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trc. Ve dat Kö ken, An ka ra 2011). On iki bö-

lüm den olu şan ese rin bi rin ci bö lü mün de 

ta rih ön ce si dil bi li mi ne ait ve ri ler, ikin-

ci bö lüm de Yu ka rı Ye ni sey’de ki taş lar ve 

bun lar üze rin de ya pı lan ça lış ma lar, üçün-

cü bö lüm de on iki hay van lı Türk tak vi mi 

ve bu tak vim de ki hay van isim le ri ya nın da 

Kül ti gin ile Bil ge Ka ğan’ın ölü müy le ve 

âbi de le rin di kil me ta rih le ri ne ait bil gi ler 

de yer al mak ta dır. Üçün cü bö lüm de ay-

rı ca Es ki Türk ler’de ta rih be lirt me sis te-

mi hak kın da mâlûmat var dır. Dör dün cü 

bö lüm, Mo ğo lis tan’da 744-840 yıl la rın da 

hü küm sü ren Uy gur lar dö ne min de kul la-

nı lan on iki hay van lı tak vim le il gi li dir. Be-

şin ci bö lüm da ha son ra ya şa mış Uy gur-

lar’da ki tak vim üze ri ne dir. Al tın cı bö lüm-

de Türk tak vim le ri nin ilk İslâmî tan zim le-

ri, ye din ci bö lüm de Uy gur-Mo ğol tak vi mi 

ve ya yı lı mı, se ki zin ci bö lüm de Nestûrî-

Türk ler’de ki çif te tak vim, do ku zun cu 

bö lüm de Ku man lar’ın kul lan dı ğı tak vim, 

onun cu bö lüm de Bul gar lar’dan kro no lo-

jik iz ler, on bi rin ci bö lüm de Ül ker Yıl dız 

kü me le ri ne da ya lı tak vim ka lın tı la rı ve on 

ikin ci bö lüm de hal ka ait tak vim le rin ni te-

lik le ri an la tı lır. Eser hak kın da Os man Fik ri 

Sert ka ya ve Ün ver Gü nay ta nı tım-eleş ti ri 

ya zı la rı yaz mış tır (bk. bibl.). 2. In tro duc-

ti on à l’étu de pra ti que de la lan gue 

tur que (Pa ris 1987). Fran sız lar’a Türk-

çe’yi öğ ret mek ama cıy la ka le me alı nan 

eser Fran sa’da Tür ko lo ji ala nın da ça lı şa-

cak la rın baş vu ru ki ta bı dır. 3. Aven tu res 

mer ve il le uses so us ter re et ail le urs de 

Er-Tösh tük le géant des step pes (Gal-
li mard 1965, 1989, Per tev Na ili Bo ra tav’la 
bir lik te). Step le rin de vi Er-Töş tük’ün yer 

al tın da ve baş ka yer ler de ki dik kat çe ki ci 

ma ce ra la rı na da ir olan eser Kır gız Türk-

çe si’nden Fran sız ca’ya çev ril miş tir. 4. Les 

turcs des mots, des hom mes (Bu da peş-
te 1994). Ye di bö lüm den mey da na ge len 

eser de Ba zin’in Türk di liy le il gi li ma ka le le-

ri yer alır. Es ki Türk ya zıt la rı, bu ya zıt lar da 

kul la nı lan ün lü ve ün süz ler, ba zı Türk çe 

ke li me le rin eti mo lo ji si, Türk ler’de za man 

kav ra mı, Türk çe’nin de ği şik dö nem le ri bu 

ma ka le le rin baş lı ca ko nu la rı nı oluş tu rur. 

