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serzenişleridir; inançsızlığın değil, tam 
tersine güçlü ve sarsılmaz imanın Allah'ı 
yanı başında hissettiren kurbiyetin ese
ridir. Mehmed Akif. "Ya rab, bu uğur
suz gecenin yok mu sabahı!"; "İlahi, em
rinin avare bir mahkumudur alem!"; 
"Ağzım kurusun. yok musun ey adl-i ila
hi!" mısralarıyla arbedenin yeni ve gü
zel örneklerini vermiştir. 
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ARBERRY,ArthurJohn 
(1905-1969) 

ingiliz şarkiyat alimi. 
__j 

İngiltere'de Portsmouth şehrinde doğ
du, daha küçükken anne ve babasın

dan edebiyat zevki alan Arberry, 1 924'te 
Cambridge Pembroke Koleji'nin Eski Yu
nan ve Latin Edebiyatı Bölümü'ne gir
di; gösterdiği başarı üzerine Arapça ve 
Farsça öğrenmeye yöneltildi. 1 927 yılın
da Arapça öğrencisi iken R. A. Nicholson 
ile tanışıp onun öğrencisi ve en yakın 
dostu oldu; tasawufa merak d uyması 
da Nicholson'ın tesiriyle başlamıştır. 

1 932'de Kahire Üniversitesi'nin Eski 
Yunan ve Latin Edebiyatları Bölümü baş
kanlığını üstlendi. Bu arada Filistin, Lüb
nan ve Suriye'ye gidip yapacağı çalışma
lar için malzeme topladı. 1 934'te C. A. 
Storey'den boşalan Londra lndia Office 
Kütüphanesi'nde vazife aldı. Alim bir kü
tüphaneci olarak buradaki verimli çalış
malarına devam ederken 1 939'da Sa
vunma Bakanlığı'nın Liverpool'daki Pos
ta Sansür Dairesi'ne ve altı ay sonra da 
Londra'da Enformasyon Bakanlığı'nda 

bir göreve tayin edildi. Bu sıralarda Ar
berry'nin Doğu'yu Batı'ya tanıtma işini 

hayatının sonuna kadar bir vazife edin
meye karar verdiği anlaşılmaktadır. Ni
tekim son görevi sırasında topladığı bol 
malzerneye dayanarak İslamiyet'le ilgili 
çok sayıda kitap hazırladı. Bu hususta 
kendisi şöyle demektedir: "Doğu ve Do
ğu halkı hakkındaki gerçek, Batılı' nın 

zihnine yerleştirilmeden önce, bir yığın 
saçmalıklar, yanlış anlamalar ve kasıtlı 

yalanların ortadan kaldırılması gerekir. 
Bu temize çıkarma işlemini yerine ge
tirmek vicdan sahibi bir şarkiyatçının 

