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tesi Baþkanlýðý, 1960-1961; Millî Prodükti-
vite Merkezi Yönetim Kurulu üyeliði, 1975-
1977), iþ dünyasý ile yakýn temas içinde ol-
masý, bazý finans ve sanayi kuruluþlarýnýn
faaliyetlerine katkýda bulunmasý, sonuçta
Sabahattin Zaim’in teorik çalýþmalarýnýn
ötesinde pratiðe yönelik tecrübe birikimi-
ne sahip olmasýný saðlamýþtýr. Zaim’in en
dikkat çekici taraflarýndan biri de cemi-
yet adamlýðý yönüdür. O, uluslar arasý bazý
cemiyetlerin üyelikleri dýþýnda 1950’li yýl-
lardan itibaren Türkiye’de millî ve mânevî
deðerler temelinde kültür ve eðitim faali-
yetlerine önem veren sivil toplum örgüt-
lerinin kurucularý arasýnda yer almýþ ve
yürütülen faaliyetlere hayatýnýn sonuna
kadar katkýda bulunmuþtur.

Eserleri. Yirmi civarýnda kitap dýþýnda
çoðunluðunu makale, teblið, röportaj ve
konferans kayýtlarýnýn oluþturduðu 150’-
ye yakýn çalýþma býrakan Sabahattin Za-
im’in baþlýca eserleri þunlardýr: Ýstanbul
Mensucat Sanayiinin Bünyesi ve Üc-
retler (Ýstanbul 1956; doktora tezi olup
teorik iktisat bilgisinin piyasada uygula-
nýþýnýn bir örneðidir); Çalýþma Ekono-
misi (Ýstanbul 1968; ayrýca birçok baskýsý
yapýlmýþtýr, 10. bs., Ýstanbul 1997); Mo-
dern Ýktisat ve Ýslâm (Ýstanbul 1969);
Türkiye’de Nüfus Meselesi (Ýstanbul
1973); Türkiye’de Ücret ve Gelirler Si-
yaseti (Ankara 1974); Ýslâm ve Ýktisadî
Nizam (Gama-Zafer Matbaasý, baský ye-
ri yok, 1979); Ýslâm’ýn Ýktisadî Görüþü
(Ýstanbul 1981); Ýslâm, Ýnsan ve Eko-
nomi (Ýstanbul 1992); Bir Ömrün Hi-
kâyesi (ed. Sedat Murat v.dðr., Ýstanbul
2008); “Ýktisadî Faaliyetlerde Ýslâmî Dav-
ranýþ Tarzý” (ÝTED, VII/1-2 [1978], s. 227-
241); “Contemporary Turkish Lýterature on
Islamic Economics” (Studies in Econo-
mics [ed. Khurshid Ahmad], Leicester
1980, s. 317-350). Zaim’in makale ve teb-
liðleriyle konuþmalarý derlenerek Türki-
ye’nin Yirminci Yüzyýlý: Toplum / Ýkti-
sat / Siyaset baþlýðýyla yayýmlanmýþtýr (I-

III, Ýstanbul 2005; eserleri için ayrýca bk.
Ekin s. 4-18).

Ýstanbul, Sakarya ve Gaziantep’te Sa-
bahattin Zaim’in adýný taþýyan bazý öðre-
tim kurumlarý bulunduðu gibi 2010 yýlýn-
da Ýstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
adýyla bir vakýf üniversitesi kurulmuþtur.
Sabahattin Zaim hakkýnda Üzeyir Ölmez
(Prof. Dr. Sabahaddin Zaim ve Sosyal Si-
yaset Eksenli Ýktisadi Görüþleri, 2010, Ga-
ziosmanpaþa Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü) ve Fatih Kucur (Türkiye’de
Sosyal Politika Bilimi’nin Geliþimi ve Sa-
bahattin Zaim Örneði, 2011, ÝÜ Sosyal Bi-
limler Enstitüsü) yüksek lisans çalýþma-
larý yapmýþtýr.
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12 Kasým 1903’te Litvanya’nýn Vilna (Wil-
no / Vilnius) þehrinde bir Karay (Karaim / Ka-
râî) ailesinin çocuðu olarak doðdu. Baba-
sý Aleksander, Mûsevî Karay cemaatinin
reisiydi. Ana dili Karay Türkçesi olan Za-
jaczkowski daha sonra Lehçe’yi ve Rusça’-
yý öðrendi. Henüz üniversiteye girmeden
Vilna’da yayýmlanan Myśl Karaimska (Ka-
ray düþüncesi) dergisinin yazý iþlerinde ça-
lýþtý. Lise öðreniminin ardýndan 1925-1929
yýllarý arasýnda Krakov’da (Cracow) Jagiel-
lon Üniversitesi’nde þarkiyat tahsil etti. Bu
yýllarda ayný üniversitede hocalýk yapan
þarkiyatçý ve Türkolog Tadeusz Kowalski’-
den Arapça, Farsça ve Türkçe dersleri al-
dý. “Karay Dilindeki Ekler” adlý teziyle dok-
tor oldu. 1929-1930 yýllarýnda Berlin’de
Türkolog Willy Bang Kaup’un yanýnda es-
ki Türkçe ve mukayeseli Türk lehçeleri üze-

