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ÿRı za Kur tu luş

– —FUNDGRUBEN des ORIENTS

1809-1822 yýllarýnda
Viyana’da yayýmlanan

þarkiyat dergisi.˜ ™

Jo seph von Ham mer ta ra fın dan çı ka-

rı lan “Şark’ın ha zi ne le ri” un van lı der gi, 

XVI II. yüz yı lın son la rın da ve XIX. yüz yı lın 

ilk çey re ğin de ön de ge len isim ler le tem sil 

edi len, ha yalhâne ler de ya şa tı lan ro man-

tik Şark al gı la ma sı nın en önem li ya yın or-

gan la rın dan bi ri ni teş kil eder ve Şark’ın üç 

bü yük di lin de ki baş ta dinî me tin ler ol mak 

üze re en önem li fel se fe, ede bi yat ve ta rih 

eser le ri nin ta nı tıl ma sı nı ve neş ri ni amaç-

lar. İkin ci de fa gel di ği ve el çi lik müs te şa rı 

ola rak dört yıl kal dı ğı İs tan bul’dan ay rı lıp 

Ef lak’ta Avus tur ya kon so los lu ğun da kı sa 

sü ren dip lo ma tik ka ri ye ri nin ar dın dan Vi-

ya na’ya çağ rı lan (14 Tem muz 1807) Ham-

mer Şark’a da ir il gi si ni, çev re sin de bu lu-

nan özel lik le Arap ça ve Fars ça öğ ren miş 

ya da öğ ren mek te olan seç kin bir ay dın lar 

züm re siy le de vam et ti rir; Şark’ın gi zem le-

ri, keş fe dil me yi bek le yen ha zi ne le ri ara la-

rın da ki top lan tı ve soh bet le rin ana ko nu-

su nu oluş tu rur. Şark’ın de fi ne le ri ni or ta ya 

se re cek bir der gi fik ri, Vi ya na’da tem muz 

ayın da bir pa zar gü nü Ham mer’in zen-

gin ve Şark’ın ef su nu na ka pıl mış, bil has sa 

Arap at la rı na mef tun, iyi de re ce de Arap ça 

öğ ren miş bir ay dın olan Kont Wen zes la us 

Rze wus ki ile bir lik te yap tık la rı bir at ge zin-

ti si es na sın da do ğar. Bu nun üze ri ne kont 

Şark ede bi ya tı için ne ler ya pa bi le ce ği ni, 

ken di si nin bu ko nu da na sıl fay da lı ola bi-

le ce ği ni so rar. Ham mer de es ki den be ri 

ha ya li ni kur du ğu bir pro je yi di le ge ti rir ve 

Arap ça-Fars ça, Türk çe eser ler dı şın da çi-

vi ya zı sı, hi ye rog lif da hil an tik me tin le rin, 

kı sa ca As ya’nın de rin lik le ri ne ka dar Şark’a 

da ir her şe yin bü tün Av ru pa kül tür dil le-

rin de ol mak üze re ka le me dö kü le ce ği bir 

der gi çı ka ra bi le cek le ri ni söy ler. Fi kir kı sa 

za man da ol gun la şır ve al tı ay ka dar son ra 

1809 baş la rın da ku ru luş aşa ma sı na ge lir. 

Sem bo lik bir an la mı ol mak üze re ku ru luş 

gü nü için 6 Ocak’ta kut la nan “Şark’tan 

1889; I-VII, New York 1966); Let ters of Ed-

ward Fitz ge rald (I-II, Lon don 1894; ed. 
Al fred McKin ley ve A. Bur dick Ter hu ne, 
I-IV, Prin ce ton 1980); Let ters of Ed ward 

Fitz ge rald To Fanny Kemb le, 1871-

1883 (ed. Wil li am Al dis Wright, Lon don 
1895); Mis cel la ni es (ed. W. A. Wright, 
Lon don 1900); The Va ri orum and De fi-

ni ti ve Edi ti on of the Po eti cal and Pro-

se Wri tings of Ed ward Fitz ge rald (der. 
Ge or ge Bent ham, I-VII, New York 1902, 
1967); Dic ti onary of Ma da me de Se-

vigne (ed. Mary Ele anor Fitz ge rald Ker-
rich, I-II, Lon don 1914); Se lec ted Works 

(ed. Jo an na Ric hard son, Cam brid ge 1962).

Çe vi ri : 1. Ped ro Cal de ron de la Bar ca, 

Six Dra mas of Cal de ron (Lon don 1853); 
Eight Dra mas of Cal de ron (Lon don 
1906, 1921; Ur ba na 2000); The Mighty 

Ma gi ci an. “Such Stuff As Dre ams Are 

Ma de Of” (Lon don 1865). 2. Ber nard 

Bar ton, Po ems and Let ters (Lon don 
1853). 3. Ab dur rah man-ı Câmî, Sa la man 

and Ab sal (özet ha lin de naz men, Lon don 
1856; Ferîdüd din Attâr’ın Bird Par li ament 
[Man¹ıšu’¹-¹ayr] ad lı ese riy le, Bos ton 
1899; Hayyâm’ın Rubâ£iyyât ’ıy la bir lik-
te, Lon don 1879; New York 1891; Chi ca-
go 1900). 4. Ömer Hayyâm, Ru ba iyat of 

