
zade, Müri't-teuarih (Aktepe). 1, 39, 89, 116, 118, 
126; 11/A,s. 66; 11/B, s. 63; Polanya/ı Simean'un 
Seyahatnamesi: 1608-1619 (tre. H. D. Andreas
yan).İstanbul 1964,s. 19,24, 162;Cevdet, Tarih, 
1, 160-161; ll, 40-42; Hikmet Turhan Dağlıoğlu, 
Onaltıncı Asırda Bursa, Bursa 1940, s. 25, 69, 
106, 113, 117, 118, 147; Uzunçarşılı, Osmanlı 
Tarihi, 111/1, s. 18, 100, 153, 192, 273, 278, 279, 
316,38~387,39~48~483,484, 576; 11V2,s. 
284; IV/1, s. 316, 317; a.mlf., Kapukulu Ocak
ları, 1, 93, 94; a.mlf., Merkez-Bahriye, s. 389-
390,392,456,459,479-482,498,499,500, 
527; a.mlf., "Levend", İA, VII, 46-48; M. Çağa
tay Uluçay, XVII. Asırda Saruhan 'da Eşkıyalık 
ve Halk Hareketleri, İstanbul 1944, tür.yer.; 
a.mlf., 18 ve 19. Yüzyıllarda Saruhan'da Eş
kıyalık ue Halk Hareketleri, İstanbul 1955, 
tür. yer.; Şerafettİn Turan, Kanuni'nin Oğlu Şeh
zade Bayezid Vak'ası, Ankara 1961, s. 13, 14, 
15, 38, 39, 40, 85, 159, 165,168-173, 175; 
Mustafa Akdağ, Celi!.li isyan/arı: 1550-1603, 
Ankara 1963, s. 113-123, 138, 140-154, 193; 
Mustafa Cezar, Osmanlı Tarihinde Levendler, 
İstanbul 1965; a.mlf., "Kara Levendleri", TTK 
Bildiriler, VI ( ı967), s. 474-485; Ali İhsan Gen
cer, Bahriyede Yapılan Isiahat Hareketleri ue 
Bahriye Nezareti 'nin Kuruluşu (1789-1867), 
İstanbul 1985, s. 15, 43, 56, 57, 80, 94; Yusuf 
Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparator
luğu 'nun İskan Siyaseti ue Aşiretlerin Yerleşti
rilmesi, Ankara 1991, s. 35, 36, 37, 104 ; İdris 
Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı: XVII. Yüzyıl
da Tersane-i Amire, Ankara 1992, s. 181-185, 
230, 241-244, 246-247, 250; J. H. Kramers
[W. J. Griswold], "Lewend" , E/2 (İng.). V, 728-
729; Mücteba İlgürel, "Celal! İsyanları", DİA, 
VII, 252-257; a.mlf .. "Eşkıya", a.e., Xl, 466-
469; a.mlf., "İl Erleri", a.e., XXII, 59-61. 
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liJ MücTEBA İLGÜREL 

LEVH-i MAHFÜZ 
(.ı:.~ ı ı:_9lll) 

Bütün nesne ve olaylara ilişkin 
ilahi ilim ve takdirin 

kayıtlı bulunduğu kitap. 
_j 

Sözlükte "yazı yazmaya uygun yassı ve 
düzgün yüzey" anlamındaki levh ile "ko
runmuş" manasındaki m ahffiz kelimele
rinden oluşan levh-i mahfüz "üzerine yazı 

yazılan. silinmekten ve değişikliğe uğra
maktan korunmuş düzgün satıh" demek
tir. 