kürsü baþkanlýðýna getirildi ve bu görevi-
ni emekli oluncaya kadar sürdürdü. 1980-
1982 yýllarýnda Suudi Arabistan’da Cidde
Melik Abdülaziz Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi’nde iki yýl misafir öðretim üyesi
olarak çalýþtý. Temmuz 1993’te emekli ol-
du. Yüksek Öðretim Kurulu (YÖK) mevzu-
atýnda ayný yýl yapýlan bir deðiþiklikle yeni
kurulan Sakarya Üniversitesi Ýktisadî ve
Ýdarî Bilimler Fakültesi’nde kurucu dekan
sýfatýyla yeniden görev aldý. Bu görevini
sürdürürken Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat
Fakültesi Çalýþma Ekonomisi Bölümü’nde
yüksek lisans derslerine girdi. Üniversite-
lerdeki görevlerinin yaný sýra ulusal ve ulus-
lar arasý kuruluþlarda akademik ve idarî
görevler üstlendi, ulusal ve uluslar arasý
ödüller aldý. 1998’de tekrar emekliye ay-
rýlan Zaim’in son akademik görevi 1998-
2000 yýllarýnda sürdürdüðü Yüksek Öðre-
tim Kurulu üyeliðidir. Ardýndan akademik
ve bilimsel hayatýn içinde olmaya devam
etti. 2003-2004’te Uluslararasý Saraybos-
na Üniversitesi’nin kurucu rektörlüðü gö-
revine getirildi. Sabahattin Zaim 9 Aralýk
2007 tarihinde Ýstanbul’da vefat etti. Edir-
nekapý’daki aile kabristanýna defnedildi.