Omar Khay yam. The As tro no mer Po et 

of Per sia (Lon don 1859; Au gust Hen kel’in 
renk li re sim le riy le, New York 1929; nşr. 
Sir E. De ni son Ross, Lon don 1938; nşr. 
Je ro me H. Buck ley, New York 1962; nşr. 
Chris top her Dec ker, Char lot tes vil le 1997; 
Fars ça me tin, İn gi liz ce ter cü me, J. B. Nico-
las’ın Fran sız ca ter cü me siy le bir likte, Los 
An ge les 1997). 5. Aesch ylus, Agamem-

non (Lon don 1876). 6. Ferîdüd din At târ, 

Bird Par li ament (Man¹ıšu’¹-¹ayr) (Let-
ters and Li te rary Re ma ins of Ed ward Fitz-
ge rald  için de, ed. W. Al dis Wright, I-III, 
Lon don 1889) (eser le ri nin da ha son ra ki 
bas kı la rı için bk. A Bo ok man’s Ca ta lo gue 
The Nor man Col beck Col lec ti on of Ni ne-
te enth-Cen tury and Ed war di an Po etry 
and Bel les Let tres, I, 253-257).

BİB Lİ YOG RAF YA :
Ru ba iyat of Omar Khay yam (trc. Ed ward 

Fitz ge rald, ed. Da ni el Kar lin), Ox ford 2009, s. XI-
LXIX; J. Glyde, The Li fe of Ed ward Fitz ge rald, 
Lon don 1900; W. F. Pri de aux, No tes for a Bib li-
og raphy of Ed ward Fitz ge rald (1901), Lon don 
1901; A. C. Ben son, Ed ward Fitz ge rald, Lon-
don 1905; A Bo ok man’s Ca ta lo gue: The Nor-
man Col beck Col lec ti on of Ni ne te enth-Century 
and Ed war di an Po etry and Bel les Let tres (ed. 
T. Bose), Van co uver 1987, I, 253-257; The 
Cambrid ge Bib li og raphy of Eng lish Li te ra tu re 
(ed. J. Shat tock), Cam brid ge 1999, IV, 612-615; 
The Ox ford His tory of Li te rary Trans la ti on in 
Eng lish (ed. P. Fran ce – S. Gil les pie), New York 

afo riz ma lar an to lo ji si olan Po lo ni us: A 

Col lec ti on of Wi se Saws and Mo dern 

Ins tan ces ad lı eser le ri ni ya yım la dı. Ay nı 

yıl ba ba sı nı kay bet ti. Afo riz ma lar la il gi si 

onun Ömer Hayyâm’ın şi ir le riy le il gi len me-

si ne yol aç tı. Co well’den al dı ğı İs pan yol ca 

ders le ri bu dil den çe vir di ği Six Dra mas of 

Cal de ron’un ya yı mıy la 1853’te ilk mey-

ve si ni ver di. Yi ne Co well’den ilk Fars ça 

ders le ri ni 1852’de al dı ve bu dil de ilk ça-

lış ma sı Câmî’nin Se lâ mân ü Ebsâl’in ter-

cü me si ol du (1856). Ar dın dan Hayyâm’ın 

şi ir le ri üze ri ne ça lış ma ya baş la dı. 1857’de 

gö rev için Kal kü ta’ ya gi den Co well, Fitz-

ge rald’da bu lu nan ve 158 rubâî içe ren 

Bod le ian Lib rary nüs ha sın dan baş ka ona 

Asi atic So ci ety Kü tüp ha ne si’nde ki 516 

rubâîlik bir yaz ma da ha yol la dı. Hayyâm’a 

ait ilk rubâîle rin çe vi ri si 1858’de Fra ser 

der gi sin de ya yım lan dı. 1859’da çe vi ri ler 

ki tap ha lin de ba sıl dı. Fars ça ka fi ye sis te-

mi ne hâki mi ye ti Ed ward’ı Ömer Hayyâm 

rubâîle ri ni çe vir me de ba şa rı ya ulaş tır dı. 

Da ha son ra ki yıl lar da her bas kı ya ye ni şi-

ir ler ek le ye rek rubâîle ri ya yım la ma ya de-

vam et ti. Bu ara da Ferîdüd din Attâr’ın 

Man¹ıšu’¹-¹ayr’ını ter cü me et ti ve İs pan-

yol ya za rı Ped ro Cal de ron de la Bar ca’nın 

oyun la rı nı İn gi liz ce’ye çe vir me yi sür dür dü. 

1861’den son ra ya şa mı na ye ni bir il gi ala nı 

ola rak de niz me ra kı gir di. Sa tın al dı ğı bir 

yat ile 1871 yı lı na ka dar yaz la rı kı yı şeh ri 

Lo wes toft’ta ge çir di. 1877 ve 1878’de Ips-

wich Jo ur nal’da Ef figy (E.F.G.) im za sıy la 

ya zı lar yaz dı. 14 Ha zi ran 1883 ta ri hin de 

bir zi ya ret için git ti ği Nor folk’ta öl dü.