Levh-i mahfCız terkibi, Kur'an'ın çok şe
refli ve değerli olduğu ve levh-i mahfCız
da bulunduğu ifade edilen bir sürede ge
çer (el-BurGc 85/21-22). Kur'an-ı Kerim'
de levh-i mahfGz yerine "kitab" (el-En'am 
6/38; Kaf 50/4). "kitab mü bin" (Yunus ı O/ 
61; Sebe' 34/3). "kitab meknGn" (el-Vakıa 
56/78). "kitab mestür" (el-İsra ı 7/58; el
Ahzab 33/6). "ümmü'l-kitab" (er-Ra'd ı 3/ 

39; ez-Zuhruf 43/4) terkipleri de kullanılır. 
Zira müfessirlere göre Kur'an'da bunlarla 
kastedilen şey levh-i mahfCızdur (İbnü'l-

Cevzi, V, 450; VI, I 89, 481; Fahreddin er
Razi, XXIX, 237). Bu tür ayetterin genel 
muhtevasından anlaşıldığı üzere kainatta 
meydana gelecek bütün varlık ve olaylar 
bu kitapta yazılmıştır. Gökte ve yerde kü
çük büyük ne varsa, insanların ecelleri, 
fertlerin ve milletierin başına gelecek mu
sibetlerin tamamı Allah'ın ilminde yer al
mış ve levh-i mahfüz denilen bir kütüğe 
kaydedilmiştir. 

Hadis literatüründe levh-i mahfCız ter
kibine rastlanmamışsa da levh kelimesi
nin geçtiği hadisten başka (fV!üsned, IV, 
430-43 ı) daha çok kader konusuyla bağ
lantılı olarak "kitab" kavramının bu mana
da kullanıldığı görülmektedir (Wensinck, 
el-fV!u'cem, "ktb" md.) Bu tür hadis riva
yetlerinde alem henüz yaratılmadan ta
biatla, ayrıca şuurlu şuursuz canlılarla il
gili her şeyin takdir edilip planlandığı ve 
bir kitapta kaydedildiği ifade edilmekte
dir. 

İslam alimleri Ievh-i mahfCızun keyfiyeti 
hakkında farklı görüşler ileri sürmüşler
dir. 1 . Levh-i mahfCız gayb alemine ait bir 
husus olup mahiyeti bilinmemektedir. 
Tasvirine ilişkin rivayetler asılsız ve felsefi 
teorilere bağlı yorumlar anlamsızdır. Sa
dece onun bütün nesne ve olayların ilahi 
kalemle yazıldığına , Allah'ın tabii ve içti
mal kanunlarını ihtiva eden bir kitap oldu
ğuna inanmak gerekir. Ragıb el-İsfahani 
ile Selefiyye alimleri bu görüştedir (İbn 
Kayyim el-Cevziyye,s. 39-41; Şer/:ıu '1-'Aki
deti't-Taf:ıJ.viyye, s. ı 59; Reş1'd Rıza, Vll, 
394-395, 4 7 ı -472) z. Levh-i mahfGz Allah 
ile melekleri arasında bir vasıtadır. Yedin
ci kat göğün üstünde olup arşta ve İsra
fil'in gözleri önünde bulunur. İçinde bü
tün nesne ve olayların bilgisi ayrıntılı ola
rak yazılmıştır. Allah bir şeyi yaratmayı 
dilediği zaman bu. levh-i mahfüz aracılı
ğıyla İsrafil'e intikal eder ve gerçekleş
mesi için Ci b ri!' e emir verilir. İbn Abbas'a 
atfedilen rivayetlere dayanan bu görüş 
Ehl-i sünnet çoğunluğuna aittir (Makdisl, 
I, 161-1 64; Gazzal1', s. 21 2; Kurtub1', XlX, 
198; İbn Kes!r, ı. 14). 3. Levh-i mahfüz en 
büyük feleğe ait külli nefıstir. Bilginin ali
min zihninde ortaya çıkışı gibi varlık ve 
olaylar da levh-i mahfüzda zuhur eder. 
İbn Sina gibi bazı İslam filozofları bu gö
rüşü benimser (Gazzall, s. 2 ı 2; İbn Teymiy
ye, IV, 255). Sünni kelamcılar, kıyametin 
kopması için İsrafil'in sOra ilk defa üfle
mesinin ardından helak olmayacak nes
neler arasında levh-i mahfüzun da bulun
duğunu kabul eder (Ebu Azbe, s. 24). 