Çalýþkanlýðý, hocalýktaki baþarýsý, yardým
severliði, sosyal iliþkilerdeki nezaket ve za-
rafeti ile tanýnan Sabahattin Zaim çeþitli
alanlardaki faaliyetleriyle öncü rolü oyna-
mýþtýr. Türkiye’de çalýþma ekonomisi disip-
lininin kurucusu kabul edilir. Amerika’da
yeni geliþmekte olan bu bilim dalýný ince-
lemiþ, Cornell’deki tecrübesini Türkiye’ye
taþýmýþ ve Sosyal Siyaset Kürsüsü’nü zen-
ginleþtirmiþtir. Yüksek Öðretim Kurulu’-
nun teþekkülüyle birlikte bu disiplin bö-
lüm halini almýþtýr. Onun iþ gücü ve pro-
düktivite meseleleri, iþ piyasalarý, sanayi
bölgeleri, göç hareketleri ve þehir planla-
masý gibi konulardaki araþtýrmalarý ken-
dinden sonraki çalýþmalar için ufuk açýcý
olmuþtur. Zaim ayrýca Ýslâm ekonomisi ko-
nularýný Türkiye’ye taþýyan ilk isimler ara-
sýnda yer alýr. Amerika Birleþik Devletle-
ri’nde bulunduðu yýllarda Ýslâm ekonomi-
si alanýndaki literatürü ve dünyadaki ge-
liþmeleri inceleme imkâný bulmuþ ve gi-
derek bu alanda yoðunlaþmýþ, 1976’da
Mekke’de toplanan I. Dünya Ýslâm Ýktisa-
dý Kongresi’nde baþkan vekili sýfatýyla yer
almýþ, daha sonraki yýllarda gerek telif ge-
rekse tercüme olarak Ýslâm ve ekonomi
iliþkisini anlatan, ardýndan popüler hale
gelen bu alanýn ilk örneklerini ortaya koy-
muþtur. Akademik faaliyetleri yanýnda ba-
zý devlet görevleri üstlenmesi (Türkiye Mil-
lî Birlik Komitesi Sosyal Ýþler Sivil Komi-
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(1965). 1963’te doðumunun altmýþýncý,
Varþova Üniversitesi’ne giriþinin otuzuncu
ve Polonya Bilimler Akademisi Þarkiyat
Enstitüsü Müdürlüðü’nün onuncu yýlý do-
layýsýyla bir kutlama toplantýsý yapýldý. Yir-
minin üstünde kitap olmak üzere 300’den
fazla makalesi yayýmlandý. Karaylar’ýn popü-
ler dergisi Myśl Karaimska (1932-1939,
1942-1952) ve Przeglad orientalistyczny’-
yi (1952-1953) çýkardý. Polonya’daki þarki-
yat dergisi Rocznik Orientalistyczny yazý
kurulunda görev aldý. A. Zajaczkowski bir
konferans vermek için gittiði Roma’da 6
Nisan 1970’te öldü. Ölümünün ardýndan
hakkýnda birçok yazý kaleme alýndý (Kara-
manlýoðlu, TDED, XIX [1971], s. 31-32).

Eserleri. A. Zajaczkowski’nin çalýþmala-
rýný üç baþlýkta toplamak mümkündür:
A) Kýpçak Türkçesi. 1. Manuel arabe de
la langue des turcs et kiptchaks (épo-
que de l’état Mamelouk) (Warszawa 1938).
Ebû Muhammed Cemâleddin Abdullah
et-Türkî’nin Bulgatü’l-müþtâk’ýnýn isim-
ler kýsmýyla ilgili bir çalýþmadýr. 2. “Note
complementari sulla lessicorafia arabo-
turca nell’epoca dello Stato Mamelucco”
(Annali, Nuova Serie I, Roma 1940, s. 149-
162). et-Tu¼fetü’z-zekiyye fi’l-lu³ati’t-
Türkiyye hakkýndadýr. 3. Zwiazki jezyko-
we polowiecko-slowiańskie (Wroclaws-
kiego 1949). Polca’da kullanýlan Kýpçak kö-
kenli kelimelerle ilgilidir. Bu eseriyle Za-
jaczkowski, Türk dilinin ve özellikle Kýp-
çak Türkçesi’nin Slavistik alanýndaki öne-
mini ortaya koymuþ, ayný konudaki ça-
lýþmalarýný daha da geliþtirerek Studia
orientalistyczne z dziejów slownictwa
polskiego adlý bir eser daha yazmýþtýr
(Wroclawskiego 1953). 4. Slownik arabs-
ko-kipczacki z okresu państwa Mame-
luckiego (II, Warszawa 1954). Bulgatü’l-
müþtâk’ýn fiiller kýsmýyla ilgili bir çalýþma-
dýr. 5. Vocabulaire arabe-kiptchak de
l’époque de l’état Mamelouk (Warsza-
wa 1958). Eserin bu baskýsýnda 1938’de
yayýmlanan isimler kýsmýnýn týpkýbasýmý
da verilmiþtir. 6. Najstarsza wersja tu-

