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bu lu nan, bir kaç ki li se ile ye rel ürün le rin alı nıp sa tıl dı ğı pa zar ye ri olan bir ka le etra fın da kü çük bir yer le şim ye riy di. Gü nümüz de ye ni bir ki li se nin yer al dı ğı alanda ya pı lan ar ke olo jik ka zı lar neti ce sin de Sv. Ili ya Ki li se si’ne ait te mel ler mey da na çıka rıl dı. 1666’da İn gi liz sey ya hı Ed mund Brow ne bir Or ta çağ ka le si nin ka lın tı la rı nı gör dü ğü nü ya zar; 1704’te Sırp asıl lı Ku düs ha cı sı Je ro tej Ra¸anin, Les kof ça’da taş ya  pı es ki bir ki li se nin var lı ğın dan söz eder.Du bo¸ica ve yö re si, 831’de (1428) II. Murad ta ra fın dan Ma car lar’ın Os man lı toprak la rı na mü da ha le si ni en gel le mek amacıy la önem li bir ka le ve şe hir olan Kru {e vac 
(Ala ca hi sar) ve di ğer ba zı ka le ler le bir lik te ele ge çi ril di. Du bo¸ica ve Top li ce böl ge si bü yük ih ti mal le, Os man lı va sa lı olan Sırp des po tu Dju radj Bran ko viç’in kı zı Ma ra ile II. Mu rad’ın ni şan lan dı ğı yıl (1433) içe risin de Os man lı hâki mi ye ti ne gir di. 1444 Se ge din Ant laş ma sı’n da Se men di re ve yirmi dört bü yük ka le Bran ko viç’e ge ri ve rilir ken Kru{evac ve onun la be ra ber Du bo¸i ca, Os man lı ta ra fın da kal dı. Ala ca hi sar, Du bo¸ica ve Top li ce’ye ait Os man lı tah rir par ça sı bu ra la rın 849 Cemâzi ye lev velinde (Ağus tos 1445), Ekim 1446 ve Mart 
1447’de Os man lı lar’ın elin de ol du ğu nu ve Os man lı si pa hi le ri ne ti mar ola rak veril di ği ni gös te rir. Ay nı kay nak ta, böl ge de çok sa yı da hı ris ti yan si pa hi ve mar to los la be ra ber bü yük bir hı ris ti yan ru hanî li deri nin, Met ro po lit Slov yan’ın bu lun du ğu na da işa ret edi lir. Slov yan des pot luk za manın dan kal ma bir ti ma ra sa hip ti ve 857 yı lı Ra ma zan ayı nın son la rın da (1453 Eki mi nin 

başları) ti ma rı Os man lı lar ta ra fın dan ib ka edil miş ti. 849 (1445) yı lı na ait Tah rir Def

te ri’nde Du bo ̧ i ca’ nın böl ge nin idarî merke zi ol du ğu açık ça be lir ti lir. II. Mu rad’ın 
855’te (1451) ve fa tı nın ar dın dan II. Mehmed, üvey an ne si Ma ra’yı ge niş ma iye tiy le bir lik te Sır bis tan’a gön der di, ken di si ne de Top li ce ve Du bo¸ica böl ge le ri ni mi ras olarak ver di. Dju radj Bran ko viç’in 1456 yı lında ki ölü mün den son ra Ma ra, ken di si ni çok tak dir eden üvey oğ lu Meh med’in ya nı na gi dip bir müd det Edir ne’de, ar dın dan ömrü nün so nu na (1487) ka dar Se rez’e ya kın Je´evo kö yün de otur muş tur. II. Meh med ile da ima iyi iliş ki ler de bu lun muş ve mümkün ol du ğu ka dar Bal kan lar’da ki hı ris tiyan la rı des tek le miş, ki li se le ri ve özel lik le Ay na roz baş ta ol mak üze re ma nas tır la rı hi ma ye si al tı na al mış ve ölü mün den kı sa bir sü re son ra kay bo lan yük sek ka li te li, ki bar bir fresk üslûbu teş vik et miş tir. Bu bü yük sa nat eser le rin den bir çok ör nek gü nü mü ze gel miş tir.
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Sýrbistan’da tarihî bir kasaba.
˜ ™