Gayb alemine ilişkin bir konu olması do
l ayısıyla levh-i mahfQz hakkında benimse-
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n ecek görüş ayet! ere ve sahih hadisiere 
dayanmalıdır. Bu sebeple levh-i mahfü
zun, Selefiyye alimlerinin belirttiği gibi 
mahiyeti bilinmeyen ve ilahi ilmi ihtiva 
eden bir kitap olduğu şeklindeki görüşün 
kabul edilmesi isabetli görünmektedir 
(ayrıca bk. KADER). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ragıb el-isfahani, el-Mü{redat, "lvl:ı" md.; 
a.mlf., el-İ'tif!:adat [nş[ Şem ran el-icli), Beyrut 
1988, s. 275 -276; et-Ta'ri{at, "lvl:ı" md .; Wen
sinck, el-Mu'cem, "ktb" md.; M. F. Abdülbaki, 
el-Mu'cem, "ktb", "lvl:ı" md.leri; Mustafavi. et
Ta/:ıf!:if!:, "lvl:ı" md.; Müsned, ll, 313; IV, 274 , 
430-432; Tirmizi, "~der" , 17; Makdisi. el-Bed' 
ue't-taril;, 1, 161-164; Beyhaki, el-/fa2a' ue'l-f!:a
der (nş[ Ebü'l-Fida el-Eseri), Beyrut 1409/1989; 
Gazzali. Tehafütü'l-felasife(nşr. Süleyman Dün
ya). Kahire, ts., s. 212; İbnü"I-Cevzi. Zadü'l-me· 
sir, lll, 35; V, 450; VI, 189, 481; VIII, 6, 173; IX, 
79; Fahreddin er-Razi. Mefatif:ıu'l-gayb, XIX, 66, 
194; XXIX, 193, 237; Kurtubi. el-Cami', XIX, 
198; ibn Thymiyye. Mecmu'atü'r-resa'il, IV, 255; 
İbn Kayyim ei-Cevziyye, Şifa'ü'l-'alfl, Kahire 
1323, s. 39-41; ibn Kesir. el-Bidaye, 1, 14; Şer
f:ıu'l-'Af!:ideti't-Taf:ıaviyye, s. 159; Ebü'J-Beka, 
el-Külliyyat, s. 58; Beyazizade Ahmed Efendi, 
İşaratü 'l-meram min 'ibarati'l-İmam, Kahire 
1368/1949, s. 279; EbG Azbe, er-Ravzatü'l-be
hiyye, Haydarabad 1322,s. 24; Nu"man b. Mah
mud ei-AIGsi. Cila'ü'l-'ayneyn, Kahire 1278/ 
1861, s. 69-70; Reşld Rıza, Te[sirü'l-menar, VII , 
394-395, 471-473; Elmalılı, Hak Dini, lll, 1920. 
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LEVI DELLA VIDA, Giorgio 
(1886-1967) 

İtalyan şarkiyatçısı. 
_j 

Venedik'te doğdu . MOsevi asıllı bir aile
ye mensuptur. İlk ve orta öğreniminden 
sonra Roma Üniversitesi'nde şarkiyat ve 
Semitik diller okudu; en önde gelen hoca
sı onun bütün ilmi hayatını yönlendiren 
lgnazio Guidi'dir. 1909 yılında mezun oldu 
ve 1907'de Roma Üniversitesi Doğu Bi
limleri Bölümü tarafından neşrine başla
nan Rivista degli Studi Orientali için 
ilk sayısından itibaren İbrani alemiyle il
gili neşriyat haberleri yazmaya başladı. 
1 914'te hen üz yirmi sekiz yaşında iken 
kadrolu profesör olarak Napali'deki lsti
tuto Universitario Orientale'nin Arapça 
hocalığına, 1917'de Tarina Üniversitesi 
Semitik Diller ve İbranice Kürsüsü'ne ve 
lgnazio Guidi'nin emekliye ayrılması üze
rine Roma Üniversitesi İbrani ve Semitik 
Diller Kürsüsü'nün başkanlığına tayin 
edildi. Ancak 1931'de, iktidarda bulunan 
faşist parti yeni rejime sadakat yemini 
etmeleri için öğretim üyelerine baskı yap
tığı zaman protestocu on bir profesör 
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arasında yer almasından dolayı üniver
siteden uzaklaştırıldı. 1932 yılı başında 
Vatikan Kütüphanesi tarafından Doğu 
yazmalarının tasnifi için görevlendirildi. 
1939'a kadar sürdürdüğü çalışmaları 
sırasında asırların birikimi olan kıymetli 
malzeme sayesinde burayı ilmi bir mer
kez haline getirdi. Bu arada Enciclope
dia Italiana için Doğu kültürünün insan
lığa kazandırdığı değerler üzerine mad
deler kaleme aldı. 1939 yılında Pennysil
vania Üniversitesi'nden aldığı davetle 
Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve ho
calığının yanı sıra üniversitenin kütüpha
nesinde bulunan antik İbrani ve Arap 
papirüslerinin okunup neşredilmesi işini 
üstlendi (çalışmaları ölümünden sonra 
ilim alemine sunulmuştur; aş. bk.). Demok
ratik güçlerin iktidara gelmesinden son
ra 1947'de ülkesine ve Roma Üniversite
si'ndeki eski görevine döndü. 

