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ba zı ta sav vufî şi ir le ri ni içe rir (Ya pı ve Kre-
di Ban ka sı Ktp., nr. 15972; An ka ra Millî 
Kü tüp ha ne, nr. A004635-04). Bo levî’nin 

şi ir le ri nin bir kıs mı nı Müs ta kimzâde Sü-

ley man Efen di “Şerh-i Ebyât-ı Îsâ Efen di” 

adıy la şer het miş tir (İÜ Ktp., nr. 9686). Îsâ 

Efen di, Pîr Meh med Üs kübî’nin Fetâvâ-yı 

Üs kû bî ad lı 206 va rak lık Türk çe fı kıh ki ta-

bı nı is tin sah et miş tir (Sü ley ma ni ye Ktp., 
Fâtih, nr. 2355).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Sâlim, Tez ki re, İs tan bul 1315, II, 612; a.e.: 
Tezki re tü’ş-Şu‘arâ (nşr. Ad nan İn ce), An ka ra 
2005, s. 617-618; Si cill-i Osmânî, I, 127; Osman-
lı Mü el lif le ri, I, 127; Kehhâle, Mu£ce mü’l-müßel-
li fîn, VI II, 29; Ni had Sa mi Ba nar lı, Re sim li Türk 
Ede biyâtı Târi hi, İs tan bul 1971, I, 613; Zirik lî, el-
A£lâm (Fet hul lah), V, 106; Meh met Ya vuz, Arap 
Gra me ri ne Da ir Eser Ya zan Os man lı-Türk Âlim-
le ri (XVI-XX. Asır lar), İs tan bul 2008, s. 222-223; 
Ab dul lah Kı zıl cık, “Bo levî İsa Efen di”, ŞM, sy. 8 
(1998), s. 315-318.
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(1904-1962)

Rus asýllý Türkolog.˜ ™

3 (16) Mart 1904’te iş çi bir ai le nin ço-

cu ğu ola rak Taş kent’te doğ du. On dört 

ya şın dan iti ba ren ba ba sı nın ça lış tı ğı kö-

mür ma de nin de ça lış ma ya baş la dı. Tür-

kis tan’da Sov yet ida re si nin ku rul ma sın dan 

son ra önü ne ye ni ufuk lar açıl dı, 1928’de 

Taş kent’te ki Or ta As ya Dev let Üni ver si te si 

Do ğu Fa kül te si’ni bi tir di. Ho ca la rı ara sın-

da M. S. An dre ev, N. G. Mal lits kiy, A. A. 

Se me nov, A. E. Şmidt gi bi şar ki yat çı lar 

var dı. Öğ ren ci lik yıl la rın da iki ma ka le ya-

yım la dı. Bir müd det Or ta As ya Dev let Mü-

ze si’nde me mur ola rak ça lış tı, bu sıra da 

Taş kent’te ki Zi ra at ve Tıp fa kül te lerin de 

Öz bek di li ders le ri ver di. 1929-1935 yıl la rı 

ara sın da Le nin grad (Peters burg) Üniversi te-

si Do ğu Dil le ri Fakülte si’nde V. V. Barthold, 

A. N. Sa moy lo viç, N. Ya. Marr, S. E. Ma lov, 

L. V. Şçerb gi bi meşhur Tür ko log ve şar ki-

yat çı lar dan ders al dı. Bu ra da çeşit li Türk 

leh çe le ri ni öğ ren di ği gi bi dil bi li mi ala nın da 

da uz man laş tı. Bir yan dan da ay nı fa kül te-

de Öz bek çe ve Uy gur ca ders ler ve ri yor du. 

Fa kül te de ki Mark sizm-Le ni nizm li te ra tü-

rü nün Öz bek çe’ye ter cü me si kurs la rı na 

ka tıl dı. İlim ler Aka de mi si’nde yük sek li-

sans ve dok to ra eği ti mi ni ta mam la dı. Le-

nin grad ve Taş kent’te çe şit li üni ver si te ve 

aka de mi ler de Öz bek çe, Uy gur ca, Ka zak ça, 

Kır gız ca, Türk men ce okut tu ve araş tır ma-

lar da bu lun du. Türk dil le ri nin lek si ko lo ji, 

di ya lekt, fo ne tik ve gra me ri üze ri ne iyi ce 

de ye ri ne ge tir di. İs tan bul’a dö nüş yo lun-

da Şam’da 22 Ra ma zan 1127 (21 Ey lül 

1715) ta ri hin de ve fat et ti ve Muh yid din 

İb nü’l-Arabî Tür be si’ne def ne dil di. Bur sa lı 

Meh med Tâhir onun mu kad des bir yol cu-

luk es na sın da ki ölü mü nü, “Îsâ öl dü fa kat 

sev gi si öl me di” sö zü nün sır rı na maz har 

ol ma sı şek lin de ifa de eder.