Sır bis tan’ın gü ney do ğu ke si mi nin önemli akar su yu olan Mo ra va ır ma ğı nın ko lu Ve ter ni ca su yu hav za sın da ku ru lan Leskof ça (Les ko vac), Sır bis tan’ı ku zeygü ney doğ rul tu sun da aşa rak Bel grad’ı Selânik’e bağ la yan oto yol ve de mir yo lu üze rin de yer al mak ta dır. Sır tı nı al çak dağ la ra yas la yan ge niş ve be re ket li ova üze rin de bu lu nan ka sa ba, Or ta çağ’da ve Os man lı hâki miye ti nin ilk yıl la rın da, ay nı za man da da ha ge niş bir böl ge yi ifa de eden Du bo¸ica / Del bo çi ce is miy le de anıl mış tır.Les kof ça’nın bir şe hir ola rak ku rul duğu böl gey le il gi li ka yıt lar XI. yüz yı la ka dar iner. Bi zans ta rih çi si I. Kin na mos 1163’te böl ge nin ol duk ça ve rim li ve yo ğun nü fuslu ol du ğu nu, Niş Pis ko pos lu ğu’na bağ lı bu lun du ğu nu ya zar. XI II. yüz yıl da Kıpçak (Ku man) Türk le ri, Du bo¸ica böl ge sine yer leş ti ler. Gü nü mü ze ka dar ulaşmasa da Kıp çak lar’dan ka lan Ku man çe vo, Kuman çe gi bi köy ad la rı na da ir iz ler XV ve XVI. yüz yıl Os man lı tah rir le rin de yer alır. Leskovac’a doğ ru dan ya pıl dı ğı bi li nen ilk atıf, At hos (Ay na roz) da ğın da yer alan bü yük Sırp Hilen dar Ma nas tı rı’na mülk şek lin de bağış lan dı ğı 13031304 yıl la rı na ait tir. Ba ğış se ne di met nin de Les ko vac’ın ha len es ki adı olan Du bo¸ica is mi ni ta şı yan bir köy ola rak anıl dı ğı be lir til mek te dir. O za man lar Ve ter ni ca su yu nun sol ya kasında 