recka Husrav u }irin Qutba (I-III, Wars-
zawa 1958-1961). Kýpçak Türkçesi dil yadi-
gârlarýndan Kutb’un Hüsrev ü Þîrîn’inin
metni, týpkýbasýmý ve sözlüðü olup önem-
li bir çalýþmadýr; ayrýca eserle ilgili çeþitli
makaleleri vardýr (Sertkaya, sy. 582 [2000],
s. 581-588). 7. Le traité arabe Mukaddi-
ma d’Abou-l-Lait as-Samarkandi en
version mamelouk-kiptchak (Warsza-
wa 1962). Hanefî mezhebiyle ilgili bazý ko-
nularýn anlatýldýðý bir eserdir. 8. “Chapit-
res choisis du vocabulaire arabe-kiptchak
ad-Durrat al-muŠ¢ßa fi-l-lu³at at-turk¢-
ya” (RO, XXIX/1 [1965], s. 39-98; XXIX/2,
s. 67-116; XXXII/2 [1969], s. 19-61). 9. Tu-
recka wersja }åh-nåme z Egiptu Ma-
meluckiego (Warszawa 1965). 10. La chro-
nique des steppes kiptchak, Teváríh-i
De{t-i Qip¸aq du XVIIe siècle (Warsza-
wa 1966). 11. Le traité iranien de l’art
militaire …dåb al-¼arb wa-{-{aðå£a du
XIIIe siècle (Warszawa 1969). Memlük
Türkleri’nden Mübârek Þah’ýn (Mansûr b.
Saîd) hisar ve kuþatma geleneðiyle ilgili
Farsça eserinin British Museum’da bulu-
nan nüshasýnýn (Add. 16.853) týpkýbasýmý-
dýr. 12. “Le traité de l’art chevaleresque
(fur†s¢ya) en version mamelouk-kiptchak”
(RO, XXXIII/2 [1970], s. 21-66).

B) Karay Türkçesi. 1. Krótki wyklad
gramatyki jezyka zachodnio-karaims-
kiego (narzecze lucko-halickie) (Batý Ka-
rayca dil bilgisi üzerine kýsa bir ders [Luck-
Halicz aðýzlarý], Luck 1931). 2. “Lehistan
Arazisinde Türk Unsurlarý I-II” (Türklük,
V [Ýstanbul 1939], s. 338-344; VI [1939], s.
417-424). 3. “Turecko-kaimskie piosenki lu-
dowe z Krymu (t.zw.cyn)” (Kýrým’dan Türk-
çe-Karayca halk þarkýlarý, RO, XIV [1939],
s. 38-65). 4. “O kulturze chazarskiej i jej
spadkobiercach” (Hazar kültürü ve miras-
çýlarý üzerine, Myśl Karaimska, Wroclaw
1946, s. 5-34). 5. “Ze studiów nad zagad-
nieniem chazarskim, Etudes sur le prob-
leme des kzahars” (Prace Komisji Orjenta-
listycznej Polskiej Akademji Umiejetności,
Krakow 1947). 6. “Khazarian Culture and
its Inheritors” (Hazar kültürü ve vârisleri,
Acta Orientalia Academiae Scientiarum
Hungaricae, XII/1-3 [Budapest 1960], s.
299-307). 7. Karaims in Poland: History,
Language, Folklore, Science (La Haye-
Paris 1961). 8. “Les éléments éthniques
d’origine turque dans l’état polonais (à
l’occasion du Millenium)” (TTK Belleten,
XVI/103 [1962], s. 557-565; trc. Zeynep Ker-
man, “Polonya’da Türk Menþeli Etnik Un-
surlar”, TDED, XIX [1971], s. 35-42). 9. “Ha-
zar Kültürü ve Varisleri” (trc. Çaðatay Bediî,

rine araþtýrmalar yaptý. Daha sonra Pa-
ris, Ýstanbul, Bursa ve Konya kütüphane-
lerinde çalýþarak araþtýrmalarýný sürdürdü.
Karay dilindeki ekler konusunda çalýþma-
sýný geniþletti ve sözlük kýsmýnda Alman-
ca karþýlýklarýný da vererek Sufiksy imien-
ne i czasownikowe w jezyku zachod-
nio-karaimskim adýyla yayýmladý (Kara-
ków 1932).