vazifesinin bir parçasıdır. Ancak bu araş
tırmacı hiçbir zaman bunun kolay ve 

348 

mükafatı bol bir iş olduğunu zannet
memelidir." Arberry'nin bu hususta gös
terdiği şahsi gayreti ortaya koyan dok
san civarında kitap ile yetmişten fazla 
makale ve çeşitli neşriyatı bulunmakta
dır. 1 944'te V. F. Minorsky'nin emekliye 
ayrılması üzerine The School of Oriental 
and African Studies'e Farsça profesö
rü olarak tayin edildi, iki yıl sonra da 
aynı yerde Arapça Kürsüsü ve Ortado
ğu Bölümü başkanlığına getirildi; ancak 
1 947'de Cambridge'te C. A. Storey'den 
boşalan kürsüye geçmesi sebebiyle bu
rada kısa süre kaldı. 1 950 yılı başların
da Kur'an'ın yeni bir tercümesini yap
ma görevini üstlendi ve bu büyük görevi 
yerine getirmeye çalışırken çektiği zah
met sebebiyle esasen pek düzenli olma
yan sağlığı tamamen bozuldu. Bir ara 
Malta'ya dinlenıneye gitti; dinienirken 
de adanın çeşitli resimlerini yaptı. 1 960 
yılında Cambridge'te Ortadoğu'nun mo
dern sosyal ve politik gelişmeleri ile ilgi
lenen ve şimdi Faculty of Oriental Stu
dies ile birleştirilmiş olan Middle East 
Centre'ı kurup ilk başkanı oldu. 1961 'de 
Cambridge'te tavsiyesinin benimsenmesi 
üzerine Türkçe öğretimini başlattı; aynı 
şeyi Urdu dili için de yapmak istedi, an
cak bu isteğini gerçekleştiremedi. Bun
lardan başka Kahire ve Şam'daki Arap 
Dili akademilerinin ve İran Dili Akade
misi'nin muhabir üyeliğini, UNESCO'nun 
tercüme komitesi ile Tahran'daki İngiliz
Fars Tetkikleri Enstitüsü'nün ikinci baş
kanlıklarını yaptı. Ayrıca kendisine bir
çok akademik unvan ve liyakat nişanı 
da verilmiştir. 1 949'da İngiliz Akademi
si'ne üye seçildi; Malta Üniversitesi ken
disine 1 963'te fa h ri doktor unvanı ver
di; 1 964'te İran Şah ı Rıza Pehlevi onu 
en üst dereceden "nişan-ı daniş" ile tal
tif etti. 

Tefsir. hadis, tasawuf. dil ve edebi
yat başta olmak üzere çeşitli konularda 
eser vermiş olan Arberry en çok, man
zum bir eseri yine manzum olarak ter
cüme etme yönüyle tanınmıştır. Çocuk
luğundan beri klasik edebiyatla meşgul 
olması ona nazım zevki kazandırmıştı. 

Neşredilmiş eserlerinin çokluğuna rağ
men el yazısının ancak kendisi tarafın
dan çözülebileceğini ifade edip onları 

bizzat daktilo eden. daima utangaç ve 
çekingen davranan. fertleri birbirlerine 
bağlı aile hayatını seven bir ilim adamıy
dı. Kitaplarından ve çalışmalarından alı
koyacağı için seyahatten çekinirdi; bu
na karşılık da çeşitli İslam ülkelerinden 
birçok genç araştırmacı onun pek çok 

alandaki geniş bilgisinden faydalanmak 
için Cambridge'e akın ederlerdi. 

Eserleri. Çok sayıdaki eserlerinden bel
li başlılarını telif. tercüme. neşir ve ka
taloglar olarak dört grupta toplamak 
mümkündür: 

Telifler. An Introduction to the His
tory of Sufism (London ı 942); British 
Contributions to Persian Studies (Lon
don I 942); British Orientalists (London 
I 943), Sufism (London ı 950); Revelati
on and Reason in Islam (London I 957); 

Classical Persian Literature (London 
I 958); The Legacy of Persia (Oxford 
1953; Arapça tercümesi Türaşü Paris, 

Kah i re 1959); Ara bi c Poetry (London 
1965) 

Tercümeler. Majnii.n Layla (Kahire 1933, 

Ahmed Şevki'nin .Mecnan ve Leyla'sının 

İngilizce'ye manzum tercümesi); The Ma
wagif and Mukhatabat of al-Niffari 
(London ı 935, Niffer!'nin Kitabü'l-Meva

kıf ve Kitabü'I·Mu!Jatabat'ının tercüme
si); The Doctrine of the Sufis (Cambridge 
ı 935, Kelabaz!'nin Kitabü't-Ta 'arruf'unun 

tercümesi); The Tulip of Sinai (Lahore 
194 7, İkbal'in Sfna Lale'sinin tercümesi); 
Persian Psalms (Lahore 1948, İkbal'in Ze
bür-i 'Acem'inin tercümesi); The Rubaiyat 
of Jalal al-Din Rumi (London 1949); The 
Rubaiyat of Omar Khayyam (London 
1951, 1952); Modern Ara bi c Poetry (Lon
don I 950, İngilizce manzum tercüme); The 
Ring of the Dave (London ı 953, İbn 
Hazm'in Tav~u'l-hamame'sinin tercüme
si); The Mysteries of Selflessness (Lon
don 1953, İkbal'den tasawufi şiirler); The 
Holy Koran (London 1953, bir mukaddi
me ve Kur'an'dan bazı sürelerin tercüme
leri); The Koran Interpreted (l-11, Lon
don 1955, Kur'an'ın tamamının İngilizce 

