSO, XIII 11 9321. s. 286-300); "Trois
conferences sur quelques problemes generaux de l'orientalisme" (Annuaire de
l'institut de philologie et d'histoire orien·
tales, 111119351. s. 167-216) ; "Sui ljarigiti "
(RSO, XXI 119441. s. 1-1 4); Storia e cultura degli Arabi fina plla morte di Maomclto (Firenze I 951; bu eserde Leone
Caetani'nin etkisi görülür).
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Oxford Üniversitesi'nde teoloji ve Dodilleri okuduktan sonra uzmanlık alanı olarak Arapça 'yı seçti. 1. Dünya Savaşı
sırasında önce Fransa'da bulundu; daha sonra Mısır'da ingiliz Orduları Yüksek Komiserliği'ne bağlı Britanya Hükümeti Arap Bürosu'nda yüzbaşı rütbesiyle çalıştı. Savaş bitince Durham Üniversitesi'nde Doğu dilleri, Londra Üniversitesi'nde Kitab-ı Mukaddes araştırmala
rı okuttu. ll. Dünya Savaşı sırasında Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde misafir
profesör olarak bulundu ve bu vesileyle
müslümanlar arasında çevresini geniş
letti. 1947-1955 yıllarında Londra Üniversitesi'nde Arapça profesörlüğü ve The
School of Oriental and African Studies'in
Yakın ve Uzakdoğu Bölümü başkanlığı
görevlerinde bulundu. 1951'de istanbul'da toplanan XXII. Milletlerarası Müsteşğu

Alfred
Guill aume
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