
leşmiş eserde İslam tarihçiliği bir bütün 
halinde incelenmekte ve problemleri orta

ya konulmaktadır. Üç bölüme ayrılan kita

bın ilk bölümünde İslam dünyasında tarih 
kavramı, Cahiliye döneminde tarih, İslam 
tarihçiliğinin doğuşu ve tarih yazımının 
çeşitleri; ikinci bölümünde İslam tarihçili
ği hakkında yazan Adudüddin ei-Ic'i, Kilfi

yecl, Şemseddin es-Sehi\vl ve Taşköpriza

de Ahmed Efendi'nin tarihe ve tarihçiliğe 

dair görüşleri; üçüncü bölümünde İbnü'I
Adlm, Makrlzl, İbn Hacer ei-Askalanl ve 

Zehebl'nin tarihle ilgili düşünceleri anla

tılmaktadır. Eseri Salih Ahmed Ali Arap
ça'ya (' ilmü't-tarl}J 'inde'l-müslimln, Bağ
dad 1963) ve Esedullah Azad Farsça'ya 

( Tarf}J-i Tarl}Jnigarl der islam, J-11 , Meşhed 

1986) tercüme etmiştir. s. The Muslim 
Concept of Freedam Prior to the Ni
neteenth Century (Leiden 1960) İslam 
düşüncesinde özgürlük kavramının felse
fi, içtimal, hukuki ve metafiziksel yönleri

ni başlangıcından XIX. yüzyıla kadar ele 

alan bir araştırma olup Arapça'ya çevril

miştir (Maan Ziyade- Rıdvan es-Seyyid, 

MefhO.mü '1-i'}.ürriyye fi'l-islam: Dirase {f 

müşkiliyyati'l-mu.ş(a/al'}., Beyrut 1978; Arap

ça'dan Türkçe'ye: Vecdi Akyüz, islam'da 
Özgürlük Kauramı, istanbul 2000). 6. A 
Grammar of Biblical Aramaic (Wiesba

den 1961) (Fr. tre. P. Hebert, Grammaire 
d'aramieen biblique, Paris ı 988). 7. Das 
Fortleben der Antike im Islam (Zürich 

1965) . Grek düşüncesinin İslam felsefe, 
bilim ve kültürüne yaptığı etkilerin ince

lendiği eser İ ngilizce'ye tercüme edilmiştir 
(Emile Marmorstein- Jenny Marmorstein, 
The Classical Heritage in Islam, London 

1975). 8. An Aramaic H andbook: Texts 
and Glossary (Wiesbaden 1967). 9. Know
ledge Triumphant; the Concept of 
Knowledge in Medieval Islam (Leiden 
1970). İslam medeniyetinde çok önemli bir 

yeri bulunan ilim kavramının ortaya çıkı

şını. gelişimini, tarihi açıdan içerdiği an

lamları ve çeşitli alanlardaki yerini ele alan 
bir çalışmadır (T tre. Lam i Güngören, Bilgi
nin Zaferi: islam Düşüncesi'nde Bilgi Kau
ramı, istanbul 2004). 10. The Herb: Has
hish Versus Medieval Muslim Society 
(Leiden 1971 ). VII-X. (XIII-XVI.) yüzyıllar 
arasında İslam dünyasında uyuşturucu kul

lanımını irdeleyen eserde konuyla ilgili yaz
maların incelenmesinin ardından uyuştu

rucu kullanımı, uyuşturucunun toplum ha

yatındaki yeri ve buna ilişkin hukuki tar

tışmalar ortaya konulmuş, ayrıca esere 

uyuşturucuyla ilgili bazı şiirlerin tercüme

leri ve Bedreddin ez-Zerkeşl'nin Zehrü'l
'ariş adlı risalesi eklenmiştir. 11 . Gamb-
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ling in Islam (Le iden 1975) . Şans oyun
ları, Cahiliye ve İslam edebiyatında kumar 

ve kumarın sosyal hayattaki rolü hakkın

da olan bu çalışma Ortaçağ İslam dünya

sında kumar üzerine yazılmış ilk monogra

fidir. 12. Sweeter than Hope, Compla
int and Hope in Medieval Islam (Lei

den 1983) 