tercümesii. Bir önceki eserde Kur'an'ın 
Batı'da dikkatleri fazla çekmemesinin 
başlıca sebebi olarak mevcut tercümeie
rin yetersizliği ve orUinal metnin belagat 
ve estetiğini yansıtmamalarını gösteren 
Arberry, yıllarca süren titiz bir çalışmay
la bu tercümeyi yaptırmıştır. 1 9SS'te 
New York'ta tek ciltlik bir neşri de ya
pılan bu eser 1 964'te Oxford University 
Press'in World Classics adlı serisine da
hil edilmiş ve 1 964-1 983 yılları arasın
da Amerika ve İngiltere'de dokuz bas
kısı yapılmıştır. The Seven Odes (Edin
burgh 1957. yedi muallaka şairinden tercü
meleri; Tales from the Mesnevi (Londra 
1961-1963, Mevlana' dan hikayeleri; Mysti
cal Poems of Rumi (Chicago 1968, Mev
lana'dan tasavvufı şiirler); Complaint and 



Answer (Lahore, ts., ikbal'in şiirlerinin İn
gilizce'ye manzum tercümesi). 

Neşirler. Nifferi. Kitabü '1-Mevakıf ve 
Kitabü '1-Mul]atabdt (Kah i re I 934); Ke
labazi, Kitabü't-Ta'arruf (Kahire 1934); 
Specimens of Arabic and Persian Pa
laeography (London I 939); Tirmizi, Ki
tabü 'r-Riya:i.a (Kahire 194 7); Religion 
in the Middle East (1-11, Cambridge 
1969) 

Kataloglar. Catalogue of the Arabic 
Manuscripts in the Library of the India 
Office (ll / 2 Sufism and ethics, Oxford 
1936); Catalogue of the Library of the 
India Office (ll / 6 Persian books, Londra 
1937), A Second Supplementary H and
list of the Muhammadan Manuscripts 
in the University and Colleges of Cam
bridge (Cambridge 1952); A Handlist of 
the Arabic Manuscripts in the Chester 
Beatty Library (!-VII , Dublin I 955-1964); A 
Catalogue of the Persian Manuscripts 
and Minialures in the Chester Beatty 
Library (Dublin 1959-1962) ; The K oran 
Illuminated. AHand-list of the Korans 
in the Chester Beatty Library (Dublin 
1967) 
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ARCHIVES ASIATIQUES 

İstanbul'da, 
belli başlı İslam ülkeleri hakkında 

her türlü incelemeleri 
yayımlamak üzere hazırlanan 

Fransızca dergi. 
_j 

S. Ximenez tarafından idare edilen ve 
her ayın 15'i ile 30'unda çıkacağı bildiri
len derginin ilk sayısı 15 Ocak 1912 ·de 
yayımlanmıştır. Derginin kapağında "Re
cueil d· etudes, notices, documents et 
rapports concernant l'Anatolie, la Syrie, 
la Palestine et la Chaldee, l'Arabie, la 
Perse, le Turkestan. !'Afganistan et !'In
de Britannique" (Anadolu, Suriye, Filis
tin, Kalde [Mezopotamyal, Arabistan , İ ran, 

Türkistan, Afganistan ve Hind 'e dair not
lar, belgeler ve raporlar külliyatı) kaydı yer 
almaktadır. 16.5 x 24.5 cm. ölçüsünde 
kırk sekiz sayfalık fasiküller halinde Be
yoğlu'nda F. Loeffler Basımevi'nde bası
lan derginin iç kapağında. dergi idare
hanesinde aynı zamanda bir bilgi ver
me merkezi de kurulduğu haber veril
mektedir. Abanelere ücretsiz faydalan
ma imkanı sağlayacak olan bu servis, 
başlıkta adı geçen memleketler ve yer
ler hakkında ilmi, tarihi ve iktisadi bil
gileri vereceğini ilan etmektedir. Yine 
bu ilanda, bürolarında muntazam dü
zenlenmiş dosyalarda günü gününe ta
mamlanmış olarak tarihçiler. arkeolog
lar. jeologlar. mühendisler. ziraatçılar. 

