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Ýngiliz þarkiyatçýsý.
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8 Şu bat 1912 ta ri hin de doğ du. Ku zey İn gil te re’de ki Nort hum ber land’da ya şa yan kök lü bir ai le ye men sup tur. Ba ba sı Ge or ge Lamb ton, İn gil te re’nin ta nın mış at ye tişti ri ci le rin den di. Ann Kat ha ri ne ilk ve or ta öğ re ni mi nin ar dın dan T. E. Law ren ce’in 
1927’de ya yım la nan Re volt in the De sert ad lı ese ri ni oku duk tan son ra Şark’a il gi duy ma ya baş la dı. Ai le dost la rı olan The Scho ol of Ori en tal Stu di es’in (1938’den iti

ba ren The Scho ol of Ori en tal and Af ri can 

Stu di es) ku ru cu mü dü rü Sir E. De ni son Ross’un tav si ye siy le The Scho ol of Ori en tal Stu di es’te öğ re nim gör me ye ka rar ver di. 
1930’da gir di ği bu okul da ön ce Sir Ha milton Ale xan der Ros ke en Gibb ve Art hur Stan ley Trit ton’un Arap ça ders le ri ne girdi. Yi ne E. De ni son Ross’un et ki siy le İran ta ri hi üze rin de ça lış ma ya baş la dı. E. Deni son Ross, Vla di mir F. Mi norsky ve Sey yid Ha san Takîzâde’den Fars ça ders le ri al dı. 
1934 yı lı ya zın da İran’a ilk se ya ha ti ni yap tı. 
1935’te The Scho ol of Ori en tal Stu di es’ten me zun ol du. 19361937’de İran’da araştır ma lar da bu lun du. Lon dra’ya dön dük ten son ra The Scho ol of Ori en tal Stu di es’te E. D. Ross’un da nış man lı ğın da ha zır la dı ğı 
Con tri bu ti ons to the Study of Selj†q 

Ins ti tu ti ons baş lık lı te ziy le 1939’da doktor un va nı nı ka zan dı.II. Dün ya Sa va şı yıl la rın da Tah ran’da ki İn gi liz tem sil ci li ğin de (1943’ten son ra bü

yü kel çi lik) ba sın ata şe si ola rak görev yapan Lamb ton, sa va şın bit me si nin ardın dan Lon dra’ya dö ne rek The Scho ol of Ori en tal and Af ri can Stu di es’te öğ re tim gö rev li si ola rak ça lış ma ya baş la dı. 1953’te ay nı üniver si te de pro fe sör un va nı nı al dı. İran hakkın da edin di ği bil gi ve tec rü be sa ye sin de tav si ye le ri ve ra por la rı İn gi liz hü kü me ti nin İran si ya se ti nin şe kil len me sin de et ki li ol du. 

1065 şey hin bi yog ra fi si ni içe rir. Ta rih konu sun da ba zı ha ta la rı ol mak la bir lik te çok ta nın mış ve da ha son ra ya zı lan he men bütün bi yog ra fi ler için kay nak teş kil et miştir. Eser Mahmûd Âlem Ku reyşî ve İkbâl Ah med Fârûk¢ ta ra fın dan Ur du ca’ya çevril miş tir (IIII, La hor 1410/1990). 2. Gen

cînei Ser ver (Genc-i TârîÅ) (La hor 1285). Hz. Pey gam ber’den mü el li fin dö ne mi ne ka dar ya şa mış önem li ki şi le rin ele alın dı ğı man zum, Fars ça kro no lo jik bir eser dir. 3. 
Tâ rîÅi MaÅzeni Pencâb (La hor 1285). Eser de Gaz ne li ler dö ne min den XIX. yüzyı la ka dar Pen cap’ın ta ri hi ve coğ raf yası ile mi ma ri eser le ri an la tıl mak ta dır. 4. 
Bahâristân-ı TârîÅ (Gülzâr-ı Şâ hî) (Lek

nev 1290). Baş lan gıç tan XIX. yüz yı lın ikin ci ya rı sı na ka dar Hin dis tan’da Hin du, İslâm ve İn gi liz hâki mi ye ti dö nem le ri ni kap sa yan Ur du ca bir ça lış ma dır. 5. Züb de tü’llu³åt 