Giorgio Levi Della Vi da, doğuştan yete
nekli olduğu dil öğrenme başarısını kay
nak bilgisiyle de güçlendirmiştir. İlk ilmi 
çalışmaları sırasında Leone Caetani ile ta
nıştı ve onun Annali dell'lslam adlı bü
yük eseri için kendisiyle sıkı bir temas içi
ne girdi. Üzerine aldığı görev ilk dönem 
islam tarihi metinlerinin okunması ve 
İtalyanca'ya çevrilmesiydi: böylece çoksa
yıda yazma ve basılmış eser tanıdı. 1908-
1909 öğretim yılında Kahire Üniversite
si'ne davet edilen İtalyan şarkiyatçı gru
bu içinde yer aldı. 1911 'de İtalyan arkeo
loglarının Girit adasında sürdürdükleri 
kazılarda bulundu ve kitabe ilmine(epig
rafi) aşinalık kazandı: arkasından Atina'
da faaliyete geçen İtalyan Arkeoloji Cemi
yeti'ne (Scuola Archeologica di Atene) üye 
oldu. Öğrencisi ve sonra meslektaşı olan 
Enrico Cerulli'yi islam dünyası ve Habeşis
tan üzerine çalışmaya teşvik etti. Carla 
Alfonso Nalliho ve Ettore Rossi gibi müs
teşriklerle araştırmacı bir nesil yetiştirdi. 
1948 yılında Paris'te toplanan Müsteş

rikler Kongresi'ne katıldı ve bu kongrede 
ikinci baskısı kararlaştırılan Encyclopae
dia of Islam'ın ilk şeref başkanı seçildi. 
Fakat bu defa birinci baskıdaki kadar 
madde yazamadı; önceki yazdıklarının bir 
kısmı Türkçe tercümede yer aldı ve ikinci 
edisyanda da yayımlan dı. 19S 1 'de istan
bul'da toplanan XXlll. Müsteşrikler Kong
resi'ne katıldı. 19S3'te istanbul'un SOO. 
fetih yıldönümü münasebetiyle Acca
demia Nazionale dei Lineel'de (Roma) is
lam geleneğinde istanbul konulu bir kon
ferans verdi ( "Costantinopoli nella tradiz
ione Islamica", Accademi Nazionale dei 
Lincei, Rendiconti, 5 ı 19531. s. 363-373). 
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Türkçe öğrenmediği için, ancak yabancı 
dillerde yazılan eseriere dayanarak Türk 
dünyası hakkında yazdığı makaleleri Visi
ta a Tamerlana (aş . b k.) yayımlan dı. 19S6 
yılında onun 70. doğum yılı münasebetiy
le lstituto per I'Oriente iki ciltlik bir arma
ğan kitabı hazırladı (Studi Orientalistici 
in onoredi Giorgio Leui De/la Vida, Roma 
1956). 