B) Neşir ve Tercümeler. 1. Alfarabius: 
De Platonis Philosophia (London 1943, 

Richard Walzer ile birlikte). Farabi'nin Fel
sefetü Eflfitun adlı eserinin neşridir. z. 
Şemseddin es-Sehavl, el-İ'lfin bi't-tevbi{]. 
li-men ?:emme't-tfiril]. (Beyrut, ts.). 3. The 
Muqaddimah. An Introduction to His
tory (l-111, London 1958). İbn Haldun'un 

Mu]faddime'sinin çeşitli kütüphanelerde

ki nüshalarına dayanılarak yapılmış açıkla

malı İngilizce çevirisi olup eserin Batı dil

lerindeki en iyi çevirisi sayılmaktadır. 4. 

The History of al-Tabari (I-XXXVIII, New 
York ı 989). State University of New York 

Yayınevi'nin İngilizce'ye tercüme ettirerek 
İhsan Yarşatir'in (Ehsan Yar-Shater) edi

törlüğünde yayımladığı Taberi'nin Tdri{J.'
inin ilk ve son ciltlerinin açıklamalı çeviri

sidir; ilk cildin başında Rosenthal'in kale

me aldığı Taberi'nin hayatı ve eserleri hak

kında geniş bir giriş bulunmaktadır. Ro
senthal'in makalelerinin bir kısmı Four 
Essays on Art and Literature in Islam 
(Le iden 1971). Muslim Intellectual and 
Social History (London 1990), Grek Phi
losophy in the Arab World (London 
1 990) ve Science and Medicine in Islam 
(London ı 99 ı) adıyla toplu halde yayım

lanmıştır (eserleri için ayrıca b k. Endress
Overwien, XXXVI\2001!. s. XIII-XXXIV). 
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Iii CENGiZ TOMAR 

ROSS, Edward Denison 
(ı87 ı-ı 940) 

İngiliz şarkiyatçısı. 
_j 

Marlborough yakınlarındaki Stepney kö

yünde doğdu; köy papazının oğludur. İlk 
ve orta öğrenimini Marlborough'da, yük

sek öğrenimini Londra Üniversitesi'nde ta
mamladı. Dile karşı olan yeteneği ve ilgisi 

dolayısıyla önce Paris' e, Saint-Petersburg'a 

ve daha sonra Strasburg'a giderek Doğu 

dilleri , özellikle Arapça, Farsça okudu ve 

Theadar Nöldeke'nin danışmanlığında dok

torasını yaptı. Hocaları arasında E. John 
Wilkinson Gibb, Charles Schefer ve Baran 

Rosen gibi ünlü ilim adamları yer almak

tadır. Ülkesinde Doğu araştırmalarına ilgi

nin artmasına önemli katkılarda bulunan 

şarkiyatçılardan biridir. 1896'dan itibaren 

dört yıl kadar Londra Üniversitesi'nde Fars 

dili ve edebiyatı okuttu. Bu ilk hocalık dö

neminin ardından yeteneklerinin ve özel 

meraklarının etkisi altında kısa sürelerle 

Lizbon, Floransa ve Semerkant gibi sanat 

ve ilim merkezlerinde bulundu ve kendini 

geliştirdi. O yılların ilk ürünleri, Orta As

ya'nın Ortaçağ tarihiyle ilgili olarak Hay

dar Mirza'dan yaptığı The Tarikh-i Ras
hidi: A History of the Moguls of Central 
Asia adlı tercüme ile (London 1895, 1898) 

The Heart of Asia adlı telifidir (London 

1899); bunları diğer akademik çalışmaları 

takip etmiştir: The Early Years ot Shah 
Ismail (London 1896), The Life and Ti
mes of Omar Khayyam (New York 1900). 

1901 'de Hindistan'daki Kalküta Medre

sesi'nin müdürlüğüne tayin edilen Ross, 

1911 'de devlet arşivleri sorumluluğu ve 

Eğitim Bakanlığı müsteşarlığı ile birleşti

rilen bu görevde 1914 yılına kadar kaldı. 