Eser le ri. 1. Müfîdü’l-i£râb fi’n-na¼v. 

Îsâ Efen di, öğ re tim fa ali yet le ri sı ra sın-

da ver di ği ders ler de öğ ren ci le rin ih ti yaç 

duy du ğu hu sus la rı be lir le miş, Arap di li nin 

gra me ri ni ba sit leş ti rip ez ber len me si ni ko-

lay laş tır mak ama cıy la bu ese ri ni ka le me 

al mış, eser Ab dul lah Kı zıl cık ta ra fın dan 

yük sek li sans te zi ola rak tah kik edil miş tir 

(1997, MÜ Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü). 2. 

De vâ-i Emrâz (Sü ley ma ni ye Ktp., Ha mi-
di ye, nr. 1023, 1036; Aya sof ya, nr. 3615). 
Alt mış iki bö lüm ve 382 ko nu dan olu şan 

bu Türk çe eser de has ta lık lar, be lir ti le ri 

ve te da vi le riy le il gi li ge niş bil gi yer al mak-

ta dır. 3. Ni zâ mü’l-ed vi ye. Eser de ilâç 

ola rak kul la nı la bi le cek çe şit li bit ki le rin 

isim le ri Arap ça, Türk çe, Fars ça, Süryânîce 

ve Rum ca kar şı lık la rıy la bir lik te al fa be tik 

sı ra ya gö re ve ril miş tir (Sü ley ma ni ye Ktp., 
Ha mi di ye, nr. 1036). 4. Fe²âßilü’ş-şühûr 

ve’l-eyyâm (Kay se ri Râ şid Efen di Ktp., 
nr. 662). 5. Va¼det-i Vücûd (İs tan bul Be-
le di ye si Ata türk Ki tap lı ğı, Os man Nu ri Er-
gin, nr. 313). 6. Dîvân-ı Mahvî. Bo levî’nin 

Efen di, de de si za ma nı nın bü yük âlim le rin-

den Ha san Efen di’dir. Oğ lu Mu ham med 

Sâlih Efen di “Sahvî” mah la sıy la şi ir ler yaz-

mış, kız kar de şi nin oğ lu Ganîzâde Nâdirî 

mi‘râciy ye siy le ta nın mış tır.

İlk eği ti mi ni de de si Ha san Efen di’den 

al dık tan son ra İs tan bul’a git ti. İs tan bul’da 

Bül bül cüzâde di ye ta nı nan, Fâtih ve Aya-

sof ya ca mi le ri nin kür sü şey hi Hal vetî 

şeyh le rin den Ka ra man lı Ab dül ke rim Fethî 

Efen di’den ta sav vuf la il gi li ders ler alır ken 

sarf, na hiv, belâgat ve man tık gi bi ders le-

re de de vam et ti. Hal ve tiy ye’nin Şem siy ye 

ko lu na men sup olan ho ca sı na in ti sap et ti 

ve on dan inâbe ala rak ders hal ka sı na ka-

tı lan ta sav vuf tâlip le ri ne ve öğ ren ci le re 

ders ver me ye baş la dı. Yi ne ho ca sın dan 

al dı ğı icâzet le ca mi ler de ir şad fa ali ye tin-

de bu lun du. 1076 (1665-66) yı lı ba şın da 

Or ta Ca mi vâizi ola rak ilk resmî gö re vi ne 

baş la dı. 1095’te (1684) ta yin edil di ği Fa-

tih sem tin de ki Ter cü man Yûnus Ca mii ve 

Zâ vi ye si’nde on beş yıl ka dar sü ren vâiz-

lik ve ir şad gö re vin den son ra ay nı gö re ve 

Sul tan Se lim Ca mii’nde (1105/1693-94) ve 

kı sa bir müd det Fâtih ve Be ya zıt ca mi le-

rin de de vam et ti (Tez ki re tü’ş-Şu‘arâ, s. 
617). Ni ha yet 1122 (1711) yı lı nın so nun da 

Sü ley ma ni ye Ca mii kür sü şeyh li ği ne ta yin 

edil di ve öm rü nün so nu na ka dar bu gö-

rev de kal dı. Îsâ Efen di, bu gö re vi yü rü tür-

ken iler le miş ya şı na rağ men hac va zi fe si ni 

Bolevî Îsâ Efendi’nin Müfîdü’l-i £râb fi’n-na¼v  adlı eserinin müellif hattı nüshasının ilk iki sayfası  (Süleymaniye Ktp., Fâtih, 
nr. 5079/1)
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Ýngiliz þarkiyatçýsý.˜ ™

29 Ara lık 1928’de Shef fi eld’de doğ du. 

Li sans eği ti mi ni Ox ford Üni ver si te si St. 