Döneminin büyük şarkiyatçılarından bi
ri olan Giorgio Levi Della Vida, 2S Kasım 
1967 tarihinde öldüğü zaman İtalya 'daki 
ilmi kuruluşlardan başka Avrupa ve Ame
rika'nın hemen bütün akademilerine üye 
seçilmiş ve birçok üniversite tarafından 
şeref doktoru payesiyle onurlandırılmış 
bulunuyordu. California Üniversitesi, ken
disini onurlandırmak için pek alışılmamış 
bir biçimde, henüz o hayatta iken üzerine 
adı ve resmi basılmış altın bir madalyayı 
düzenli aralıklarla dünya genelinden seç
tiği en başarılı İslamistler'e ödül olarak 
verme yolunu seçmişti. Ayrıca bu üniver
site, onun adına ölüm yılından itibaren 
her iki yılda bir dizi konferanslar tertip 
etmekte ve konuşma metinleri düzenli 
biçimde yayımlanmaktadır ( Proceeding 
of the Giorgio Leui Del/a Vida Biennial 
Con(erence, University of California, Los 
Angeles) . 1988'de Roma'da doğumunun 
1 00. yılı münasebetiyle bir anma kitabı 
da yayımiandı ( Giorgio Leui De/la Vida net 
centenario de/la nascita 11886-19671. Uni
versita degli Studi "La Sapienza", Roma 
1988). Giorgio Levi De Ila Vi da, hakkında 
en çok makale ve müstakil kitap yazılan 
şarkiyatçıdır (başlıcaları için b k. bi bl.) . 

Levi Della Vida'nın sayısı yüzlerle ifade 
edilen eserlerini başlıcaları katalog çalış
maları. İslamiyat, Endülüs Arap edebi
yatı. epigrafi ve hatırat olmak üzere beş 
grupta toplamak mümkündür. Bunlar
dan başka pek çok kitap tanıtım yazısı, 
nekroloji makalesi ve ansiklopedi madde-

Giorgio 
Levi Della Vida 

si yazmıştır. Ölümünden sonra en önemli 
makaleleri muhtelif ana başlıklar altında 
bir araya getirilerek kitap şeklinde tekrar 
yayımlanmıştır. Bilimsel çalışmalarının 
dışında edebi hatırat türünde kaleme al
dığı, dönemin önemli şarkiyatçıları, ilim 
ve siyaset adamlarını konu edinen Fan
tasmi ritrovati adlı eseriyle (Verona 1966) 

bir edebiyat ödülü kazanması onun çok 
yönlü kişiliğini gösterir. 

Eserleri. Il Caliiiata di 'Ali (RSO, VI, 
19 I 4- I 5, s. 427 -507); Storia e religione 
nell'Oriente semitico (Roma 1924); Le 
iseriziani neopumche della Tripolitania 
(Roma 1927);Les "LivresdesChevaux" 
de Hisarn Ibn al-Kalbi et Muhammed 
lbn al-A'ri'ibi (Hişam b. Muhammed ei
Kelbl'nin Ensabü '1-/].ay/ adlı eseriyle E bO 
Abdu llah ibnü'I-A'rabl'nin Kitabü Esma'i 
l].ayli'l-'Arab ue fürsanihfı'sının birlikte 
neşridir ILeiden 19281); Eleneo dei mano
seritti arabi della Valicana (Citta del 
Vaticano I 935); İl calitfa Mu'awia I see

ondailKitab ansab al-ashriif (Belazü
rl'nin Ensabü '1-eşra('ında Muaviye ile ilgi
li kısmın tercüme ve neşridir 10. Pin to ile 
beraber]; Roma I 938); Les semites (Pa
ris 1938); Ricerche sulla formazione del 
p1u anti co fondo d ei monoseritti orien
tali d ella Va ticana (Citta del Vaticano 
I 939); Frammenti coranici in caratteri 
cufici (Citta del Vaticano 194 7); Docu
menti sulle relazioni delle Chiese ori
entali colla S. Sede durante il pontifi
cato di Gregario Xlll(Citta del Vaticano 
1948); George Strachan, Memorials of 
a W and e ring Scottish Scholar of the 
Seventeeth Century (Aberdeen 1956); 

Aneddoti e svaghi arabi e non arabi 
(Milano 1959); Seeonda eleneo dei 
m anaseritti ara bi islamici d ella Biblio
teca vaticana (Citta del Vaticano 1965); 