Eser le ri: The Tab le-Talk of John Sel-

den (S. W. Sin ger’in bi yog ra fik ön sö züy le, 
Lon don 1847); Eup hra nor, A Di alo gue 

on Yo uth (Lon don 1851, 1906); Po lo ni us: 

A Col lec ti on of Wi se Saws and Mo dern 

Ins tan ces (Lon don 1852); Let ters and 

Li te rary Re ma ins of Ed ward Fitz ge rald 

(ed. Wil li am Al dis Wright, I-III, Lon don 

Edward

Fitzgerald
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şe ye, her di le ve her mil le te açık tır. Nâşir-

ler, yo ğun mek tup laş maları sa ye sinde 

ken di le ri ne İs tan bul da hil Doğu Ak de niz’in 

bü tün li man şe hirlerin den, İran’dan, Su-

ri ye’den ve Mı sır’dan ha ber ler akacağını 

he sap la mak ta dır lar. Her sa yı da dil bilimi, 

ta rih, es ki çağ lar ve nü mis matik, coğraf ya 

ve is ta tis tik, fel se fe ve hu kuk, ma tema-

tik ve fi zik, bib li yog raf ya ve di ğer çe şit li 

konu lar ol mak üze re al tı tür ya zı ya yer 

verilecek tir.

I. cil din ön sö zün de Ham mer’in di le ge-

tir di ği bir di ğer hu sus şim di ye ka dar Şark 

dil le ri ne öz gü bir ya zı lım stan dar dı nın ol-

ma ma sı dır. Bun dan ötü rü özel lik le yer ve 

ki şi ad la rı, ki tap kün ye le ri çe şit li dil ler de 

ya za cak olan ya zar la rın ken di ön gör dük le ri 

imlâ ile ya zı la cak, ay rı ca sey yah la rın ye rel 

halk tan duy duk la rı şek li ak set ti ren ya zı lım-

la ra yer ve ri le cek tir (a.g.e., I, Ön söz, s. V). 
Bu du ru mun yol aç tı ğı ya zı lım çeş ni li ği ni 

der gi de ta kip et mek müm kün dür. Der gi de 

ka çı nıl maz olan di zim ve ya zı lım ha ta la rı na 

da dik kat çe ken Ham mer, özel lik le çok dil li 

(der gi de on de ği şik dil de ya zı bu lun mak-
ta dır) ya yın se be biy le mü ret tip le rin kar şı-

laş tık la rı zor luk la ra işa ret ede rek bu nun 

mâzur gö rül me si ni di ler. Ba sı lan ya zı la rın 

tas hih iş le ri ay rı bir me se le dir. Fran sız-

ca olan lar Vi ya na lı ec za cı he kim Je an de 

Fundgruben des Orients  dergisinin Almanca unvan sayfası

üze re doğ ru yo lu gös ter mek te ken di miz-

de de runî me yil ve is ti dat gör mek te yiz. 

Bun dan ötü rü der gi mi zin ser lev ha sın da 

yer ver di ği miz âye tin an la mı kal kış tı ğı mız 

iş için de ge çer li dir. Do la yı sıy la Garp’tan 

ba kış ta Şark’ta, Şark’tan ba kış ta Garp’ta 

her ne gö rü lü yor sa hep si bu ra da yer bu-

la cak, el atıl ma mış de fi ne ler den bil gi ve 

il me dair zen gin lik le rin gün ışı ğı na çı ka-

rıl ma sına yar dım edi le cek tir. Dil bi li mi, 

ne sir ve şiir sa na tı, fel se fe, fi zik ve ma te-

ma tik, tıp ve hu kuk, coğ raf ya ve yar dım cı 

ilim le riy le tarih , nü mis ma tik ve is ta tis tik, 

to pog ra fi, et nog ra fi ve bibli yog ra fi...” 

(Fund gru ben des Ori ents, I, Ön söz, s. III).

Ön söz de be lir ti len amaç lar çer çe ve sin-

de me se le ye bir mu hib ban ola rak yak la şa-

cak olan ya zar la ra her han gi bir öde me de 

bu lu nul ma ya ca ğı du yu ru lur. Bun lar sa-

de ce oku yu cu la rın te şek kü rü nü hak ede-

cek ler dir. Ya zar la rın ara sın da da yer alan 

Kont Rze wus ki, ilk za man lar da ğı tı mın 

ye ter siz kal ma sı ih ti ma li ne kar şı ba sım 

mas raf la rı nın bir kıs mı nı üst le ne cek ti. Bu-

nun la be ra ber ile ri de ba sım mas raf la rı nın 

sa tış lar dan kar şı la na ca ğı ümit edi li yor du. 

Ge nel ma li yet açık lan ma mak la be ra ber 

bu nun Şark ede bi ya tı nı ko nu alan ben ze-

ri der gi ler den çok da ha yük sek ol du ğu na 

vur gu ya pı lır. Yi ne de kon tun malî des te-

ği ce sa ret ver mek te ve özel bir da ğı tım 

ge rek ti ren bu der gi nin sü rek li li ği nin ga-

ran ti si sa yıl mak tay dı. Der gi nin mun ta zam 

ara lık lar la çık ma sı için çe şit li se bep ler le 

ve özel lik le uzak lar dan ge le cek ya zı lar do-

la yı sıy la bek len me me liy di. An cak her bi ri 

fol ya bo yu tun da on ye di-on se kiz for ma-

lık sek sen say fa dan olu şa cak dört sa yı 

ha lin de se ne de yak la şık 300 say fa lık bir 

cil din çı ka rıl ma sı dü şü nü lü yor du (a.g.e., 
I, Ön söz, s. II). Bu be ya na rağ men say fa 

ade di nin ön gö rü le nin çok üs tün de ta hak-

kuk et ti ği ve ge nel de 400-500 ara sın da 

de ğiş ti ği gö rül mek te dir. Der gi nin Vi ya-

na’da Scha um burg Ki ta be vi’nden te min 

edi le ce ği du yu rul mak tay dı.