John Col le ge’da ta rih ala nın da üs tün ba-

şa rıy la ta mam la yıp 1952’de me zun ol du. 

Yük sek li san sı nı Edin burgh Üni ver si te-

si Or ta do ğu Dil le ri Bö lü mü’nde Arap ça, 

Fars ça ve Türk çe’yi öğ re ne rek ta mam la-

dı (1956). 1957’de Ox ford Üni ver si te si St. 

John Col le ge’da ikin ci yük sek li sans de-

re ce si al dı. Dok to ra sı nı W. Mont go mery 

Watt ve John R. Walsh yö ne ti min de The 

Tran si ti on from Ghaz na vid to Sel juq 

Po wer in the Is la mic East ad lı te ziy le 

1961’ de Edin burgh Üni ver si te si’nde bi-

tir di. 1956-1965 yıl la rın da İs koç ya’da St. 

An drews Üni ver si te si’nde Arap ça okut-

man lı ğı yap tı. 1966-1967’de Ka na da’da 

To ron to Üni ver si te si’nde mi sa fir öğ re tim 

üye si sı fa tıy la bu lun du. 1967-1990 yıl la rı-

nı kap sa yan aka de mik ka ri ye ri nin bü yük 

kıs mı nı Manc hes ter Üni ver si te si Or ta do ğu 

Araş tır ma la rı Bö lü mü’nde Arap ta ri hi ve 

ede bi ya tı pro fe sö rü ola rak ge çir di. 1971’-

de ken di si ne onur sal yük sek li sans de re-

ce si ve ri len bu bö lüm de çe şit li ara lık lar la 

uzun sü re bö lüm baş kan lı ğı yap tı. Emek li 

ol duk tan son ra da bö lüm de ders ver me ye 

de vam et ti. 1969’da Ca li for nia Üni ver si te-

si (UC LA, Los An ge les) Ne ar Eas tern Cen-

ter’da, 1975’te Kü veyt Üni ver si te si’nde, 

1984’te Har vard Üni ver si te si Midd le East 

Cen ter’da ve 2004’te Exe ter Üni ver si te-

si’nde mi sa fir öğ re tim üye si ola rak bu lun-

du. 1992’de İn gil te re’de ki en say gın bi lim 

ku ru lu şu Bri tish Aca demy’ye üye se çil di. 

1997’de Gal ler Üni ver si te si (Uni ver sity of 
Wal se, Lam pe ter) St. Da vid’s Col le ge’dan 

onur sal pro fe sör un va nı al dı. Bri tish Aca d-

emy’nin ya nı sı ra Bri tish Ins ti tu te of Per-

si an Stu di es, Bri tish So ci ety for Midd le 

Eas tern Stu di es, The Ro yal Asi atic So ci ety 

(2004), Ma car Bi lim ler Aka de mi si (2004) 
gi bi ku ru luş lar da üye ve baş kan ola rak bu-

lun du. İlmî ça lış ma la rın dan do la yı 1998’de 

UNES CO Avi cen na (İbn Sî nâ) Gü müş ma-

dal ya sı na, 2001’de Mah mud Af şar Vak fı 

İran Ça lış ma la rı na Kat kı ödü lü ne, 2003’te 

İran Kül tür ve İr şad Ba kan lı ğı ve ay nı yıl 

The Tri en nial Award ödül le ri ne lâ yık gö rül-

dü. 28 Şu bat 2015’te Yeo vil So mer set’de 

öl dü. Ev li ve üç ço cuk ba ba sıy dı.

Bos worth, İslâm ve Or ta do ğu ça lış mala-

rı nın her ala nın da eser ve ren çok ve rimli 

bir ilim ada mı dır. İslâm dün ya sı nın üç 

te mel li sa nı Arap ça, Fars ça ve Türk çe’ye 

ta ma mı Türk di li ve kül tü rü üze ri ne dir. 