Fantasmi ritrovati (Ve ro na 1966 ); No te 
di storia letteraria ara bo ispanica (ed. 
M. Nallino, Roma 1971 }; Arabic Papyri in 
the University M use um in Philadelphia 
(ed. Accademia Nazionale dei Lincei, Ro
ma 1981 }; Arabi ed Ebrei(ed . F Gabrieli 
ve Fulvio Tessitore, Na po! i 1984 ); Iserizio
ni puniche della Tripolitania (ed. M. G. 
Amadas i Guzzo, Roma I 987); Visita aTa
rrierlano . Saggi di storia e Letteratura 
(Roma 1988); Pitagora, Bardanesee 
altri studi siriaci (haz. R. Contini, Roma 
I 988; eserlerinin tam listesi için yapılan 
muhtelif çalışma lar hakkında b k. bibliyog
rafyadaki kayıtlar ve öze l! i kle Giorgio Leui 
De/la Vida ne/ Centenario de/la nascita, 
S. 67-95). 
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Ü:VI-PROVENÇAL, Evariste 
(1894- ı 956) 

L Yahudi asıllı Fransız şarkiyatçısı_ _j 

Cezayir'de dünyaya geldi. Cezayir Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi'nde Rene 
Basset ve Jerôme Carcopino gibi hoca
lardan Doğu dilleri ve şarkiyat okudu. 
1913'te mezun olduktan sonra orduya 
katıldı ve ı. Dünya Savaşı'nda Çanakkale 
cephesinde savaştı ; yaralanması üzerine 
iskenderiye'ye, iyileşince de Fas'a gönde
rildi. Savaşın ardından 1920'de Rabat'
taki L.:lnstitut des Hautes Etudes Ma
rocaines'e öğretim görevlisi olarak tayin 
edildi; burada hayatı boyunca üzerinde 
çalışacağı temel iki alana, Arapça'ya ve 
Endülüs-Mağrib (özellikle Berberl) tari
hine yöneldi. 1922'de Les historiens des 
Chorfa başlıklı teziyle doktor unvanını 

aldı. 1926'da görev yaptığı enstitünün 
müdürlüğüne ve Hesperis dergisinin 
editörlüğüne getirildi. 193S'te Cezayir, 
1940'ta Toulouse üniversitelerine tayin 
edildi; bu arada bir süre Kahire Üniversi
tesi 'nde misafir öğretim üyesi olarak ça
lıştı. ll. Dünya Savaşı sırasında tekrar as
kere çağrıldı. 1943-1944 yıllarında hükü
met tarafından Londra. Kahire, Kudüs ve 
Şam'da görevlendirildi. 1944'te Alman
lar'ın Fransa'dan çekilmesi üzerine Pa
ris'te Sorbonne Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi'ne islam kültürü ve Arapça ho
cası tayin edildi. 1950'de lnstitut des 
Etudes lslamiques'e müdür oldu ve bu
raya son şeklini verdi. Ayrıca Cezayir'de 
kurulan le Centre d'Etudes de !'Orient 
Contemporaine ile de yakından ilgilene
rek bu kurumu da canlı bir merkez hali
ne getirdi. Ayrıca kendi teklifiyle başlayan 
Encyclopedie de l'Islam ' ın (nouvel le 
ed ition) yayımlanmasında görev aldı. 
1954'te Arabica dergisini kurdu_ Haya
tının son yıllarını Fransa, ispanya ve Mı
sır gibi ülkelerin üniversitelerinde ders 
vererek ve çalışmalarını yayımiayarak ge
çirdi. Ölümünden (23 Mart ı 956) sonra 
Centre National de la Recherche Scienti
fique'in (Paris) katkılarıyla meslektaşları 
ve yetiştirdiği ilim adamları tarafından 
adına bir hatıra kitabı çıkarıldı (Etudes 
d'orientalisme dediees a la memoire de 
Levi-Provençal, 1-11 , Paris 1962). 