5. Le liv re de Dédé Kor kut, récit de la 

ges te Og huz (Pa ris 1998, Al tan Gö kalp 
ile bir lik te). Mélan ges of ferts à Lo uis 

Ba zin par ses dis cip les, collègu es et 

amis adıy la bir ar ma ğan ki ta bı ha zır la-

na rak Va ria Tur ci ca’nın XIX. cil di ola rak 

ya yım lan mış tır (ed. Je an-Lo uis Bac qué-
Gram mont v.dğr., Pa ris 1992).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Lo uis Ba zin, “Os man lı San sü rü ve Söz lük Ya-
zar lı ğı: Sa mi Bey’in Kâmûs-i Fran sevî’si” (trc. 
Ser ver Ta nil li), TT, IV/19 (1985), s. 10-12; Os man 

ya pan Je an Deny’nin ya nın da üç yıl eği tim 

gö re rek Ya şa yan Do ğu Dil le ri Millî Mek te-

bi’nden dip lo ma al dı. Tür ko lo ji ala nın da 

uz man laş mak için Âzerî, Türkmen ve Kır-

gız Türk çe si ya nın da Mo ğol ca da öğ ren di.

Fran sız hü kü me tin den al dı ğı burs la 

1945’ te ai le siy le bir lik te An ka ra’ya gi de rek 

Türk di li üze ri ne ça lış ma la rı na de vam et ti. 

Meh med Fu ad Köp rü lü, Or han Ve li, Nu rul-

lah Ataç gi bi önem li isim ler le ay nı çev re de 

ve rim li üç bu çuk yıl ge çir di ve 1949 yı lın da 

Fran sa’ya dön dü. Ho ca sı J. Deny’nin ve fa-

tın dan son ra Do ğu Dil le ri Ens ti tü sü’nde 

pro fe sör ola rak kırk yıl ka dar Türk çe ders-

le ri ver di. 1950’de Sor bon ne Üni ver si te si 

Yük sek Etüt ler Oku lu’nda kur du ğu kür sü-

de Türk di li ta ri hi ve Türk leh çe le riy le il gi li 

ders ler okut tu. 1978’de ta yin edil di ği III. 

Pa ris Üni ver si te si’nden 1990 yı lın da emek-

li ye ay rıl dı. Bu ara da Turcica’nın ya zı ku-

ru lu üye li ğin de bu lun du. 2 Mart 2011’de 

öl dü. Lo uis Ba zin Türk di li, Türk kül tü rü 

ve ina nış la rı, es ki Türk epig ra fi li te ra tü rü, 

Türk tak vim le ri, Türk yö re sin de Bu dizm’in 

nü fu zu, İslâmî Türk ede bi ya tı nın ilk me-

tin le ri gi bi ko nu lar da yet miş ka dar ma ka le 

ile te lif ve ter cü me çok sa yı da eser ka le me 

al mış tır. Çe vi ri le ri ara sın da Azer bay can lı 

Mir za Feth Ali Ahundzâde’nin ko me di le ri 

gi bi eser ler de var dır. Ma ka le le ri nin ba zı-

la rı ki tap lar da (Ya ban cı Araş tır ma cı la rın 
Gö züy le Alevîlik, trc. İl han Cem Ar se ven, 
İs tan bul 1997, s. 1-20), ba zı la rı da çe şit li 

der gi ler de ya yım lan mış tır (bk. bibl.).

Eser le ri. 1. Les ca len dri ers turcs an-

ci ens et médiéva ux (Lil le 1974). Eski 

ve Or ta çağ’ lar da Türk ler’in kul lan dı ğı 

tak vim ler hak kın da önem li ve ay rın tı lı 

bil gi le rin ve ril di ği bu ça lış ma Ba zin’in 2 

Ara lık 1972’de III. Pa ris Üni ver si te si’nde 

sa vun du ğu pro fe sör lük te zi dir ve onun en 

önem li ese ri ka bul edi lir. Eser, Bib li othéca 

Ori en ta lis Hun ga ri ca ta ra fın dan 1991’de 

Les systèms chro no lo gi qu es dans le 

mon de turc an ci en adıy la ye ni den ba-

sıl mış ve Türk çe’ye de çev ril miş tir (Es ki 
Türk Dün ya sın da Kro no lo ji Yön tem le ri, 

Louis Bazin

Oren burg ve Taş kent’te resmî tö ren ler-

le anıl mış, 1988’den son ra Ka za kis tan’da 

cad de le re ve okul la ra, Al ma tı’da Dil Bilim i 

Ens ti tü sü’ne ve Kos ta nay şeh rin de ki üni-

ver si te ye onun adı ve ril miş tir. 1998’de do-

ğu mu nun 125. yıl dö nü mü do la yı sıy la Al-

ma tı’ da bü yük tö ren ler ger çek leş ti rilmiş, 

adı na ulus lar ara sı kon fe rans dü zen len-

miş, Ah med Bay tur su nov Mü ze si açıl mış 

ve anı tı di kil miş tir.