Söz lük ve Dil Bi li mi: Lek si ka sred ne-

azi ats ko go tef si ra XII-XI II vv. (Bo rov-
kov’un ölü mün den son ra 1963’te Mos ko-
va’da ya yım la nan eser Ha lil İb ra him Us ta 
ve Ebül fez Ama noğ lu ta ra fın dan Tür ki ye 
Türk çesi’ ne ak ta rıl mış tır: Or ta As ya’da 
Bu lun muş Kur’an Tef si ri nin Söz Var lı ğı 
[XII.-XI II. Yüz yıl lar], An ka ra 2002); Uy-

gurs ko-russ kiy slo var (Uy gur ca-Rus ça 
söz lük, Le nin grad 1935); Oz bek ti li nin 

ja ni or fog ra fi ja pro jek ti (Öz bek di li nin 
ye ni imlâ pro je si, Taş kent 1939, F. Ke ma-
lov, B. Azi zov ve A. Os ma nov ile bir lik te); 
Uz beks kiy li te ra tur niy ya zık v pe ri od 

1905-1907 gg. (1905-1907 yıl la rın da Öz-
bek edebî di li, Taş kent 1941); Uz beks ko-

russ kiy slo var (Öz bek çe-Rus ça söz lük, 
Taş kent 1941, T. N. Ka ri Ni ya zov ile bir lik-
te; göz den ge çi ril miş ye ni bas kı, Mos ko va 
1959); Russ ko-uz beks kiy slo var (Rus ça-
Öz bek çe söz lük, I-V, Taş kent 1950-1955); 
Rus ça Üz bek ça Lu gat (Taş kent 1956); 
Ba daßi£ al-lu³at. Slo var ªåli œmån¢ Ge-

rats ko go k so¸ine ni yam Ali{era Na-

voi (Ali Şîr Nevâî’nin şi ir le ri için He rat lı 
Tâli‘in yaz dı ğı Bedâyiu’l-lu gat, Mos ko va 
1961). Ders Ki tap la rı: Uçeb nik Uy gurs-

ko go ya zı ka (Uy gur ca di li ders ki ta bı, Le-
nin grad 1935), Üz bek ti li gram ma ti ka sı, 

fo ne ti ka va mor fo lo gi ya (Taş kent 1943), 
Üz bek ti li gram ma ti ka sı, sin taks (Taş-
kent 1952), Üz bek ti li der li gi, fo ne ti ka, 

mor fo lo gi ya (Taş kent 1957), Üz bek ti li 

ders li gi II: Sin taks (Taş kent 1957). Ya za-

rın A. Gu la mov, E. Mag ru fov ve T. Şer mu-

ham me dov ile bir lik te ha zır la dı ğı bu ders 

ki tap la rı da ha son ra ki yir mi yıl için de çok 

ba sıl mış tır. Bo rov kov’un ay rı ca Türk çe’nin 

çe şit li leh çe le ri ne da ir ya zıl mış sek sen ka-

dar ma ka le si bu lun mak ta dır. Ali Şîr Nevâî 

üze ri ne ka le me al dı ğı bir ma ka le si (“Ali şer 
Na voi kak os no vo po loj nik uz beks ko go li te-
ra tur no go ya zı ka”, Ali şer Na voi, Mos ko va-
Le nin grad 1946, s. 92-120) Ra si me Uy gun 

ta ra fın dan Türk çe’ye ter cü me edil miş tir 

(“Öz bek Ya zı Di li nin Ku ru cu su Ali Şir Ne-
vai”, TDAY Bel le ten, II [1954], s. 59-96).

BİB Lİ YOG RAF YA :

“Tru dı Alek san dra Kons tan ti no vi ça Bo rov ko-
va”, Tyur ko lo gi çes kie İss le do va ni ya, Mos ko va-
Le nin grad 1963, s. 292-298; E. Te ni şev, Drev-
net yurk skie ya zı ki, Mos ko va 1990, s. 143-144; 
Ha san Eren, Türk lük Bi li mi Söz lü ğü I: Ya ban cı 
Tür ko log lar, An ka ra 1998, s. 119-120; A. N. Ko-

no nov, “Son Yıl lar da SSCB’de Tür ko lo ji Araş tır-
ma la rı”, TDAY Bel le ten (1964), s. 113-126; B. V. 

Lu nin, “Alek sandr Kons tan ti no viç Bo rov kov”, 
So vets ka ya Tyur ko lo gi ya, sy. 2, Ba kü 1984, 
s. 43-48.