(Lu³åt-ı Ser verî) (Lek nev 1316). Arap ça, Fars ça ve Türk çe ke li me le rin Ur du ca karşı lık la rı nın ve ril di ği bir söz lük tür. 6. ¥a dî

ša tü’lev liyâß (nşr. Mu ham med İk bâl Mü
ced didî, La hor 1976, 1420/2000). Gaz ne liler’den mü el li fin za ma nı na ka dar Pen cap lı 
244 er kek ve ka dın mu ta sav vı fın ha ya tıy la il gi li Ur du ca bir eser dir. 7. Câ mi£u’llu³åt 

(III, Lek nev 1309). Arap ça, Fars ça, Türk çe ke li me, de yim ve ba zı cüm le le rin Ur du ca kar şı lık la rı nı içer mekte dir. 8. Medîne

tü’lev liyâß. ƒazîne tü’la½ fi yâß ın Urdu ca ver si yo nudur (Lek nev, ts.). 9. Güldestei 

Kerâmât. Ab dülkådiri Gey lâ nî’nin hayatına da ir bir eser dir (Del hi 1867). 10. Dî

vân-ı Ser verî. Ab dülkådiri Gey lâ nî’ yi öven şi ir le ri ni içe rir (La hor 1872).

BİBLİYOGRAFYA:Sto rey, Per si an Li te ra tu re, I, 1043-1044; M. Ali Mü der ris, Rey¼âne tü’l-edeb, Tebriz1347hş.,IV,
250-253; Ken heyyâ Lâl Hindî, TârîÅ-i Lâhûr (nşr. 
Kalb Ali Han Fâik), La hor 1977, s. 76-79; Ah ter Râhî, Te×ki re-i £Ulemâ-yi Penjâb: 1201-1400, La-

hor 1981, I, 459-463; İkbâl Ah med Fârûk¢, Te×ki-
re-i £Ulemâ-yi Ehl-i Sün net ve Cemâ£at-i Lâhûr, 
La hor 1987, s. 192-199; Kesrâ Menhâs, “Mü
ver riÅîni Lâhûr”, Nuš†ş, sy. 92, La hor 1962, s. 

985-989; M. Hermansen, “Imagining Space and 
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La hor’da doğ du. Mah la sı “Ser ver”dir. XV. yüz yıl da La hor’a yer le şen ve so yu Sühre verdî ta ri ka tı nın Hin dis tan ko lu nun kuru cu su, Fah reddîni Irâk¢’nin mânevî mürşi di Bahâed din Ze ke riyyâ Mültânî’ye (ö. 

661/1262 [?]) uza nan Müftî ai le si ne mensup tur. Çağ da şı olan ta rih çi Ken heyyâ Lâl Hindî, Gulâm Ser ver ve ai le sin den öv güy le söz eder. Gulâm Ser ver, ilk eği ti mi ni ve tıp la il gi li ilk ders le ri ni bir âlim olan ba basın dan al dık tan son ra Mev levî Gulâmul lah Lâhûrî’nin ders hal ka sı na ka tıl dı. Öğ re nimi ni ta mam la ma sı nın ar dın dan La hor’daki Serdâr Bag havân Sing’in mâlikâne sinde yö ne ti ci ola rak gö re ve baş la dı. 1882’de Pen cap’ta İdâreyi Ta‘mirât’a kâtip ta yin edil di. An cak kı sa sü re son ra bu işi bı rak tı. La hor’da ki Pen cap Üni ver si te si’nin ka yıt me mu ru G. W. Le it ner ken di si ne üni versi te den bir araş tır ma bur su tek lif et tiy se de bu nu ka bul et me di. 1884’te Ali garh Ko le ji’ni kur mak için La hor’a ge len Sey yid Ah med Han’ın yap tı ğı gö rev tek li fi ni de red det ti. Hü kü me tin des tek le di ği hiç bir iş te gö rev al mak is te me yen Gulâm Ser ver ha ya tı bo yun ca yal nız ken di ça lış ma la rı na yo ğun laş tı. 1890’da hac iba de ti ni ye ri ne ge tir dik ten son ra Me di ne’ye gi der ken yolda ve fat et ti. Hep si de Fars ça ve Ur du ca şi ir le riy le ta nı nan dört oğ lu var dır. Bun lardan Müftî Gulâm Saf der ba ba sı nın mektup la rı nı İnşâ-yı Øaf derî ad lı bir ki tapta top la mış tır. TârîÅi Lâhûr ve TârîÅi 