Batý dillerinden baþka Türkçe, Farsça,
Arapça ve Ýbrânîce bilen Zajaczkowski, Es-
ki Anadolu Türkçesi ile yazýlmýþ bir Kelîle
ve Dimne tercümesi üzerinde yaptýðý ça-
lýþma ile 1933’te doçent olarak Varþova
Üniversitesi Türkoloji Kürsüsü’ne öðretim
üyesi tayin edildi. 1935’te profesörlüðe
yükseltildi. 1944 Aðustosundaki bir bom-
bardýmanda evine bomba isabet etti; evi,
eþyalarý, el yazmalarý, kitaplarý ve yayýma
hazýr iki çalýþmasý yandý. 1946-1950 ara-
sýnda Varþova ve Wroclaw (Breslau) üniver-
sitelerinin þarkiyat bölümlerinde müdür-
lük yaptý. Bu yýllarda “Remarques concer-
nant les études sémantiques turques”
adlý bir makale yayýmladý (RO, XV [1948],
s. 145-158). 1957-1961 yýllarýnda Varþova’-
daki Þarkiyat Enstitüsü’nün baþýna geti-
rildi. Polonya’da þarkiyat çalýþmalarýný Tür-
koloji merkezli olarak yürüttü. Hâfýz-ý Þî-
râzî’den seçtiði altmýþ gazeli Leh diline çe-
virerek biyografisiyle birlikte yayýmladý (Ga-
zele wybrane Hafiza, Z orjginalu perskiego
przelozyl, przypisami opatrzyl oraz rozpra-
wa o tworczosci Hafiza poprzedzil Anani-
asz Zajaczkowski, Warszawa 1957). Ayný
yýllarda Z. Abrahamowicz’in hazýrladýðý,
Polonya arþivlerinde bulunan 1455-1672
yýllarýna ait Türkçe belgelerle ilgili Kata-
log Dokumentow Tureckich adlý eserin
(Warszawa 1959) redaksiyonunu yaptý. Ar-
dýndan “L’orientalisme et les études de
philologie turque en Pologne” adýyla bir
makale yazdý (TTK Belleten, XXV/97-100
[1961], s. 447-453). Varþova’daki öðrenci-
lerinden meydana gelen bir çalýþma gru-
buyla birlikte “Thesaurus Linguae Kýpça-
corum: Kýpçakça sözlük” isimli bir çalýþ-
ma baþlattý.

1960’ta Berlin Humboldt Üniversitesi’n-
den fahrî doktor (edebiyat) unvanýný aldý.
1961’de Polonya Bilimler Akademisi aslî
üyeliðine seçildi. Moskova, Kudüs, Mainz,
Neapel ve Ýstanbul üniversitelerinde kon-
feranslar verdi. Özellikle Karaim, Osman-
lý ve Kýpçak Türkçeleri üzerine yaptýðý ça-
lýþmalarla üne kavuþtu. Türk Dil Kuru-
mu (1957) ve Societas Uralo-Altaica gibi
uluslar arasý kuruluþlarca þeref üyeliðine
seçildi. Ural Altaische Jahrbücher der-
gisinin XXXVI. cildi ona armaðan edildi