İs tan bul’da ki ya zar lar için I. Ab dül ha mid 

ve Ko ca Râgıb Pa şa kü tüp ha ne le ri dı şın da 

zen gin hu su si ko lek si yon lar, Vi ya na’da ki-

ler için im pa ra tor luk kü tüp ha ne si ya nın da 

İs tan bul’da el çi lik ter cü man la rın dan olup 

Me¦nevî ter cü me si üze rin de bir ömür 

bo yu ça lı şan Jac qu es von Wal len bo urg ve 

el çi lik mas la hat güzârı Bern hard L. B. von 

Je nisch’in zen gin yaz ma lar bi ri ki mini de 

sa tın al mış olan Kont Rze wus ki’nin yaz-

ma lar ko lek si yo nu der gi ya yın cı la rı nın hiz-

me tin de dir. Der gi ter cü me ler, ma ka le ler, 

in ce le me ler, is tih rac lar, ha va dis ve notlar, 

re sim ve çi zim ler da hil Şark’tan ge len her 

Ge len Üç Bil ge Kral Gü nü” özel lik le se çi lir 

ve Kont Rze wus ki ta ra fın dan ve ri len bir zi-

ya fet te res men du yu ru lur. Da vet li ler ara-

sın da şar ki yat sa ha sın da biz zat ça lı şan-

lar dan ve Şark’a mu hab bet du yan lar dan 

önem li isim ler yer al mak tay dı (Ham mer, 
s. 183-184; D. Gal ter, s. 87-88). Bun la rın 

bir kıs mı der gi nin ya zar la rı ara sı na gi re-

cek tir. Böy le ce ilk de fa, Şark’ın üç önem li 

di li ni ve bun la rın oluş tur du ğu kül tür dün-

ya sı na da ir ça lış ma la rı esas alan, mo dern 

şar ki yat çı lı ğın ka pı la rı nı aça cak olan ön cü 

bir der gi doğ muş olur. Fran sa’da ya yım-

la nan Jo ur nal asi ati que’in 1822’de, İn gil-

te re’de çı kan Jo ur nal of the Ro yal Asi-

atic So ci ety’nin 1834’te ve Al man ya’da 

neş re di len Ze itsc hrift der De uts chen 

Mor genländisc hen Ge sells chaft’ın ise 

(ZDMG) an cak 1847’de ya yın ha ya tı na 

gir dik le ri dü şü nül dü ğün de Fund gru ben 

des Ori ents’ın em sal le rin den çok da ha 

ön ce çık mış ol du ğu gö rü lür.

Der gi nin ha zır lan ma sı işi ge nel de Ham-

mer’in üze rin de kal mış, Kont Rze wus ki 

mas raf la rın önem li bir kıs mı nı -ge nel de 

ta ma mı nı- kar şı la ma yı ta ah hüt et miş-

tir. Der gi nin baş lı ğın da ki Arap ça künye-

nin bakır lev ha üze ri ne hak ke dil me si ve 

der gi de yer ala cak di ğer gra vür le rin ha-

zır lan ma sı işi ni Vi ya na lı Mans feld us ta 

üst len miş tir. Der gi nin baş lı ğı nın Ham-

mer’in ta sa rı mı ol du ğu açık tır ve Al man-

ca, Fran sız ca, Arap ça ol mak üze re üç dil-

li dir: Fundgrube n des Ori ents / Mi nes 

de l’ori ent / MaÅze nü’l-künûzi’l-meş-

rišıy ye ve ma£ di nü’r-rumûzi’l-ec ne-

biy ye. Der gi “mu hib ban / ama tör” di ye 

ta nım la nan bir he ye tin ya yı nı şek lin de 

tak dim edi lir. Kapa ğın da ki en an lam lı 

iba re Go et he’ye de il ham kay na ğı olan ve 

Arap ça, Almanca, Fran sız ca ola rak ve ri len 

Şark’ın da Garp’ın da Al lah’a ait ol du ğu nu 

ve O’nun di le di ği ni doğ ru yo la sev ket ti ği-

ni be yan eden âyet tir (el-Ba ka ra 2/142). 
Bu yak la şım Fund gru ben des Ori ents 