Pen câb’ın ya za rı Ken heyyâ Lâl Hindî, Gulâm Ser ver’in öğ ren ci le rin den dir.
Eser le ri. 1. ƒazîne tü’la½fiyâß (III, 

La hor 1284; Lek nev 1312; Kanpûr 1312, 

1332, 1333; nşr. Bihdâd Erbâbî, Tah ran 
1383 hş.). 1863’te ta mam la nan bu Farsç a eser özel lik le Hint alt kı ta sın da ya şa yan 

ل
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nan pek çok ma ka le yaz mış tır (yayın la rı nın 
1986 yı lı na ka dar ki bir lis te si için bk. Bur
rellMor gan, s. 57). Lambton, Cam brid ge Üni ver si te si ta ra fın dan ya yım la nan The 

Cam brid ge His tory of Iran (Cam brid ge 
1968) ve The Cam brid ge His tory of Is

lam (Cam brid ge 1970) adlı eser le rin editör le ri ara sın da da yer al mış tır.
BİBLİYOGRAFYA:A. K. S. Lamb ton, Con tri bu ti ons to the Study 

of Selj†q Ins ti tu ti ons (dok to ra te zi, 1939), Uni-

ver sity of Lon don, s. I-III; a.mlf., “Re col lec ti ons 
of Iran in the Midtwen ti eth Cen tury”, As.Af., 
XIX/3 (1988), s. 273-288; W. Behn, Con ci se Bi-
og rap hi cal Com pa ni on to In dex Is la mi cus: An 
In ter na ti onal Who’s Who in Is la mic Stu di es from 
its Be gin nings Down to the Twen ti eth Cen tury, 
Lei den 2006, II, 348; J. R. Brac ken, “Pro fes sor A. 
K. S. Lamb ton”, BSO AS, XLIX/1 (1986), s. 1-4; R. M. Bur rell – D. O. Mor gan, “Wri tings of Ann K. 
S. Lamb ton (Bo oks and Ar tic les)”, a.e., s. 5-7; M. E. Yapp, “Pro fes sor Ann Lamb ton (19122008)”, 
MES, XLV/1 (2009), s. 161-163; C. Hil len brand, 
“Ann K. S. Lamb ton”, Iran: Jo ur nal of the Britis h 
Ins ti tu te of Per si an Stu di es, XLVII, Lon don 2009, 

s. VII-X; D. O. Mor gan, “Ann K. S. Lamb ton (1912

2008) and Per si an Stu di es”, JRAS, se ri es 3, XXI/ 

3 (2011), s. 99-109.
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Muh te me len V. (XI.) yüz yı lın son la rın da Se mer kant ya kın la rın da ki Fer ga na’nın Lâmiş kö yün de doğ du ve Se mer kant’ta ye tişti. Ese rin de yer alan bir ka yıt tan an la şıl dığı na gö re 530’lu (1136) yıl lar da ha yat ta idi 
(Şık, s. 43). Kelâm ve usûli fı kıh ala nın da ye tiş ti. Ba zı mü el lif ler, yaz ma ese ri nin kapa ğın da ki müs ten sih kay dın dan ha re ketle onun 441 (1049) yı lın da do ğup 522’de 
(1128) ve fat et ti ği ni ile ri sür müş ler se de bu nun Ebû Ali İmâdüd din Hü se yin b. Ali elLâmişî ad lı baş ka bir âlim le ka rış tı rılma sın dan kay nak lan dı ğı be lir len miş tir ve bu do ğum ve ölüm ta rih le ri nin adı ge çen ki şi ye ait ol du ğu bilin mek te dir (a.g.e., s. 