Ananiasz

Zajaczkowski



107

Polonya’da Türkiye Tarihiyle Ýlgili Çalýþmalar”,
TTK Belleten, XXVIII/109-112 (1964), s. 153-159;
O. Pritsak, “Ananiasz Zajaczkowski Sexagenari-
us”, UAJ, XXXVI (1965), s. 229-233; A. F. Kara-
manlýoðlu, “Ananiasz Zajaczkowski (12.XI.1903-
6.IV.1970)”, TM, XVI (1971), s. 184-186; a.mlf.,
“Ananiasz Zajaczkowski (12.XI.1903-6.IV.1970)”,
TDED, XIX (1971), s. 1-34; E. Tryjarski, “Glówne
prace turkologiczne Prof. Ananiasza Jajaczkows-
kiego”, Prz.Or., III/79 (1971), s. 271-276; Stanis-
law Katuzynski, “Dzialalnosç organizacyjna Prof.
Ananiasza Jajaczkowskiego”, a.e., s. 276-279;
Aleksander Dubinski, “Prace kavaimoznawcze
Prof. Ananiasza Zajaczkowskiego”, a.e., s. 282-
286; Zygmunt Abrahamowicz, “Polonya’da Tür-
koloji: Baþarýlarý ve Gelecekteki Geliþimi ile Ýlgili
Bazý Sorunlarý” (trc. Tüten Özkaya), TTK Belleten,
LI/200 (1987), s. 1003-1026; Ahmet Topaloðlu,
“Cevâhirü’l-asdâf Üzerinde Yapýlan Çalýþmalar
ve Zajaczkowski’nin Eseri”, MÜTAD, sy. 2 (1987),
s. 161-183; Zeynep Korkmaz, “Ölümünün 30.
Yýlýnda Deðerli Bir Türkoloðu Anma Toplantýsý
Dolayýsýyla”, TDl., sy. 582 (2000), s. 557-563;
Tadeusz Majda, “Prof. Dr. Ananiasz Zajaczkows-
ki’nin Karaim ve Osmanlý Araþtýrmalarý”, a.e., s.
574-580; Osman Fikri Sertkaya, “Prof. Dr. Ana-
niasz Zajaczkowski ve Kutb’un Husrev ü Þirin
Adlý Yayýný”, a.e., s. 581-588; E. Zajaczkowska-
Lopato, “Türkolog Prof. Dr. Ananiasz Zajacz-
kowski”, a.e., s. 589-592.
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Hindistan devlet baþkaný
(1967-1969).
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8 Þubat 1897’de Haydarâbâd Dekken’-
de doðdu. Afgan (Peþtun) asýllý bir aileye
mensuptur. On yaþýnda iken hukukçu olan
babasý Fidâ Hüseyin Han’ý kaybetti. Ýlk eði-
timini Etâve’deki (Etawah / Uttar Pradeþ)
Islamia High School’da aldý. Daha sonra Ali-
garh Koleji’nde hukuk alanýnda lisans ve
ekonomi alanýnda yüksek lisans (1920) öð-
renimi gördü. Ayný yýl koleje öðretim gö-
revlisi tayin edildi. O yýllarda Çiþtiyye tari-
katý þeyhi Hasan Þah’a intisap etti, ondan
ders aldý. Hindistan Hilâfet Hareketi’nin fa-
aliyetlerine katýldý ve bu hareketin baþlat-
týðý Non-Cooperation (Ýngiliz yönetimiyle iliþ-
kileri kesme) Hareketi’nin Aligarh’taki en
aktif üyeleri arasýna girdi. Ayný yýl öðre-
tim görevliliðinden ayrýldý ve Hilâfet Hare-
keti liderleriyle görüþerek onlara Aligarh
Koleji yerine millî bir üniversite kurulma-
sýný teklif etti. Bu görüþ o zamanýn þartla-

rýnda en mâkul çözüm olduðundan büyük
kabul gördü. Aligarh Koleji yönetiminin Hi-
lâfet Hareketi üyelerinin iþ birliði taleple-
rine olumlu cevap vermemesi üzerine de
Malta’dan yeni dönen Mahmûd Hasan Di-
yûbendî 29 Ekim 1920 tarihinde Câmia
Milliyye Ýslâmiyye adýyla millî üniversitenin
kuruluþunu gerçekleþtirdi, Zâkir Hüseyin
1921’de bu üniversitede öðretim görevlisi
oldu.

1923’te Almanya’ya gitti. Berlin’deki Fre-
derick William Üniversitesi’nde ekonomi
alanýnda doktora yaptý. Hakîm Ecmel Han
ile Muhtâr Ahmed Ensârî onu 1925’te Vi-
yana’da ziyaret etti ve tezini tamamlayýn-
ca Hindistan’a dönmesi konusunda ondan
söz aldý. 1926’da tezini bitirince ülkesine
döndü ve ayný yýlýn Þubat ayýnda Câmia
Milliyye Ýslâmiyye’de öðretim üyesi sýfa-
týyla göreve baþladý, ardýndan “þeyhü’l-câ-
mia” (rektör) oldu. Bu görevini 1948 yýlýna
kadar sürdürdü. 1963-1969 yýllarý arasýn-
da “emîrü’l-câmia” (sembolik olarak üni-
versitenin en yetkili ismi, baþkan) göre-
vini üstlendi. Buradaki tecrübeleri ve eði-
tim felsefesi alanýndaki çalýþmalarý netice-
sinde 1938-1948 yýllarýnda Hindistan Eði-
tim Komisyonu baþkanlýðý yaptý. 1948’de
Aligarh Muslim University’nin fiilen rektö-
rü oldu ve Hindistan Üniversiteler Komis-
yonu üyeliðine seçildi. 1954’te Dünya Üni-
versiteler Birliði'nin baþkanlýðýna getirildi.
1956-1958 arasýnda Birleþmiþ Milletler Eði-
tim, Bilim ve Kültür Teþkilâtý (UNESCO) Yö-
netim Kurulu’nda Hindistan temsilcisi sý-
fatýyla görev yaptý. 1957’de Bihâr eyaleti
valisi oldu. 1962’de Hindistan devlet baþ-
kan yardýmcýlýðýna getirildi. Hindistan Ulu-
sal Kongresi’nin adayý olarak katýldýðý se-
çimlerde Hindistan’ýn ilk müslüman dev-
let baþkaný seçildi (13 Mayýs 1967). Onun
devlet baþkaný seçilmesi dünyada Hindu
egemen Hindistan demokrasisi için iyi bir
sýnav olarak algýlandý (Indian Muslims in
Freedom Struggle, s. 162). Bu görevde iken
3 Mayýs 1969 tarihinde geçirdiði kalp krizi