kim ol du. Ek ber Şah za ma nın da Lek nev tî, Ben gal’in on do kuz idarî böl gesin den bi ri ha li ne ge ti ril di. Bu dö nem de şeh rin Gavr ola rak anıl dı ğı gö rül mek te dir. IX. (XV.) yüz yı lın ilk ya rı sın da Lek nev tî’ ye ge len Por te kiz li sey yah Jo ao de Bar ros şe hirde yük sek ağaç lar la süs len miş uzun ve ge niş cad de ler bu lun du ğu nu ya zar. Bir di ğer sey yah Fa ria So usa da X. (XVI.) yüzyıl da şe hir de 1 mil yon dan faz la nü fu sun var lı ğın dan bah se der. 1575’te Bâbür lü ler ta ra fın dan tek rar eya let mer ke zi ha li ne ge ti ri len şe hir ay nı yıl aşı rı ya ğış lar, sel ler ve sal gın has ta lık lar yü zün den bü yük tahri ba ta uğ ra dı. Bâbür lü Va li si Mün‘im Han da hil çok sa yı da in san öl dü. Bu felâket ten kur tu lan lar böl ge yi ter ke din ce şe hir bir da ha es ki ih ti şa mı na ka vu şa ma dı. Eya let mer ke zi ön ce ya kın lar da ki Tan da’ya, da ha son ra Raj ma hal, Dak ka ve 1704’te de Mürşi dâ bâd’a ta şın dı. Ter ke dil me si ne rağ men Lek nev tî’nin gör kem li mi ma ri si uzun yıl lar var lı ğı nı ko ru du. Za man la mey da na ge len tah ri bat şeh ri metrûk ha le ge tir di. Ya pılar da ki kes me taş lar ve di ğer mal ze me ler Mür şi dâ bâd ve Raj ma hal gi bi şe hir ler de ki imar fa ali yet le rin de kul la nıl dı.Gü nü müz de şe hir de ba zı eser le rin kalın tı la rı na rast lan mak ta dır. Sul tan Nus ret Şah ta ra fın dan 932’de (1526) yap tı rı lan ve kub be le ri al tın la tez yin edi len Ba ra Sonâ Mes ci di en gör kem li ya pı dır. Ay rı ca Alâeddin Hü se yin Şah (14941519) ta ra fın dan yap tı rı lan Kü çük Sonâ Mes cid ve Ganj kıyı sın da ki Dâhil Dervâze zik re di le bi lir. 26 m. yük sek li ğin de ve 18 m. ge niş li ğin de bir ku le olan Fîrûz Şah Menâr’ın Sey fed din Fîrûz Şah za ma nın da (14881490) fet hin sim ge si ola rak in şa edil di ği dü şü nül mekte dir. Ka le için de yer alan Ka demi Resûl ad lı tek kub be li ya pı Nus ret Şah ta ra fından yap tı rıl mış tır (937/1531). İç du va rında ki si yah mer mer de oy ma bir ka demi re sûl iş len di ği için bu isim le anıl mış tır. 
1475’te yap tı rı lan Lat tan Mes cid, Yûsuf Şah ta ra fın dan ay nı yıl yap tı rı lan Camkat ti Mes cid, yi ne Yûsuf Şah ta ra fın dan 
1479’da in şa et ti ri len Da ras ba ri, 1480 civa rın da in şa edi len Tan ti pa ra Mes cid ile XVII. yüz yı lın son la rın da in şa et ti ri len Şah Ni‘ me tul lah Velî Ca mi ve Tür be si di ğer önem li eser ler ara sın da dır. Son yıl lar da bu eser le rin bir kıs mı res to re edi le rek kurta rıl ma ya ça lı şıl mış tır.
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şeh rin hı ris ti yan sa kin le ri ni Bul gar ola rak kay det miş, an cak bu bil gi şe hir üze ri ne ya zan Sırp ya zar la rı ta ra fın dan eleş ti rilmiş tir.Priz ren vilâye ti nin 1287 (1870) ta rih li ilk salnâme sin de (s. 107110) Les kof ça’nın 
2689 hâne ye, 10.525 müs lü man ve 21.030 gay ri müs lim nü fu sa sa hip ol du ğu be lir tilmek te dir. Les kof ça ka za sın da 254 köy yer al mak ta dır. Ka za da he men he men bü tün ta rım ürün le ri ye tiş ti ril mek le be ra ber temel ta rım ürü nü ke ne vir dir. Müs lü man ve hı ris ti yan nü fu sa XVI II. yüz yı lın ve XIX. yüz yı lın ilk ya rı sı nın bü yük dö nü şüm leri yan sı mış tır. Ay nı salnâme de Les kof ça şeh rin de beş ca mi, iki med re se, al tı tek ke, dört mek tep, bir rüş di ye, bir ki li se, bir hıris ti yan oku lu, 901 dükkân, on dört han, yir mi kah ve ha ne ve üç mey ha ne bulunduğu ka yıt lı dır.

1255 (1839) yı lı na ait bir Os man lı va kıf si ci lin de şeh rin önem li Os man lı ya pı la rı isim isim sa yıl mak ta dır (BA, EV., 11057, vr. 
3b): Fâtih Sul tan Meh med Ca mii, Ali Çe le bi Ca mii (XVI II. yüz yıl), Beh ram Bey Ca mii, Se lim Ağa Ca mii, Ho ca Meh med Bey Camii, Dilâver Bey Mes ci di, Ham za Bey Mesci di, Ha lil Ağa Mes ci di, Ka ra Ah med Bey Mes ci di, Ne cib Çe le bi Mes ci di, Ali Çe le bi Mek te bi, Mol la Yûsuf Mek te bi, Ali Hâlid Mek te bi, Fâtih Ca mii Tek ke si. 1878’den son ra bu ya pı la rın hep si yı kıl mış tır.18771878 Os man lıRus Sa va şı es na sında ye ni ku ru lan Sırp Dev le ti’nin or du su Niş, Ur kup, Kur şun lu ve İv ran ye ile bir lik te Les kof ça’yı da ele ge çir di. Bu ra lar da yaşa yan müs lü man halk zor la göç et ti ril di. 
1878’de im za la nan Ber lin Ant laş ma sı bu du ru mu te yit eder. Son ra ki yıl lar da şehir Av ru pa usul le ri ne gö re ye ni den ya pıl dı ve ne re dey se bü tün Os man lı bi na la rı yok edil di. II. Dün ya Sa va şı sı ra sın da Al man ya ta ra fın dan iş gal edi len Les kof ça müt te fik kuv vet le rin ağır ha va sal dı rı sı na mâruz kal dı ve bü tün şe hir mer ke zi ta ma men yı kıl dı. 1942’de ayak ta ka lan son ca mi olan Sul tan Ba ye zid Ca mii de or ta dan kal dı rıldı. Sa va şın ar dın dan ye ni sa na yi kol la rı ve özel lik le mo dern teks til fab ri ka la rı açıl dı, şe hir ol duk ça iyi bir şe kil de ye ni den in şa edil di ve epey ce ge niş le di. Bu gün Jab lani ca idarî bi ri mi nin mer ke zi olup nü fu
su 70.000’e yak la şan bir sa na yi şeh ri dir ve be le di ye ye bağ lı yer le şim ler le bir lik te nü fu su 150.000 ci va rın da dır. Les kof ça, eser le ri ni Her sek li Ârif Hik met, Ebüz ziyâ Meh med Tev fik ve Nâmık Ke mal gi bi Osman lı edip le ri nin el le rin den dü şür me dikle ri ye te nek li şa ir Les kof ça lı Ga lib Bey’in do ğum ye ri dir.