3839). Lâmişî’nin eser le rin de yer alan görüş ler ve yap tı ğı atıf lar, onun Ebü’lMuîn enNe sefî’nin (ö. 508/1115) öğ ren ci le ri ara sın da yer al dı ğı ve ya eser le rin den yarar lan dı ğı ih ti ma li ni dü şün dür mek te dir. Bu nun dı şın da ha ya tı na da ir her han gi bir bil gi mev cut de ğil dir.Lâmişî, İmam Mâtürîdî’ye atıf lar da bulu nup onu Se mer kant Ha nefî ulemâsı nın 

çev re le rin de önem li yan kı bul muş tur. Bu alan da ki ça lış ma la rı nın bir kıs mı Theory

and Prac ti ce in Me di eval Per si an Gov

ern ment (Lon don 1980) ve Sta te and 

Go vern ment in Me di eval Is lam: An 

In tro duc ti on to the Study of Is la mic 

Po li ti cal The ory: The Ju rists (Ox ford 

1981, 1985) ad lı eser le rin de bir ara ya geti ri le rek tek rar ya yım lan mış tır.Lamb ton ay nı za man da İran coğ raf yası nın idarî, iç ti maî ve ik ti sadî ta ri hiy le il gi li so run lar la il gi len miş, bil has sa iktâ sis te mi, va kıf mü es se se si, ver gi ler, ve zir lik, ka dı lık, şah ne lik, re is lik ve da ru ga lık gi bi sis te min te me li ni oluş tu ran ku rum la rın ya pı sı nı, işle yi şi ni ve ge liş me sü reç le ri ni ay dın lat ma ya ça lış mış tır. Bu alan da ki ilk ese ri Contri bu

ti ons to the Study of Selj†q Ins tituti ons baş lık lı ya yım lan ma mış dok to ra te zi dir. Bu ça lış ma araş tırma cı nın “The In ter nal Struc tu re of the Sel juq Em pi re” ad lı hacim li ma ka le sin de (The Cam brid ge His tory 

of Iran, V, ed. J. A. Boy le, Cambridge 1968, 
s. 203282) özet len miş tir. Onun bu alanda ki di ğer ya yın la rı ara sın da Islamic So

ci ety in Per sia (Lon don 1954) ve 1981’de Co lum bia Üni ver si te si’nde ver di ği beş dersin met nin den olu şan Con tinuity and 

Chan ge in Me dieval Per sia: Aspects of 

Ad mi nistra ti ve, Econo mic and So ci al 

His tory, 11th14th Cen tury (Lon don 1988) sa yı la bi lir. Ka çar dö ne mi İran ta ri hiy le ilgi li ye di ma ka le si de yeniden neş re dil miştir (Qajår Per sia: Ele ven Stu di es, Aus tin 

1987). Lamb ton’un il gi ala nı nın di ğer bir yö nünü İran zi raî tari hiy le il gi li me se le ler teş kil eder. Onun ka le me al dı ğı pek çok ki tap ve ma ka le de İran coğ raf ya sın da tarım sal üre tim, su la ma, top rak sis te mi, mül ki yet, ver gi ler ve köy lüdev let iliş ki leri nin ta ri hi Or ta çağ’dan mo dern dö ne me ka dar uza nan bir sü reç te or ta ya kon muştur. Land lord and Peasant in Per sia: A 