Bunun yanı sıra Kalküta Üniversitesi'nde 

hocalık yaptı; Asiatic Society of Bengal'in 

en aktif üyesi oldu; Sanskritçe, Çince ve 

Tibetçe'yle ilgilenmeye başladı . Bu arada 

ilmi çalışmalarına devam etti. A Polyglot 
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List ot Birds in Tur ki, Manchu, and Chi
nese (Calcutta 1909), Abu Turab's His
tory of Gujarat (Calcutta 1909), An Ara
bic History ot Gujarat (London 1910), 
The Poems ot the Emperor Babur (Di
uan-i Babur, Calcutta 1910) ve The Per
sian and Turki Divans ot Bayram Khan 
( Calcutta 191 O) adlı kitaplarını yayım! adı. 

1914'te İngiltere'ye dönerek British Mu
seum'da göreve başlayan Ross, Hindistan'
da elde ettiği bilgi ve deneyimleri ı. Dünya 
Savaşı sırasında çeşitli askeri kurumlarda 
kullandı ve üstün hizmetlerinden dolayı 
1918 yılında kendisine şövalyelik unvanı 
verildi. Savaştan sonra, Londra'da yeni ku
rulan (ı 9 ı 6) School of Oriental Studies'in 
( 1 938'den itibaren The School of Orien
tal and African Studies) başına getirildi. 
Öncelikle kütüphaneyi düzenledi ve kuru
mun yayın organı Bulletin ot the School 
of Oriental Studies'in editörlüğünü üst
lendi, kısa zamanda hem okulun hem der
ginin ününü ve itibarını arttırdı. Bu arada 
okulun yöneticiliği ve Fars Dili ve Edebiya
tı Bölümü'nün başkanlığı yanında bilim
sel çalışmalarını da sürdürdü; Tarikh-i 
Fakhr ud-Din Mubarakshah (London 
1927), Eastern Art and Literature (Lon
don 1928), Islam (New York 1931), The 
Persians (Oxford 1931), Persian Art (Lon
don 1931), La prose persane, la poesie 
persan e (Paris 1 933), Sir Anthony 
Sherley (London 1933), Dialogues in the 
Eastem Turki Dialect (London 1934), Dis
course ot the Turks by Sir Thomas Sher
ley (London 1936) adlı eserlerini yayımla

dı; bir İran sanatı sergisi düzenledi. Ayrı
ca çeşitli dergilere makaleler yazdı ve The 
Cambridge History ot India gibi serilere 
katkıda bulundu. 1938'de emekliye ayrılan 
Ross, l l. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi 
üzerine para sıkıntısı çekmeye başlayınca 
Ocak 1940'ta İstanbul'a konsolos ve da
nışma bürosunun sorumlusu olarak tayin 
edildi. 23 Eylül 1940'ta İstanbul'da öldü. 
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ROSSI, Ettore 

(1894- ı 955) 

L İtalyan Türkologu ve şarkiyatçısı. _j 

Milana yakınlarında doğdu. Pavia Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesi'nde Grek filolojisi 
ve Antikçağ tarihi okudu. Henüz öğrenciy
ken askere alındığından 1914'ten itibaren 
bir süre okumaya ara vermek zorunda 
kaldı. Askerliğini Libya'da yaptı ve bu.onun 
hayatında bir dönüm noktası oldu. Tripo
li'de (Trablusgarp) önce Arapça, ardından 
Türk askerlerinden Türkçe öğrendi. Üni
versiteyi bitirip doktorasını verdikten (ı 920) 
sonra Libya'da resmi bir görev üstlendi, 
böylece iki yıl ülkenin kültür ve folkloruyla 
ilgilendi. 1922'de İtalya'ya döndü ve Ro
ma'da lstituto per l'Oriente'de işe girdi; 
bu enstitünün yayın organı olan Oriente 
Moderno dergisinde yazı yazmaya baş
ladı. Bu arada Farsça öğrendi. 1927'de Ro
ma Üniversitesi'nde açılan Türk Dili, Tarihi 
ve Edebiyatı Bölümü'ne eylemsiz doçent, 
1935'te eylemli doçent oldu ve üç yıl son
ra Fars Dili, Tarihi ve Edebiyatı Bölümü'n
de ders vermeye başladı. 1938'de Carlo 
Alfansa Nallino'nun ölümü üzerine ondan 
boşalan lstituto per l'Oriente ile bu ens
titünün çıkardığı Oriente Moderno der
gisinin başına getirildi. 