TTK Belleten, XXVII/107 [1963], s. 477-483).
10. “Die karaimische Literatur” (Ph.TF, Wi-
esbaden 1964, II, 793-801). 11. Slownik
karaimsko-rosyjsko-polski (Moskova
1974, Baskakov ile birlikte). Karaimce es-
ki ve dinî terimlerle ilgili bir sözlüktür.

C) Osmanlý Türkçesi. 1. Studia nad
jezykiem staroosmańskim I: Wybrane
ustepy z anatolijsko-tureckiego przek-
ladu Kalili i Dimny (Krakow 1934). Mü-
ellifin Eski Osmanlýca (Eski Anadolu Türkçe-
si) adýný verdiði dönemle ilgili araþtýrma-
larýnýn ilki olan bu eser Kelîle ve Dim-
ne’den bazý bölümler içerir. 2. “La plus
ancienne version turque du recueil per-
san de conte intitulé Marzubån-nåme”
(Bulletin Intern. de l’acad polonaise des
sciences et des lettres, I-II/7-10 [Kraków
1936], s. 186-192). Bu makalede Berlin ve
Varþova nüshalarýndan hareketle Merzü-
bânnâme’nin Eski Anadolu Türkçesi’ne
XIV. yüzyýlda çevrildiði ileri sürülmektedir.
3. “List turecki Sulejmana I do Zygmunta
Augusta: W ówczesnej transkrypcji i tlu-
maczeniu polskim z roku 1551” (Kanûnî
Sultan Süleyman’ýn Kral Zsigismund
August’a gönderdiði 1551 tarihli mektup,
RO, XII [1936], s. 91-118). 4. Etudes sur
la langue viellie-osmanlie II: Chapitres
choisis de la traduction turque-anato-
lienne du Qurßån (Krakow 1937). Kur’ân-ý
Kerîm’den seçilmiþ sûrelerin Eski Anado-
lu Türkçesi’yle yapýlmýþ çevirilerinden olu-
þan eserin metin ve sözlüðündeki yanlýþ-
larla ilgili Ahmet Topaloðlu’nun bir maka-
lesi bulunmaktadýr (bk. bibl.). 5. Poemat
Irański Husräv-u-}¢r¢n w wersji osmańs-
ko-tureckiej }eyh¢ (Warszawa 1963). 6.
Poezje stroficzne A{ýk-pa{a (Warszawa
1967). 7. Zarys dyplomatyki osmańsko-
tureckiej (Osmanlý-Türk diplomatiði ta-
rihi, Warszawa 1955, Jan Reychman ile
birlikte). Eser Andrew S. Ehrenkreutz ta-
rafýndan yeniden gözden geçirilerek Ýn-
gilizce’ye çevrilmiþtir (Handbook of Otto-
man-Turkish Diplomatics, The Hague-Pa-
ris 1968). 8. “Traktat Arystotelesa o sztuce
wojennej Adab-ý harb w wersji osmansko-
tureckiej” (Savaþ sanatýna ait Osmanlý di-
linde yazýlan Âdâb-ý Harb adlý Aristote-
les’in risâlesi, RO, XXXI/2 [1968], s. 23-
105; XXXIII/11 [1969], s. 7-76).
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