BİB Lİ YOG RAF YA :
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1990; S. Ka li ev, “Ah met Bay tur sı nov nın Pe da-
go gi ka lık Köz ka ras ta rı”, Ka zak Hal kı nın Ta lim 
Ter bie Ta ri hı nan, Al ma tı 1992, s. 193-210; S. Ke-

ki şev, Ahan Tu ra lı Aki kat, Al ma tı 1992, tür.yer.; 
G. Ah me tov, Alaş Alaş Bol gan da, Al ma tı 1996, 
s. 3-37; Fer hat Ta mir, “Ah met Bay tur su nov ve 
1926 Ba kü Tür ko lo ji Kon gre si”, Ba kü Tür ko lo ji 
Kon gre si nin 70. Yıl Dö nü mü Top lan tı sı, An ka ra 
1999, s. 115-119; F. D. Aş nin v.dğr., Rep res si ro-
van na ya Tyur ko lo gi ya, Mosk va 2002, s. 177-
195; Va hit Türk, “Ka zak Ay dın lan ma Ha re ke ti 
İçe ri sin de Ah met Bay tur sun ve Ça lış ma la rı”, 
Türk ler (nşr. Ha san Celâl Gü zel v.dğr.), An ka ra 
2002, XVI II, 665-673; Ser tan Ali be ki roğ lu, Ka-
zak Ali mi Ah met Bay tur su noğ lu’nun Ha ya tı 
ve Eser le ri (yük sek li sans te zi, 2005), Ga zi an tep 
Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü; Emin Öz de-

mir, 20. Yüz yı lın Baş la rın da Ka za kis tan’da Fi kir 
Ha re ket le ri (dok to ra te zi, 2007), Ga zi Üni ver si te-
si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 120-127; a.mlf., 
“Ah met Bay tur su nov’un Ha ya tı ve 20. Yüz yı lın 
Ba şın da Ka za kis tan’da Eği tim Fa ali yet le ri İçin de-
ki Ye ri”, Dum lu pı nar Üni ver si te si Sos yal Bi lim-
ler Der gi si, sy. 22 (2008), s. 61-75; Ner gis Bi ray, 
“Ah met Bay tur su noğ lu ve Eser le ri”, Pa muk ka le 
Üni ver si te si Eği tim Fa kül te si Der gi si, sy. 5, De-
niz li 1999, s. 10-16; Hü se yin Kö bey, “Ka zak Dil 
Bil gi ni Ah met Bay tur su nov”, Türk Dün ya sı Dil 
ve Ede bi yat Der gi si, sy. 14, An ka ra 2002, s. 223-
233; Kar boz Diy ka nov, “Bay tur su nov’un 125. Yıl 
Dö nü mü ne Ar ma ğan: Kır gız Di li ve Ak mat Bay-
tur su nov” (trc. Ulan bek Ali mov – Cıl dız Ali mo va), 
Türk Dün ya sı İn ce le me le ri Der gi si, V/2, İz mir 
2005, s. 325-334.
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20 Ara lık 1920’de Nor man di ya’nın Cal-

va dos böl ge sin de doğ du. Öğ ret men lik ya-

pan bir ai le nin ço cu ğu dur. Li se öğ re ni mi 

sı ra sın da Grek çe, La tin ce, Al man ca oku-

du, kla sik ede bi yat ders le ri al dı. Osman lı 

ve Türk ta ri hiy le de il gi len di. 1943 yı lın-

da üni ver si te den me zun ol du ve Ulusal 

Fran sız Bi lim sel Araş tır ma lar Mer ke zi’nde 

araş tır ma cı ola rak gö re ve baş la dı. Bu ra da 

da ha çok ge nel dil bi li mi ala nın da ça lışma-

lar yap tı. Dö ne min ta nın mış dil ci le rin den 

J. Vendryés’nin tav si ye si üze ri ne Türk çe 

öğ ren me ye baş la dı. Do ğu Dil le ri Kür sü-

sü’nde Tür ki ye Türk çe si’yle il gi li ça lış malar 
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ne şir le rin ba şı na yaz dı ğı uzun ana li tik gi-