der gi si nin ba rış çıl, ob jek tif ve ilâhi ya tın 

kıs ka cın dan kur tul muş, ye ni ufuk la ra yö-

nel miş zih ni ye ti ne işa ret eder ki bu nun 

da Av ru pa’da ya şa nan ay dın lan ma nın bir 

ürü nü ol du ğun da şüp he yok tur. Ba ka ra 

sûre si nin bu âye ti böy le ce Ba tı’da çı kan 

bir der gi nin en önem li ta nım la yı cı baş lı ğı 

ha li ne ge ti ril mek tey di. “De ki ...” em ri bu-

nu oku yan her ke si ay nı me sa jın mu ha ta bı 

ha va sı na sok mak ta ve bu nun ik ra rı Şark 

ve Garp’ı mez cet mek an la mı na gel mek-

tey di (Bos se, s. 103, 106). Der gi nin ilk sa-

yı sın da ki Ham mer’in ön sö zü oku yu cu la rı-

na der gi nin he de fi ni be yan eder: “Şark’a 

da ir ça lış ma la rı mü kem mel ha le ge tir mek 
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1822 sa yı sın da, Ham mer’in be ya na tın dan 

nak len der gi mas raf la rı nı Kont Rze wus-

ki’nin kar şı la mak ta ol du ğu, edi tör lü ğü nün 

ise biz zat ken di si ta ra fın dan üst le nil di ği 

vur gu lan mak ta dır (Mor genb latt, Ju li 1822, 
nr. 168, s. 672). Kont Rze wus ki’nin malî 

des te ği ni çek mek zo run da kal ma sı üze-

ri ne sı kın tı ya dü şül dü ğü ve ya yın ha ya-

tı na son ve ril di ği göz önü ne alın dı ğın da 

der gi işi nin eko no mik bir an la mı ol ma dı ğı 

söy le ne bi lir. Gi der le rin yük sek li ği ve bu-

nun sa tış lar la kar şı la na ma dı ğı or ta da dır. 

Ham mer ise kon tun pa ra sal yar dı mı nın 

de vam et me si ni ümit et mek tey di (Erin-
ne run gen, s. 219).

Pa ris’te ki So ciété asi ati que’e üye olan 

ve bu mü na se bet le ora da İbn Haldûn ko-

nu lu bir kon fe rans ve ren Ham mer Fund-

gru ben’in âkı be tiy le il gi li ola rak aka de-

mi der gi si nin bi rin ci sa yı sın da dergi nin 

ya yın ha ya tı na son ve re ce ği ni ilân eder. 

Bek len ti si Pa ris’te ki Şark ça lış ma la rı nı 

yay gın bir ta nı tım or ga nı olan As ya Ce-

mi ye ti se be biy le Avus tur ya hü kü me ti nin 

Fund gru ben’i bir pres tij me se le si ad de-

de rek sa hip len me si ni sağ la mak tır. Ay rı ca 

So ciété asi ati que yal nız Fran sız ca neş ri-

yat ya pa cak tı ve bu ha liy le de Fund gru-

ben’le boy öl çü şe mez di. Şark ça lış ma la-

rı nın dev let ler ara sın da re ka bet ko nu su 

ha li ne ge ti ril di ği nin açık be lir ti le ri olan bu 

gi bi ge liş me ler kar şı sın da Ham mer, Prens 

Met ter nich’i et ki le me ye ve der gi nin dev let 

ta ra fından üst le nil me si ve fi nan se edil me-

si nin temi ni ne ça lış mış tır. Ara dan dört yıl 

geç tik ten son ra (1828) hü kü me tin böy le 

bir des tek te bu lun ma yı dü şün me di ği bil-

di ri lir (a.g.e., s. 285).

Der gi nin çık tı ğı yıl lar da Av ru pa’da or-

yan ta lizm ge nel de ye ni bir dö ne me gir miş 

bu lu nu yor du. Araş tır ma yan, ya yın da bu-

lun ma yan, ilim tezgâhı nı çok tan ka pat mış 

üye le ri elin de ki üni ver si te ler bi lim sel ku-

rum lar ol ma ha li ni ter ket miş, ve ril mek te 

olan eği tim le ye tin mek is te me yen, ku-

rum sal ol ma yan, özel meş ga le sâikiy le ve 

za ma nın en te lek tü el mo da sı na ta kıl mış 

ola rak Şark’a açı lan, dil le ri ni öğ re nen ve 

bir ku ru ma bağ lı ol ma dan ça lı şan bi lim 

yok su nu âlim tip le ri öne geç miş tir. Böy le 

bir aşa ma da Fund gru ben des Ori ents 

der gi si sa ha sın da bir ilk ve tü rün de bir 

ön cü ol muş, bun la rın üret tik le ri nin ya-

yım lan dı ğı bir der gi ola rak isim yap mış-

tır. Özel lik le Vi ya na-Pa ris ek se nin de şar-

ki yat dev let ler ara sı re ka be tin önem li bir 

gös ter ge si ha li ne gel miş tir. Öte yan dan 

Vi ya na Fund gru ben’in kat kı sıy la şar ki-

yat çı lık sa ha sın da ken di ne müm taz bir 

yer edin miş tir. Üni ver si te ler de tem sil 

ise ken di si dön dük ten son ra çı ka ca ğı bil-

di ril mek te dir. Ham mer 17 Ara lık 1809’da 

var dı ğı Pa ris’ten Ma yıs 1810’da dön müş-

tür. I. cil din için de beş adet 1810 ta rih li 

ve bir adet 1811 ta rih li ya zı nın bu lun ma sı, 

der gi nin üze rin de ki kay dın yal nız ca ilk sa-

yı nın çı kış ta ri hi ne işa ret et ti ği ni açık ça 

gös ter mek te dir. Yi ne II. cil din için de iki 

adet 1812 ta rih li ya zı ol ma sı do la yı sıy la cilt 

ka pa ğın da ki ta rih le 1811 ba sım lı ol ma sı 

müm kün de ğil dir. 1814 ba sım ta rih li IV. 

cilt için de bir adet 1815 ta rih li ya zı bu lun-

mak ta dır. 1816 ta ri hi ni ta şı yan V. cil din 

için de de iki adet 1817 ta rih li ya zı yer al-

mak ta dır. VI. cil din için de ise iki adet 1819 

ve bir adet 1820 ta rih li ya zı bu lun ma sın-

dan ötü rü bu cil din de 1818 ta rih li ola rak 

ka bul edil me si ha ta lı olur du.

