ALMA ATA
fi'l-meşalib adlı eserinde İbnü'I-Kelbfnin

Cemhere tü '1- ensab ' ındaki sıraya bağlı
kalarak Beni Haşim'den Yemen kabilelerine kadar bütün Arap kabilelerini ele
aldı, onların kötü ve sevilmeyen taraflarını ortaya koydu. Ayrıca acemieri (Arap
olmayanlar) Araplar'a tercih etti. Allan'ın
el-Hilye (İbnü'n-Nedim'e göre el-Halbe)
adlı ancak bir kısmını tamamiayabildiği
bir kitap daha kaleme aldığı rivayet edilirse de İbnü'n-Nedim ve Yaküt el-Hamevi onun bu eserini bulamadıklarını belirtirler. Kaynaklarda ·Anan'ın ayrıca, bazı
Arap kabilerinin faziletlerine ve neseplerine dair Kitabü Feia ' ili Kinane, Kitabü Nesebi'n-Nemr b. Kasıt, Kitabü Nesebi Taglib b. Vd, il,· Kitdbü Feza ' ili
Rebfca ve Kitabü'l-Münafere adlarıy
la beş risale daha kaleme aldığı kaydedilmişse de bunlar da günümüze ulaş
mamıştır. Aynı zamanda şair olan Allan, ŞuO.biyye • hareketini destekleyerek
Araplar'ı yeren. buna karşılık acemierle Me'mQn'u öven bazı şiirler yazmıştır.
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XIX. yüzyılda
İstanbul ile diğer bazı şehir
ve kasabaların resimlerini yapan
bir İngiliz mimar ve ressam.
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13 Şubat 1804'te Londra'da dünyaya
geldi. Önceleri manzara ressamı olarak
çalışmalar yaptı: İngiltere. Fransa ve Osmanlı ülkelerinde resimler çizdi. Fransa'da bulunduğu sırada Kral Louis Philippe'in Dreux'deki şatosunun manzara60'

70'
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larını yaptı: mimar olarak da Highburg'ta isa (ı 850), Nottinghill'de Saint Peter
( 1856) kiliselerini inşa etti. 1827-1871
yılları arasında Royal Academy'de projelerini teşhir eden Allom. aynı zamanda
İngiliz Mimarlar Enstitüsü'nün (Institute
of British Architects) kurucularından biridir. 21 Ağustos 1872'de Barnes'de öldü.

Allarn'un İngiltere. Fransa, Belçika gibi Avrupa ülkelerinin dışında Çin'e dair
resimleri de vardır. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin bazı yerlerini dolaşan ve
bu arada istanbul'da uzunca bir süre
kalan ressam pek çok desen yapmış ve
bunlar çelik gravür olarak ünlü İngiliz
hakkakları tarafından işlenip istanbul'da
İngiliz elçiliği rahibi Robert Walsh'ın kaleme aldığı açıklamalı bir metinle birlikte Constantinople and the Scenery of
The Seven Churches of Asia Minor (istanbul ve Küçük Asya'nın yedi kilisesinden
manzaralar) adıyla iki cilt halinde Londra'da yayımlanmıştır (ı 838). Aynı gravürler L. Galibert ile C. Pelh~'nin hazırladık
ları açıklama metniyle üç cilt halinde
Constantinople ancienne et moderne,
comprenant aussi les Sept Eglises de
l'Asie Mineure adı altında Paris'te neş
redilmiş, metinlerde farklar olmakla be-

raber resimler aynı klişeler kullanılarak
basılmıştır. Bu kitaplardaki resimler arasında Allarn'un istanbul'dan başka Bursa.
Manisa. Bergama. Efes. Pamukkale ve
Güzelhisar'la ilgili gravürleri de yer alır.
Allom gördüklerini en güzel, en canlı
ve ayrıntılarına önem vererek tasvir etmeye çalışan bir sanatkardır. Bazı gravürleri arasındaki işieniş ve
üsiOp farkı. ressamın yerinde çizdiği orijinal resimlerin, bu yerleri hiç görmemiş
ve şaşılacak derecede çok sayıda hakkak tarafından işlenmesinden dolayı olmalıdır. Kitabın içindeki resimlerin hepsi Allarn'un değildir: bunlardan tamamen uydurma olduğu hissini veren Silivri Kalesi gravürü F. Herve adlı bir ressama aittir. Aynı şekilde Ruıneli ve bilhassa Arnavutluk'u tasvir eden gravürler de başka ressamlarındır. Fotoğrafın
henüz bulunmadığı bir dönemde, Osmanlı Devleti'nin başşehri istanbul'u ve
buradaki hayatı zarif bir üslupla Batı'ya
· tanıtan Allarn'un gravürlerinin birçoğu
bugün birer belge niteliğindedir.
şekilleriyle
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ALMAATA
Kazak
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin
başşehri ve Alma Ata eyaJetinin
idare merkezi.
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Kazakça'da Almatı diye söylenen Alma Ata, Aladağ dizisinin kuzey eteklerinde, 650-950 m. yükseklikte kurulmuş ·
olup nüfusu 1.068.000'dir (ı 985) Şimdi
ki yerleşim merkezi. Almatı denilen eski Kazak yerleşim yeri üzerinde bulunmaktadır. 1854'te Verniy adıyla bir Rus
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