riş ler de İslâm fel se fe si ta ri hi açı sın dan bi-

lin me yen pek çok hu su sa açık lık ge tir miş, 

şar ki yat çıların id di ala rı na kar şı eleş ti rel bir 

yak la şım ser gi le miş tir. Bu nun ya nı sı ra 

önem li ba zı İslâm âlim le ri ne ait eser le rin 

ten kit li neş ri ni yap mış, İslâm mez hep le ri 

ta ri hi, tasavvuf ve kelâm ala nın da ki ça-

lışmalarıyla İslâm me de ni ye ti ta ri hi araş-

tır ma cı la rı na önem li imkânlar sağ la mış tır.

Eser le ri. Yu nan ca, Fran sız ca, Al man ca 

ve İs pan yol ca bi len Be devî çok velûd bir 

ya zar ola rak ta nın mak ta dır. 1984’te ya-

yım la dı ğı Mevsû£atü’l-fel se fe’de ken di-

si ne da ir bir mad de ye de yer ve re rek te lif, 

ter cü me ve ne şir tü rün den yet miş do ku-

zu Arap ça, be şi Fran sız ca top lam sek sen 

dört ese ri ni zik ret miş tir. Ça lış ma la rı na 

ve fa tı na ka dar ara ver me den de vam et-

miş, te lif, ter cü me ve ne şir tü rün de 200’e 

ya kın ki tap ve ma ka le or ta ya koy muş tur. 

Te lif: Ni etzs che (Ka hi re 1939), Speng-

ler (Ka hi re 1941), Scho pe nha uer (Ka hi-
re 1942), Rebî£u’l-fik ri’l-Yûnânî (Ka hi re 
1942), ¥arîfü’l-fik ri’l-Yunânî (Ka hi re 
1943), Eflâ¹ûn (Ka hi re 1944), Aris¹û (Ka-
hi re 1944), ez-Zamânü’l-vücûdî (Ka hi re 
1945), Min TârîÅi’l-il¼âd fi’l-İslâm (Ka hi-
re 1945), Mirßâtü nefsî: Dîvânü şi£r (Ka-
hi re 1946), el-İnsâniy ye ve’l-vücûdiy-

ye fi’l-fik ri’l-£Arabî (Ka hi re 1947), 
ŞaÅ½iyyât šališa fi’l-İslâm (Ka hi re 1947), 
Şehîde tü’l-£ışši’l-ilâhî: Râbi£atü’l-£Ade-

viy ye (Ka hi re 1948), Şa¹a¼âtü’½-½ûfiy ye 

(Ka hi re 1949), MaÅ¹û¹âtü Aris¹û fi’l-

£Ara biy ye (Ka hi re 1960), Dirâse fi’l-fel-

se fe ti’l-vücûdiy ye (Ka hi re 1961), Müßel-

le fâtü’l-øazzâlî (Ka hi re 1961), ¥âzim 

el-Æar¹âcennî ve na¾ariyyâtü Aris¹û 

fi’ş-şi£r ve’l-belâ³a (Ka hi re 1961), el-

Man ¹ıšu’½-½ûrî ve’r-riyâ²î (Ka hi re 1962), 
Fel se fe tü’l-£u½ûri’l-vüs¹â (Ka hi re 1962), 
Müßel lefâtü İbn ƒaldûn (Ka hi re 1962), 
el-Mevt ve’l-£abšariy ye (Ka hi re 1962), 
en-Našdü’t-târîÅî (Ka hi re 1963), Me nâ-

Abdurrahman

Bedevî

Pa ris Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si’nde-

ki (Sor bon ne) İslâm Araş tır ma la rı Ens ti-

tü sü’nün da ve tiy le Şu bat-Ma yıs 1967’de 

kon fe rans ver mek ama cıy la Fran sa’da bu-

lun du. 1967-1973 yıl la rın da Bin ga zi’de ki 

Lib ya Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si’nde 

man tık ve çağ daş fel se fe ders le ri ver di. 