I. cilt te ki 1811 ta rih li ya zı se be biy le ilk 

cil din ba sım ta ri hi 1811 ve son cilt te ki 

Tem muz 1820 ta rih li ya zı dan do la yı bu 

cil din ba sı mı da mü te akip se ne ye sark-

mış ol ma lı dır. Ba sım ta rih le ri dü zel ti le cek 

olur sa I. cilt 1811, II. cilt 1812, III. cilt (her-
han gi bir kay ma yok) 1813, IV. cilt 1815, 

V. cilt 1817, VI. cilt 1820-21 ta rih li dir; bu 

se bep le cilt le rin üze rin de gö rü len ta rih ler 

her cil din ilk sa yı sı nın çı kış ta ri hi dir. Cilt ler 

için de ki sa yı la rın çı kış ta rih le ri ne ge lin ce, 

der gi nin sek sen dört say fa dan olu şan ilk 

sa yı sı nın üze rin de ki ta rih le ör tüş müş ola-

rak ger çek ten 1809’da, ikin ci sa yı sı nın ise 

1810 yı lı ya zın da fol yo eba dıy la çık tı ğı bil-

di ril mek te dir. İkin ci sa yı nın neş ri, Ham-

mer’in Na pol yon ta ra fın dan gas bedi len 

Vi ya na’da ki Şark yaz ma la rı nın ia de si ni 

te min için Pa ris’e git me sin den ötü rü ge-

cik miş tir; üçün cü sa yı ise dö nü şün den 

son ra ve 1810 se ne si nin ge ri ka lan ay la rı 

için de dör dün cü sa yı da ki 1811 ta rih li ya zı 

iti ba riy le o yıl çık mış ol ma lı dır. Hulâsa her 

bir cilt üze rin de yer alan ta rih o cil din ilk 

sa yı sı nın çı kış ta ri hi ne işa ret et mek te ve 

dört sa yı dan olu şan bir cil din ta mam lan-

ma ta ri hi nin mü te akip se ne ye ve ya se-

ne le re kay dı ğı gö rül mek te dir. Be lir li bir 

çı kış za ma nı ol ma dı ğı be lir ti len der gi nin, 

1809-1818 ara sın da ku ru lu şun dan be ri 

ge çen on se ne için de al tı cilt ha lin de (Gal-
ter, s. 89) çık tı ğı na da ir her ke sin tek rar la-

dı ğı kay dın ge çer siz ol du ğu açık tır.

Fund gru ben des Ori ents der gi si sa ye-

sin de Vi ya na’nın Şark’a kar şı du yu lan il gi-

nin mer ke zi ha li ne dö nüş tü ğü ile ri sü rül-

mek le bir lik te pa ra sal so run lar dan ötü rü 

der gi ya yın ha ya tı na son ver mek zo run da 

kal mış tır (1822). Der gi nin ge nel gi der le ri 

ve Kont Rze wus ki’nin kat kı sı nın ne ol du-

ğu na da ir tam bir dö küm ver mek müm-

kün de ğil dir. Mor genb latt’ın Ha zi ran 

Car ro, İtal yan ca lar İm pa ra tor luk Şark Dil-

le ri Aka de mi si pro fe sör le rin den Tho mas 

Cha bert, Al man ca, La tin ce ve İn gi liz ce 

olan lar Ham mer ta ra fın dan dü zel til miş, 

Arap ça ve Fars ça ya zı la rı ise Ham mer ve 

Cha bert müş te re ken tas hih et miş ler dir.

30 Ha zi ran 1810 ta rih li bir kay da gö-

re (a.g.e., I, 470), der gi nin be her cil di nin 

fi ya tı 1809 yı lı baş la rın da ya yım la nan 

pros pek tüs te gös te ril di ği gi bi 25 Vi ya na 

gul de ni olup an cak bu da ha ilk sa yı dan 

iti ba ren 30 gul den ola rak tes bit edil miş ti. 

400 say fa dan çok hac mi, için de ki pek çok 

ya ban cı dil de ya zı lar ve ba kır üze ri ne ya-

pı lan çi zim ler (gra vür) se be biy le der gi nin 

ma li ye ti art mış tır. Der gi Vi ya na’da fa ali yet 

gös te ren An ton Schmid Mat ba ası’nda ba-

sıl mış tır. I. cil din ma li yet he sa bı çı ka rıl-

dı ğın da da ğı tı mı üst le nen Scha um burg 

Ki ta be vi ile yurt dı şı na yol la nan nüs ha la rın 

ma li ye ti nin yük sek tu tul ma sın dan ötü rü 

an laş maz lı ğa dü şül müş ve baş ka bir pa-

zar la ma cı bu lun ma sı yo lu na gi dil miş, ni-

ha yet bu iş için Kupf fer und Wim mers che 

Buch hand lung ile (Kupf fer & Wim mer Ki-
ta be vi) an laş ma ya pıl mış tır.