Study of Land Te nu re and Land Re v

e nue Ad mi nis tra ti on ad lı ese ri (Ox ford 

1953) ala nın da hâlâ en te mel baş vu ru ki tabı ni te li ğin de dir. Ay rı ca 19621966 yıl la rında uy gu la nan top rak re for mu nu in ce le yen 
The Per si an Land Re form, 19621966 ad lı bir ça lış ma yap mış tır (Ox ford 1969).Mü el lif Fars ça’nın ya pı sı ve öğ re ti miy le il gi li eser ler de ka le me al mış tır. Bu alanda ki baş lı ca ya yın la rı ara sın da Three Per

si an Dia lects (Lon don 1938), Per si an 

Gram mar (Cam brid ge 1953) ve Per si an 

Vo ca bu lary (Cam brid ge 1954) sa yı la bi lir. Bun la rın dı şın da Ency clo pa edia of Is lam 

(ikinci neşri), Ency clo pa edia Ira ni ca ve 
Tür ki ye Di ya net Vak fı İs lâm An sik lo pe-
di si gi bi an sik lo pe di ve der gi ler de ya yım la

İran pet ro lü nü millîleş ti ren Baş ba kan Muham med Mu sad dık, 1953’te Ame ri kan ve İn gi liz giz li ser vis le ri nin de için de yer al dı ğı bir dar be ne ti ce sin de ik ti dar dan uzak laştı rıl dı ve da ha ön ce İran’ı ter ket mek zorun da ka lan Mu ham med Rızâ Şah Peh levî ye ni den ik ti da ra ge ti ril di. Emek li ye ay rıl dığı 1979 yı lı na ka dar The Scho ol of Ori en tal and Af ri can Stu di es’te Fars ça, İran ta ri hi ve İs lâm si ya sal dü şün ce ta ri hi ders le ri ver di. Emek li ol duk tan son ra da bi lim sel ça lış mala rı na de vam et ti. 1981’de İh san Yârşâtir’in da ve tiy le Co lum bia Üniver si te si’nde ders okut tu. 19 Tem muz 2008 ta ri hin de Ku zey İn gil tere’de Kirk newton köyün de ki evin de öl dü. 1964’te British Academ y üye li ği ne se çi len Lamb ton Londra , Dur ham ve Cambrid ge üni ver si te le ri nin onur ödül le ri ne lâyık gö rül müş tür.
Eser le ri. Çok yön lü bir araş tır ma cı olan Lamb ton, İs lâm fe tih le rin den XX. yüz yı lın or ta la rı na ka dar uza nan ge niş bir kro no loji de İran coğ raf ya sı nın si ya sal, sos yal, ekono mik ve idarî ta ri hiy le il gi li pek çok eser yaz mış, araş tır ma la rın da olay la rın da ha çok sos yal, eko no mik, idarî, dinî, mez hebî ve kül tü rel ar ka pla nı nı ele al mış tır. Lambton’un te mel il gi alan la rı nın ba şın da İs lâm si ya set fel se fe si ve İran coğ raf ya sı nın yöne tim ge le nek le ri gel mek te dir. Araş tırma cı, özel lik le İs lâm si ya set fel se fe si nin teo rik bo yu tu nun ya nın da bu alan da ki pra tik uy gu la ma la rı Or ta çağ’dan mo dern dö ne me ka dar uza nan ge niş bir sü reçte in ce le miş tir. Ça lış ma tar zı ba kı mın dan özel lik le ho ca sı Gibb’in et ki sin de kal mış, baş ta Mâ ver dî, Gazzâlî, Nizâmül mülk, İbn Tey miy ye, İbn Haldûn, Hâfızı Ebrû ve Nizâ med dîni Şâmî ol mak üze re Or ta çağ İslâm mü el lif le ri nin dev let ve si ya set na za riye le ri ni in ce le yen araş tır ma lar yap mış tır. 

1964’te ya yım la nan “A Re con si de ra ti on of the Po si ti on of the Mar ja£ alTaql¢d and the Re li gi ous Ins ti tu ti on” baş lık lı maka le si (St.I, XX, 1964, s. 115135) İran Şiî 
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