Ni san 1973’te Lib ya Üni ver si te si’ni zi ya-

ret eden Al bay Mu am mer el-Kaddâfî’ye 

fel se fe öğ ren ci le ri nin yö nelt ti ği, dü şün ce 

ve ifa de öz gür lü ğüy le il gi li so ru ve eleş-

ti ri le rin ar dın dan Kaddâfî, Be devî’yi on 

ye di gün sü rey le hap se mahkûm et tiy se 

de Mı sır Dev let Baş ka nı En ver Se dat’ın 

ara ya gir me siy le ser best bı ra kıl dı. 1973-

1974’te Tah ran Üni ver si te si İlâhi yat ve 

İs lâmî İlim ler Fa kül te si’nde ta sav vuf ve 

İslâm fel se fe si ho ca sı ola rak gö rev yap tı. 

Ey lül 1974’te Kü veyt Üni ver si te si Ede bi-

yat Fa kül te si’ne geç ti ve 1982 yı lı na ka dar 

bu ra da çağ daş fel se fe, man tık, ahlâk ve 

ta sav vuf ders le ri ver di.

Mı sır’ın si ya se tiy le de ya kın dan il gi le nen 

ve 1938-1940 yıl la rın da Hiz bü Mısr el-fe-

tât’ın üye si olan Be devî, 1944-1952 yıl la rı 

ara sın da el-Hiz bü’l-va tanî el-cedîd’in yük-

sek kon sey üye si sı fa tıy la fa ali yet gös ter-

di. Cemâl Ab dünnâsır’ın ik ti da ra ge li şi nin 

ar dın dan Ocak 1953’te ye ni Mı sır ana ya-

sa sı için oluş tu ru lan kon sey de gö rev aldı, 

an cak kon se yin ha zır la dı ğı öz gür lük çü 

ana ya sa ik ti dar ta ra fın dan ka bul edil me di. 

Be devî, Kü veyt Üni ver si te si’nde ki gö re vin-

den ay rıl dık tan son ra Pa ris’te ya şa ma ya 

baş la dı, bu ra da ge çir di ği bir ra hat sız lık 

üze ri ne Ka hi re’ye ge ti ril di ve yak la şık dört 

ay son ra 25 Tem muz 2002’de ve fat et ti.

Baş ta Mı sır ol mak üze re Arap dün ya-

sın da fel se fe kül tü rü nün ya yıl ma sın da 

en önem li ro le sa hip isim ler den bi ri olan 

Ab dur rah man Be devî ge niş bir sa ha ile 

il gi len miş tir. Bu an lam da ilk sı ra yı yük sek 

li sans ve dok to ra ça lış ma la rı do la yı sıy la in-

ce le di ği va ro luş çu luk fel se fe si al mak ta dır. 