özellikle Murabıtlar ve Muvahhidler 
dönemleri başta olmak üzere Endülüs ve 
Mağrib'in siyasi-içtimal tarihi üzerine ça
lışan Levi-Provençal. Ortaçağ islam tari
hiyle ilgili birçok yazmanın tercüme. tah
k.ik ve neşrini gerçekleştirmiştir. Esas iti
bariyle filolojik yaklaşım şeklinde olan ça
lışmalarının zamanla sosyal tarih araştır
malarına yöneldiği ve daha çok Endülüs 
tarihinde sosyal hayat ve müesseseler 
üzerinde yoğunlaştığı görülür. Onun te
lif. tercüme, tahk.ik ve makale çalışmala
rının sayısı 300'e yakın olup birçok eseri 
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çeşitli dillere tercüme edilmiştir. Makale
lerinin çoğu Encyclopedie de l'Islam'ın 
birinci ve ikinci baskılarıyla Royal asiati
que, Archives berberes, Hesperis, al
Andalus ve Arabica gibi ansiklopedi ve 
dergilerde yayımlanmıştır. 

Eserle r i. A) Telifleri. Les historiens 
des Chorfa. Essai sur la litterature his
torique et biographique au Maroc du 
XVI" au XX• siecle (Paris I 922); Textes 
arabes de l'Ouargha: Dialecte des Jbô.
la (Maroc septentrional) (Paris I 922); Les 
manuscrits arabes de l'Escurial (lll, 
Paris I 928; Escurial'dekiArapça yazmala
rın kata logunun lll. cildi olup ilk iki cildi 
Hartwig Derenbourg tarafından yayımlan
mıştır !Paris 1884, 1903 1); Inscriptions 
arabes d'Espagne (Leyde 1931); l'Es
pagne musulmane au x• siecle: lnsti
tutions et vie sociale (Paris I 932. I 996); 
La civilisation arabe en Espagne: Vue 
ge[Jerale (Kah i re ı 938; Paris ı 948, ı 961; 
ispanya'daki islam kültürünü ele alan eser 
el-fjaçl.aratü'l-'Arab iyye {f İsbanya ad ı yla 
Tahir Ahmed Mekkl tarafından Arapça'ya 
tercüme edilmiştir JKahire I 979, I 985, 

ı 9941); Un recueil de Jettre s officielles 
almohades: Etude diplomatique, 
analyse et commentaire historique 
(Pari s 1942); Glossaire pratique de 
l'arabe du XX" siecle. I. Arabe-frança
is (Rabat I 942); Histoire de l'Espagne 
musulmane I: de la conqCıete Cı la chute 
du califat de Cordoue, 710-1031 1.-C. 
(Caire I 944; Müellifin Endülüs tarihini ele 
aldığı en önemli çalışmalarından biri olan 
eser, ikinci baskısında gen i ş letilerek La 
conquete et l'emirat hispano-umaiyade, 
710-922, Le califat umaiyade de Cordoue, 
912-1031 ve Le siE~cle du califat de Cor
doue baş lıklarıyla neşredilmiştir ll-ll, Pa
ris I 950; lll. Paris I 953; I-lll, Paris I 9991); 
Islam d'occident: Etudes d'histoire 
medievale (Paris I 948). 

B) Tercüme ve NeşirlerL 1- Extraits des 
historiens arabes du Maroc. Textes 
d'explication a l'usage des etudiants 
(Paris I 924, I 929, I 948). 2. Un nouveau 
texte d'histoire merinide: le "Musnad" 
d'Ibn MarzCık (Paris I 925). 3. Docu
ments im§dits d'histoire almohade. 
Fragments manuscrits du "legajo" 
1919 du fonds ara be de l'Escurial (Pa
ris ı 928) . Muvahhidler'le ilgili bazı belge
lerin neşri ve Fransızca'ya tercümesidir. 
4. Risô.le fi'l-J:ıisbe (G. S. Colin ile birlik
te, Paris 1931). EbuAbdullah Muhammed 
es-Sakat! el-Malekl'nin eserinin yayımı
dır_ 5- Şıfatü Cezireti'l-Endelüs münte
{J.abe min Kitô.bi'r-Rav:ii'l-mi'tô.r fi {J.a-
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