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lan lehçenin bir el kitabýný (L’arabo parlato
in Egitto. Grammatica, dialoghi e raccolta
di circa 8000 vocaboli, Milano 1900) yaza-
cak kadar ilerletti. 1894 sonbaharýnda Ýs-
panya’ya gitti ve Escurial’deki Doðu yaz-
malarýný inceledi.

Akademik kariyerine 1894 sonlarýnda
Napoli Üniversitesi’nde baþlayan Nallino,
görevine 1900-1913 yýllarý arasýnda Paler-
mo Üniversitesi’nin Arap Dili ve Edebiyatý
Bölümü’nde devam etti ve burada Miche-
le Amari için iki ciltlik bir armaðan kitabý-
nýn çýkarýlmasýný saðladý (Centenario del-
la nascita di Michele Amari, I-II, Palermo
1910). Daha sonra profesör olarak Miche-
langelo Guidi’nin ýsrarý üzerine ölümüne
kadar kaldýðý Roma Üniversitesi’ne gitti ve
Michele Amari’nin baþlattýðý çalýþmalarý
sürdürdü. Ayrýca onun Storia dei Musul-
mani di Sicilia (Firenze 1854-1872) adlý
büyük eserini tekrar ele alýp yeni ilâvelerle
neþretti (Storia dei Musulmani di Scilia.
Seconda edizione modificata e accresciuta
dall’autore, pubblicata con note a cura di
Carlo Alfonso Nallino, I-III, Catania 1933-
1939). 1909-1912 ve 1927-1931 yýllarý ara-
sýnda Kahire Üniversitesi’nde ders verdi.

Nallino’nun ilim dünyasýna en büyük kat-
kýlarýndan biri, 1921’de müdürlüðüne ta-
yin edildiði Roma Üniversitesi Þarkiyat Ens-
titüsü’nün ayný yýl içerisinde ünlü yayýn or-
ganý Oriente Moderno’yu kurmasýdýr.
Bundan baþka sempatizaný olduðu faþist
iktidarýnýn âbidevî eseri Enciclopedia Ita-
liana’nýn da kurucu kadrosu arasýnda yer
aldý ve bütün ciltlerine (I-XXXV [1929-1937])
maddeler yazdý.

Çalýþmalarýný daha çok Arabistik ve Ýslâ-
moloji üzerinde yoðunlaþtýran Nallino ar-
kasýnda birçok kitap, makale, nekroloji ve
kitap tanýtým yazýsý ile baþta Enciclope-
dia Italiana ve The Encyclopaedia of
Islam olmak üzere çok sayýda ansiklopedi
maddesi býrakmýþ, bunlarýn saðlýðýnda ba-
sýlmayanlarý dahil tamamý kýzý Maria Nal-

lino’nun düzenlemesiyle Roma Üniversite-
si Þarkiyat Enstitüsü tarafýndan altý ciltlik
bir külliyat halinde yayýmlanmýþtýr (Rac-
colta di scritti editi e inediti (a cura di
Maria Nallino, Istituto per l’Oriente, Roma
1939-1948). Külliyatýn ciltleri Nallino’nun þu
konularda yazdýðý eserleri kapsamaktadýr:
I (1939): Suudi Arabistan; II (1940): Ýslâ-
miyet, sûfîlik, tarikatlar; III (1941): Ýslâm
öncesi Arabistan tarihi, Ýslâmî kurumlar;
IV (1942): Ýslâm hukuku, Doðu hýristiyan-
larý hukuku; V (1944): Astroloji, astrono-
mi, coðrafya; VI (1948): Edebiyat, dil, dil
bilimi, çeþitli konular. Enstitü Nallino’nun
ayrýca þu üç kitabýný da tekrar yayýmlamýþ-
týr: Vita di Maometto (Roma 1946), La
letteratura araba dagli inizi all’epoca
della dinastia umayyade (Roma 1948),
Chrestomathia Qorani Arabica (Roma
1963).
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Palermo’da doðdu; Carlo Alfonso Nalli-
no’nun kýzýdýr. 1929 yýlýnda Roma Üniver-
sitesi Edebiyat-Felsefe Fakültesi’nin Þar-
kiyat Bölümü’nden Nâbiga el-Ca‘dî ve þi-
irleri üzerine hazýrladýðý lisans teziyle me-
zun oldu. 1962’de Venedik Üniversitesi’nde
Arap Dili ve Edebiyatý Kürsüsü’nü kurdu ve
profesörlüðüne getirildi. Yetiþmesi sýrasýn-
da babasýndan ve onun ilmî çevresinden
sonra özellikle Giorgio Levi Della Vida’dan

laktitli bordürde de belirgindir. Bu detay-
lar yapýya XVIII. yüzyýl sonlarýnda ve XIX.
yüzyýl baþýndaki tâdilâtlar sýrasýnda ilâve
edilmiþtir. Minare þerefesine ise bu biçim
1866 tâdilâtýnda verilmiþtir ki o dönemde
inþa edilen birçok yapýnýn minaresiyle ben-
zerlik gösterir. Minarenin bu kýsmý 1961
yýlý sonu ve 1962 yýlý baþlarýnda tamir edil-
miþtir. Mescidin bânisi olan Ýmam Ali Efen-
di’nin þâhide taþý kitâbesiz mezarý mesci-
din yakýnýnda Cevad Paþa Kütüphanesi’nin
arka kýsmýnda yer almaktadýr.
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Torino’da doðdu. Ýlk ve orta tahsilini ba-
basýnýn iþi sebebiyle Udine þehrinde ta-
mamladý; bu sýrada okul dýþýnda bazý eði-
tim çevrelerine girerek tarihî coðrafya ki-
taplarý ve seyahatnâmeler okudu. 1889’da
Torino Üniversitesi’ne kaydoldu. Grekçe,
Latince ve baþlýca Batý dillerini öðrenme-
ye devam ederken Arapça, Farsça, Türkçe,
ardýndan Ýbrânîce, Süryânîce öðrendi ve
tarihî coðrafyaya olan tutkusuna astrono-
miyi de kattý. Arap asýllý coðrafyacýlarýn me-
ridyen hesaplarýný incelemek için ülkesin-
deki kaynaklardan faydalandýktan sonra
1891’de Almanya’ya gidip Münih Kütüpha-
nesi’ndeki Hamdullah el-Müstevfî’nin Nüz-
hetü’l-šulûb’undan baþlayarak bu alanda-
ki tesbitlerini güçlendirdi. Tahsilini sürdü-
rürken Torino Kütüphanesi’ndeki Arapça,
Farsça, Türkçe ve Süryânîce kitaplarýn ka-
talogunu hazýrladý. 1893’te üniversiteden
mezun olmak için kaleme aldýðý “Al-Khu-
warizimi e il suo rifacimento della geog-
rafia di Tolomeo” (Muhammed b. Mûsâ el-Hâ-
rizmî ve onun Batlamyus coðrafyasýný yeniden
düzenlemesi) baþlýklý tezini Accademia Na-
zionale dei Lincei’de (Roma) sundu ve bü-
yük övgü aldý. 1893-1894 kýþýný bir devlet
bursuyla Kahire’de geçirdi ve Ezher’e de-
vam ederek Arapça’sýný, Mýsýr’da konuþu-
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