Ken di ni va ro luş çu bir fi lo zof ola rak ni te le-

yen Be devî, ölüm ve za man ko nusun da ki 

ça lış ma la rıy la bu eko lün Arap ça ko nu şu-

lan coğ raf ya lar da en önem li tem sil ci le rin-

den bi ri ha li ne gel miş tir. Kant ve Al man 

ide aliz miy le de il gi le nen Be devî’nin İslâm 

fel se fe si araş tır ma la rı na olan kat kı la rı 

bü yük tak dir gör müş tür. An tik Yu nan 

felse fe si nin İslâm dün ya sı na in ti ka li ne 

da ir ça lış ma la rı, bu gün hâlâ İslâm fel-

se fe siyle il gi li araş tır ma lar da en önem li 

baş vu ru kay nak la rı ara sın da sa yıl mak ta-

dır. Bu çer çe ve de Eflâtun, Aris to, Plo tin 

gi bi fi lozof la rın VI II. yüz yı lın ikin ci ya rı sın-

dan iti ba ren Arap ça’ya çev ri len eser le-

ri nin ten kit li ne şir le ri ni ger çek leş tir miş, 

Fik ri Sert ka ya, “Lo uis Ba zin, Les Ca len dri ers Turcs 
An ci ens et Me di ve aux (Es ki ve Or ta Çağ lar da 
Türk le rin Tak vim le ri)”, TM, XIX (1977-79), s. 335-
344; Ün ver Gü nay, “Türk Dün ya sın da Kro no lo jik 
Sis tem ler”, EÜ Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü Der gi-
si, sy. 20, Kay se ri 2006, s. 239-272; R. Dor, “In 
me mo ri am Lo uis Ba zin (1920-2011)”, Tur ci ca, 
XLI II, Pa ris 2011, s. 1-6; G. Ha zai – P. Zi eme, “In 
me mo ri am Lo uis Ba zin (29 décem bre 1920 – 2 
mars 2011)”, Ar.Ott., XXVI II (2011), s. 299-301; 
G. Ha zai, “Adi eux à Lo uis Ba zin”, a.e., XXIX 
(2012), s. 191-197; Ce mi le Kı na cı, “Lo uis Ba zin’in 
Ardın dan (1920-2011)”, Dil Araş tır ma la rı, sy. 10, 
An kara 2012, s. 229-234; Ay şe Jolly, “Türkolog 
Lo uis Ba zin ile Bir Gö rüş me”, http://www.tur kish-
language. org/go rus me ler/ (17.03.2015).
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4 Şu bat 1917 ta ri hin de Dim yat’ın Şer-

bâs kö yün de ge niş top rak sa hi bi zen gin 

bir ai le nin ço cu ğu ola rak dün ya ya gel di. 

İl ko kul dan son ra 1932 yı lın da Cîze’de ki 

Saîdiy ye Oku lu’nda or ta öğ re ni mi ni üs tün 

ba şa rıy la ta mam la dı. Ar dın dan Mı sır (Ka-

hi re) Üni ver si te si Fel se fe Bö lü mü’ne gir di 

ve bu ra da Ale xan dre Koy re, André La lan-

de, A. Bur lo ud, Mus ta fa Ab dürrâzık’ın 

ta le be si ol du. Ay nı za man da, Arap Di li 

Bö lü mü’nde ho ca lık ya pan Pa ul Eli ezer 

Kra us’tan fi lo lo ji, me tin ten ki di ve neş-

ri hu su sun da ders ler al dı. Ma yıs 1938’de 

me zun ol du ve 15 Ekim’de Fel se fe Bö lü-

mü’nde André La lan de’ın asis ta nı ol du. 

La lan de’ın da nış man lı ğın da baş la dı ğı va-

ro luş çu fel se fe de ölüm so ru nu na da ir yük-

sek li sans te zi ni Ale xan dre Koy re ile Ka sım 

1941’de ta mam la dı. 1941-1950 yıl la rı ara-

sın da üni ver si te de man tık, Yu nan fel se-

fe si ve araş tır ma me tot la rı ders le ri ver di. 

1944’te Câmi atü Fuâdi’l-ev vel’de (Ka hi re 
Üni ver si te si) va ro luş çu fel se fenin za man 

an la yı şı na da ir dok to ra te zi ni ta mam la dı. 

Ni san 1945’te ay nı üni ver si te nin fel se fe 

bö lü mün de öğ re tim gö rev li si, Tem muz 

1949’da do çent ol du. 19 Ey lül 1950’ de fel-

se fe bö lü mü nü kur mak üze re Câ mi atü 

İbrâhim Pa şa el-Kebîr’e (Ay ni şems Üni-
ver si te si) geç ti. 28 Ocak 1959’da pro fe sör-

lü ğe yük sel di ve bu üni ver si te de ki gö re vi ni 

Ey lül 1971’e ka dar sür dür dü. 1947-1949 

yıl la rın da Lyon Üni ver si te si’ne bağ lı Bey-

rut’ta ki Fran sız Üni ver si te si Yük sek Ede-

bi yat Fa kül te si’nde İs lâm fel se fe si ho ca lı ğı 

yap tı. Mart 1956 – Ka sım 1958 ara sın da 

İs viç re’nin Bern şeh rin de kül tür müs te-

şa rı ve eği tim mü dü rü ola rak gö rev al dı. 