Rossi ilmi çalışmaları yanında ülkesin
de iktidarda bulunan Faşist Parti ile de il
gilendi ve aldığı aktif görevlerle bir parti 
militanı olarak sivrildL Bu sayede ilmi ça
lışmalarında gerekli kitapları temin et
mek, başka ülkelerdeki ana kaynakları , 

belgeleri incelemek için devlet imkanların
dan yararlandı ve seyahatlere çıktı. 1940 
yılında İtalya'nın işgal ettiği Arnavutluk'a 
ve Yunanistan'a, ardından defalarca Tür
kiye'ye ve Yemen'e gitti. Ayrıca Libya ve 
Akdeniz tarihiyle ilgili olarak Malta şöval
yeleriyle yakın temas içine girdi ve onlar
dan maddi imkanlar elde etti; böylece ar
şiv ve kütüphane çalışmalarını derinleşti
rip eserler ortaya koydu. İtalyan hüküme
ti bu çok faal kişiyi Dışişleri ve Kolaniler 
Bakanlığı müsteşarlığına tayin etti. Ülke
sinin ll. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması
na ve Faşist Parti'nin sert takibata uğra-

Ettore Rossi 

masına rağmen ilmi itibarı sebebiyle ken
disine dokunulmadı. Hayatının son günle
rinde Avrupa'da çok seçkin bir yeri bulu
nan Accademia Nazionale dei Lincei'ye üye 
seçildiyse de herhangi bir faaliyet göste
rerneden 23 Ağustos 1955 tarihinde Ro
ma'da öldü. 

Hızlı fakat çok titiz çalışan bir bilim ada
mı olan Rossi'nin arkasında bıraktığı yirmi 
kitap, 170'ten fazla makale ve ansiklopedi 
maddesiyle yüzlerce kitap tanıtım-kritik 
yazısı onun bu özelliğini yansıtır. Ölümün
den sonra ailesi muhteşem kütüphanesi
ni lstituto per l'Oriente'ye bağışlamıştır. 
Rossi'nin yurt içinde ve dışında gittiği her 
yerde ilk işi kitapçtiarı dolaşmak oldu ve 
dikkatini çeken her eseri aldı. Papalık ta
rafından oluşturulan Biblioteca Apostoli 
ca Vaticana'daki az bilinen veya hiç tanın
mayan eserleri ve yazma metinleri ince
leyip ilim dünyasına sundu. Bir Türkolog 
sıfatıyla ortaya koyduğu en önemli eseri
nin Vatikan Kütüphanesi'nde bulduğu ye
ni bir Dede Korkut Kitabı yazmasının 
neşri olmasına rağmen (bk. DEDE KOR
KUT) Rossi, daha çok Osmanlı hakimiyeti 
altındaki Arnavutluk, Libya, Bulgaristan, 
Kuzey Afrika ve Malta şövalyeleri üzerin
de durmuş, özellikle Osmanlılar, Osmanlı
ca, modern Türk dili ve sadeleşme safha
ları ile modern Türkiye'nin ilim ve kültür 
meseleleriyle ilgilenmiştir. Onun asıl ağır
lığını pek çok ilmi dergide çıkan makale
lerine verdiği ve bu arada "Mussolini'nin 
en büyük eseri" denilen Enciclopedia Ita
liana'ya birçok madde yazdığı görülmek
tedir. 

Eserleri. Aggiunta alla "Bibliograp
hie methodique de l'ordre souverain 
de St. Jean de Jerusalem" di Perdinand 
de Hellwald (Roma 1924); Stori a della 
marina dell' Ordine di S. Giovanni di 
Gerusalemme, di Rodi e di Malta (Ro
ma-Milano 1 926) ; Assedio e conquista 
di Rodi seeonda le relazioni edite ed 
inedite dei Turchi. Con una notizia 
sulla Biblioteca lftiiı?: di Rodi (Roma 