Cilt le rin ger çek ba sım ta rih le ri, açık 

ipuç la rı na rağ men cilt ler üze rin de göste-

ri len ta rih ler esas alın dı ğın dan ha ta lı ola-

rak bil di ri le gel miş tir. Cilt ler üze rin de ki 

kay da gö re I. cilt 1809, II. cilt 1811, III. 

cilt 1813, IV. cilt 1814, V. cilt 1816, VI. cilt 

1818 ta rih li dir. 31 Tem muz 1811 tarihl i 

ga ze te ha va di si der gi nin ilk cil di nin ta-

mam lan dı ğı nı ve II. cil din ilk sa yı sı nın ba-

sım da ol du ğu nu be lir tir ken as lın da cilt-

ler üze rin de ki ta rih le rin der gi nin ger çek 

ba sım ta ri hi ol ma ma sı ge rek ti ği ne işa ret 

et mek tey di. I. cil din üze rin de ki ta rih 1809 

ol mak la be ra ber bu cil din çı kı şı nın 1811 

Tem mu zun dan ön ce ki ay la ra ka dar sark-

tı ğı an la şıl mak ta dır. Ni te kim II. cil din ön-

sö zün de Ham mer bu hu su sa de ğin mek te 

ve I. cil din ilk sa yı sı nın çı kı şın dan be ri iki 

yıl geç ti ği ni, bir yıl son ra tek rar ön söz de 

bu luş ma yı umar ken böy le bir ge cik me 

ya şan dı ğı nı ifa de et mek te dir (a.g.e., II, 
Ön söz). Na pol yon kar ga şa sı için de bu-

lu nan Av ru pa’nın ka rı şık du ru mu, de niz 

aşı rı ve uzak yer ler den ge len ya zı lar da ki 

ge cik me ler, şar ki yat çı lar ara sın da ki ir ti-

ba tın zor laş ma sı bu nun se bep le ri ola rak 

gös te ril mek te dir. 8 Ey lül 1810 ta rih li bir 

ga ze te ha va di sin de der gi nin ilk sa yı sı nın 

1809 ya zın da çık tı ğı be lir ti lir ve ikin ci sa-

yı nın bir kaç haf ta ön ce (do la yı sıy la 1810) 
ya yım lan dı ğı na işa ret edi lir. İkin ci sa yı nın 

neş ri nin de Ham mer’in Pa ris’e git me si se-

be biy le ge cik ti ği, üç ve dör dün cü sa yı la rın 
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ko lek si yon de ğe ri yük sek bir ya yın ha li ne 

gel me sin de et ken ol muş tur. Der gi ya yın 

ha ya tı na son ver me sin den iti ba ren kı sa 

za man da unu tul ma ya ter ke dil miş, hak-

kın da bu gün le re ka dar et raf lı bir araş-

tır ma ya pıl ma dı ğı ve ye ni bil gi ler ge ti ren 

her han gi bir ya yın da bu lu nul ma dı ğı gi bi 

şim di ye ka dar çık mış olan mev cut an sik-

lo pe di ler de de mad de ola rak yer al ma mış-

tır. Al tı cilt için de 350 par ça ya zı nın tek 

tek in ce len me si nin de (Bey dil li, s. 129-
276) gös ter di ği üze re Fund gru ben’in 

ne abo ne le ri ne de ya zar la rı ara sın da bir 

Türk bu lun mak ta dır. Tür ki ye’de der gi an-

cak iki kü tüp ha ne de (TTK Ktp.; Millî Ktp.) 
o da tam ol ma mak kay dıy la yer al mış olup 

bun lar da ba ğış yo luy la sağ la nan geç edi-

nim ler dir. Fund gru ben des Ori ents der-

gi si ni Şark’ın ha zi ne le ri ne mâlik de fi ne ler 

ola rak bu gün ka rış tır mak ve için de ki le re 

bir göz at mak, genç nes lin es ki za man lar-

dan kal ma bir çe yiz san dı ğı nı ka rış tır ma-

sı ve bü tün o gü zel lik le re rağ men ora da 

bu gün için ken di si nin kul la na ca ğı pek bir 

şey bu la ma ma sı ha li nin ya rat tı ğı bu ruk 

duy guy la ör tüş mek te dir. Ama yi ne de bu 

de ğer len dir me in sa nın, dö ne min der gi de 

ya zı la rı bu lu nan ün lü or yan ta list le rin ön cü 

rol le ri ne ve ola ğa nüs tü bil gin lik le ri ne de-

rin bir hay ran lık duy ma sı na yet mekte dir.
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ÿKe mal Bey dil li

üze re Uzak do ğu da der gi nin için de çe şit-

li ya zı lar la tem sil edil miş tir. Ham mer’in 

keş fet ti ği Ev li ya Çe le bi’den ya pı lan kü çük 

alın tı lar ve ör nek le me ler, Se ya hatnâme 

met ni nin Av ru pa’da ki ilk ta nı tı mı ol ma sı 

ba kı mın dan ay rı bir de ğer ta şı mak ta dır. 