mimarlar. haritacılar. turistler, tüccar
lar, sanayiciler, kamu inşaatçıları ve ma
denciler gibi çeşitli meslek erbabının so
rularını CI:!Vaplayacak bilgilerin toplandı
ğı da ifade edilmiştir. Bu kadar geniş 
bir sahada faaliyet göstermek iddiasın
da olan derginin 1912 yılında ancak 4. 
sayıya kadar ayda iki defa çıkabildiği . 5. 
sayıdan itibaren her fasikülün çift sayı 
numarası aldığı görülmektedir. 

Tam bir koleksiyonuna rastlanamayan 
derginin yayın süresinin 1912 yılını aştığı 

Archives Asialiques'in kapaği 
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sanılmamaktadır. Derginin müdürü olan 
S. Ximenez. L 'Asi e Mineure en ruines 
adlı Paris'te basılmış bir kitabın da ya
zarıdır. Derginin içindeki makalelerin he
men hepsi yabancı yazarların kalemin
den çıkmıştır. Özel kütüphanemizde bu
lunan 1 -1 O. sayılarda Mezopotamya'da 
yapılan bayındırlık işleri, bir hac seya
hatinin hikayesi, Yezidiler. Hindistan· da 
üniversiteler. Anadolu· da petrol, Bahai
lik, Bağdat demiryolu, Arabistan, iran 
demiryolu, Babülmendep, Türk- i ran sı
nırı . Basra vilayeti, Moka'da (Yemen) gö
rülenler. Hindistan'da islamiyet. iran'ın 
güneyinde yollar. Babil'in kalkınışı (Hin
diye Barajı). Kaçar sülalesi, Aden. Suriye 
vilayetleri, Mazenderan. kelekle Dicle'de 
seyahat, Bağdat- Basra demiryolu, Mü
sevi ispanyolcası'nda Türkçe, Anadolu'da 
keçi çeşitleri. Mezopotamya'da sulama 
ve Ölüdeniz konularında kaleme alınan 
makaleler bulunmaktadır. Derginin her 
sayısının sonunda haberlere ayrılmış kü
çük bir bölüm de yer almaktadır. Irak'
taki sulama işlerine dair birkaç makale 
Reşid Hayri Bey tarafından yazılmış olup 
kısa bir kitap tenkidi ise yüzbaşı Hüsnü 
Bey imzasını taşımaktadır. Türk oldukla
rı tahmin edilen bu müelliflerin dışında 
Emir Talibzade Abdülkerim Paşa, Mu
hammed Cafer. Mirza Muhammed Ce
vad Kazi, Ahmed Zeki Paşa gibi Mısır. 

iran ve Hintli bazı müslüman yazarların 
imzalarına da rastlanmaktadır. 

Derginin içinde Osmanlı Devleti'nin son 
yıllarında bilhassa Suriye-Irak ve Arabis
tan bölgelerine dair oldukça dikkate de
ğer bilgiler bulunmakla beraber, bazı 

yazı ve kısa haberlerde Osmanlı Devleti 
ile Türkler'e ve Osmanlı idarecilerine kar
şı düşmanca görüşlere de yer verildiği 
dikkati çekmektedir. 

Archives Asiatiques' in bazı eksik kolek
siyonları şu kütüphanelerde bulunmak
tadır: Atatürk Kitaplığı (Belediye Ktp ., 
15 Mart sayısı dışında 1912 yılına ait 15 
Ocak-30 Haziran sayıları] , istanbul Üni
versitesi Kütüphanesi 11912 yılı sayıları). 

Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi 1 1912 
yılı Temmuz-Ağustos sayıları), Paris Eco
le des Langues Orientales kütüphanesi 
(yalnız 2, 5-8, 11 - 12 . sayıları) 
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