ÿİs ma il Tür koğ lu

uz man laş tı, bu alan lar da yet kin bir bi lim 

ada mı ni te li ği ka zan dı.

Bo rov kov, 1928’den iti ba ren Arap alfa-

be sin den La tin al fa be si ne ge çen Türk 

halk la rı nın mek tep le ri için ha zır la nan 

ders ki tap la rı ko mis yon la rın da gö rev yap-

tı. Ka ra ça evo-Bal kars kiy ya zık (1932), 
Uçeb nik Uy gurs ko go ya zı ka (1935) 
gi bi ders ki tap la rı bu yıl lar da ha zır la dı ğı 

eser ler den ba zı la rı dır. 1935’te tez sa vun-

ma sı na gir me den dil bi li mi dok to ru ol du 

ve ay nı yıl ken di si ne do çent pâye si ve ril di. 

1938’de Öz be kis tan’da gö rev len di ril di. Ay-

nı yıl Sov yet Sos ya list Cum hu ri yet le ri Bir li-

ği’nde ya şa yan Türk halk la rı bu de fa La tin 

al fa be sin den Ki ril al fa be si ne geç ti, ders 

ki tap la rı nın ha zır lan ma sın da Bo rov kov’a 

da gö rev ve ril di. Öz bek çe ye ni al fa be nin 

ha zır la nıp imlâ ku ral la rı nın be lir len me si 

ko mis yon la rın da ça lış tı. 1939-1943 yıl la-

rın da Sov yet Sos ya list Cum hu ri yet le ri Bir-

li ği İlim ler Aka de mi si Öz be kis tan Şu be si Dil 

ve Ede bi yat Ens ti tü sü mü dür ve kil li ğin de 

bu lun du. 1943’te oluş tu ru lan Öz be kis tan 

İlim ler Aka de mi si Dil ve Ede bi yat Ens ti tü-

sü’nün iki yıl mü dür ve kil li ği ni ve Öz bek Di li 

Bö lü mü’nün baş kan lı ğı nı yü rüt tü. Nizâmî 

ad lı Taş kent Pe da go ji Ens ti tü sü Dil Bi li mi 

Fa kül te si’nde ders ver di. Bu yıl lar da ak tif 

ola rak Tür kis tan’da ki XI ve XV. yüz yıl la ra 

ait Türk çe el yaz ma la rı üze ri ne ça lış tı, hal-

kın elin de ki de ğer li yaz ma la rın kü tüp ha ne 

ve mü ze ler için top lan ma sı na gay ret et ti. 

A. Gu la mov, E. Mag ru fov ve T. Şer mu-

ham me dov ile bir lik te okul lar için Öz bek-

çe gra mer ki tap la rı ha zır la dı. Öz bek di li 

ve kül tü rü ne yap tı ğı hiz met ler den do la yı 

1943’te Öz be kis tan İlim ler Aka de mi si’ne 

mu ha bir üye ka bul edil di ve ödül len di ril di. 

1945’te Le nin grad’a dö ne rek Sov yet Sos-

ya list Cum hu ri yet le ri Bir li ği İlim ler Aka de-

mi si Le nin grad Şu be si Do ğu Araş tır ma la rı 

Ens ti tü sü’nde Or ta As ya ve Türk çe Bö lü-

mü’nde ça lış ma ya baş la dı. 1957’de Sov-

yet Sos ya list Cum hu ri yet le ri Bir li ği İlim ler 

Aka de mi si’ne mu ha bir üye ol du. 1959-

1962 yıl la rı ara sın da Pe ters burg’da ki Sov-

yet Sos ya list Cum hu ri yet le ri Bir li ği İlim ler 

Aka de mi si Dil Bi li mi Ens ti tü sü’nün mü dür 

yar dım cı lı ğı nı yü rüt tü. 15 Ka sım 1962’de 

Pe ters burg’da öl dü ve Şu va lov Me zar lı ğı’na 

gö mül dü. Bo rov kov, Le nin (Or de nom Le-
ni na, 1954) ve Sov yet Sos ya list Cum hu ri-

yet le ri Bir li ği Şük ran ma dal ya la rı ile (Znak 
Po çe ta, 1944) ödül len di ril miş tir.

Eser le ri. Bo rov kov, Or ta As ya Türk şi-

ve le ri / dil le ri üze ri ne de ğer li ça lış ma lar 

yap mış tır. Türk söz lük çü lü ğü için önem li 

ba zı kay nak la rı keş fet miş ve bun la rın bir 

kıs mı nı ken di si neş ret miş tir. Eser le ri nin 