Bu kay nak tan ha re ket le Kürt di li ne du-

yu lan ilk il gi der gi de bir kaç kü çük ya zı ya 

ko nu teş kil et miş tir.

Der gi nin bi rin ci sa yı sın da ve ri len lis te ye 

gö re ön de ge len isim ler den olu şan abo-

ne le rin top la mı yet miş se kiz dir, der gi ye 

özel bir il gi du yan Go et he’nin ise bu nu 

kü tüp ha ne den ta kip et ti ği an la şıl mak ta-

dır. Der gi nin top lam sa tı şı nın kaç nüs ha-

ya ulaş tı ğı na da ir bil gi bu lun ma mak ta dır. 

An cak bu nun der gi nin Şark’ın ve Garp’ın 

on dan faz la di lin de ya zı lar içer me sin den 

ha re ket le, do la yı sıy la bu dil ler de ki ya zı la rı 

ta kip ede cek olan la rın pek faz la ola ma-

ya ca ğı nı var sa ya rak 200 ade ti çok aş mış 

ol ma sı ih ti mal da hi lin de gö rül me mek te-

dir. Fund gru ben her hâlükârda az sa yı-

da, ama yük sek bir ay dın se vi ye si ne hi tap 

eden bir der gi ola rak kal mış tır. Bu du rum 

der gi nin her kü tüp ha ne de bu lun ma yan, 
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edi len ge le nek sel or yan ta lizm XVI II. yüz-

yıl son la rın da gi de rek iti bar kay be der ken 

okur la rı na ama tör lük al çak gö nül lü lü ğü 

için de Şark’ın mu hib ba nı şek lin de yak la-

şan Fund gru ben muh te va sıy la mu hak-

kak ki za ma nı nın ürü nüy dü ve der gi nin 

el li yıl son ra bu içe rik le çık ma sı nı dü şün-

mek müm kün de ğil dir (Wenk ter, s. 10). 
Der gi nin bir ama tör ler top lu lu ğun dan 

ZDMG der gi sin de ol du ğu gi bi gi de rek 

bir uz man lar ce mi ye ti ne dö nüş me şan sı-

nı ya ka la ya ma mış ol ma sı bu ön cü ro lü ne 

ha lel ge tir mez. Üni ver si te le rin XIX. yüz yı-

lın baş la rın dan iti ba ren hız la nan bir sü reç 

için de eği tim kad ro la rı nı ve prog ram la rı nı 

ye ni den dü zen le yip yük se li şe geç me le ri 

ba ğım sız ve ku rum suz âlim le rin dö ne mi-

ne son ver miş, gi de rek bir üni ver si te ye 

men su bi yet iti ba rın kay na ğı nı teş kil et-

me ye baş la mış tır. Der gi de ki ya zı la rın de-

ğer len di ril me si bir re form ge çir miş olan 

mo dern üni ver si te le rin ilmî süz ge cin den 

ge çi ril dik çe özel lik le fi lo lo ji ala nın da eleş ti-

ri le ri de be ra be rin de ge tir miş tir. Bu nun la 

be ra ber şar ki yat çı lı ğın baş lan gıç dö nem-

le ri ne da ir önem li ve ri le ri bün ye sin de ta-

şı yan, Şark’ın en de ğer li yaz ma eser le ri ni 

ta nıt ma ya ça lı şan Fund gru ben ile Av ru-

pa’da ilk de fa bir uz man lık der gi si ya yım-

lan mış ve mo dern bi lim sel or yan ta liz min 

baş la ma işa re ti ve ril miş ol mak tay dı.

Der gi de Şark’ın ya şa mak ta olan kül-

tür dil le ri (Arap ça-Fars ça-Türk çe) dı şın da 

kadîm dil le re ve coğ raf ya sı na da il gi du-

yul ma sı önem li dir ve bu ko nu da bir ilk-

tir. Fran sa’nın sal dı rı sıy la gün cel bir il gi 

oda ğı ha li ne ge len Mı sır ta ri hi, ar ke olo ji si, 

okun ma ya ve an lam lan dı rıl ma ya ça lı şı lan 

kut sal ya zı sı (hi ye rog lif), Me zo po tam ya 

me de ni ye ti ve dil le ri nin çö züm len me si, 

bu ra lar da gi ri şi len ilk ar ke olo jik ka zı lar, 

önem li ke şif ler ve ni ha yet çe şit li çi vi ya-

zı la rı nı oku ma gi ri şim le ri Bağ dat’tan ve 

Ka hi re’den ge le rek der gi de ki ye ri ni alır. 

Bu du rum, der gi nin böy le si ne ge niş bir 

açı lım için de Şark’ı bü tü nüy le ku cak la-

ya ca ğı na da ir Ham mer’in ilk sa yı sın da ki 

ön sö züy le ör tüş mek te dir. Bâbil çi vi ya zı-

sı nı çö züm le me gi ri şim le ri Ge org Fri ed-

rich Gro te fend ve Cla di us Ja mes Rich’in 

ya zı la rı Fund gru ben’de yer bu lur. Öte 

yan dan Or ta As ya Türk ve Hint dün ya sı, 

Uy gur ca, Sans krit çe ve Çin ce da hil ol mak 