Bey (alt mış dört er kek) ma hal le le ri. Şehrin nü fu su, 1536’da dok san beş hâne iken 
1572’de bekâr ve hâne sa hi bi er kek ler dahil 250’ye yük sel miş ti. Bun la rın yak la şık 
200 ka da rı hâne di ye ka yıt lı idi. Hı ris ti yan nü fu su ise yir mi ye di hâne ola rak ve ril mişti. Ay rı ca on üç ne fer lik kü çük bir grup tan söz edil mek te dir. Bu ra kam la ra gö re toplam nü fus % 84’ü müs lü man olan yak laşık 2000 ki şiy di. 15361570 yıl la rı ara sın da ye rel Sırp lar’dan çok sa yı da ih ti da eden ler ol du. 250 ne fer müs lü ma nın dört te bir ka da rı nı müh te di ler teş kil edi yor du. Leskof ça’ ya da ir XVII. yüz yı la ait ne re dey se hiç bir kay nak bu lun ma mak ta dır. İn gi liz sey ya hı Ed ward Brow ne 1666 ta rih li kayıt la rın da pek faz la bil gi ver mez. Ev li ya Çe le bi gö rü nü şe gö re şeh re uğ ra ma mıştır. Kâtib Çe le bi ise sa de ce bü yük Les kof ça Pa na yı rı’ndan söz eder.Hı ris ti yan it ti fa kı na kar şı 16831699 yılla rın da ya pı lan uzun sa vaş sı ra sın da ve özel lik le 16881690 ara sın da Les kof ça ve yö re si nin müs lü man nü fu su nun yanı sı  ra hı ris ti yan lar da sa vaş tan ol duk ça kötü şe kil de et ki len di. 1690’da Sırp nüfu su nun bü yük ço ğun lu ğu ku ze ye doğ ru kaç tı. Son ra dan bu ka çış “Ve li ki Se obe” (büyük
kaç gun) di ye anıl dı. Habs burg güç le rin ce iş gal edi len top rak lar dan çok sa yı da müslü man gü ne ye git ti. 1699 Kar lof ça Ant laşma sı im za lan dı ğın da böl ge de ki pek çok köy metrûk hal dey di. Da ha iç ke sim de ka lan Les kof ça ise nis be ten gü ven li bir ka sa ba du ru mun day dı. Pa sa rof ça Ant laşma sı’ndan son ra ise bir sı nır şeh ri ha li ne gel di. XVI II. yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan iti baren Les kof ça hız la önem ka zan dı. An cak bu tır ma nış şid det li I. Sırp Ayak lan ma sı sı ra sın da (18041813) du rak la dı. Fran sız coğ raf ya cı sı Ami Boué 1837’de şeh rin bir pa no ra ma sı nı ve rir. Boué 15.000 nü fus lu Les kof ça’da 3000 hâne, bir sa at ku le si ve al tı ca mi den bah se der, ay rı ca te miz sokak la rın dan do la yı şeh ri över. Les kof ça ve Niş ara sın da iyi eki len ve yük sek mik tar da buğ day, ar pa, ke ne vir el de edi len ge niş, ve rim li Mo ra va ova sı nı ve ge niş bağ la rı da anar.

1865’te Al man bi lim ada mı J. Ge org von Hahn, Les kof ça’yı uç suz bu cak sız ye şil lik ler için de, ço ğun lu ğu müs lü man olan 15.000 nü fus lu şi rin bir taş ra şeh ri ola rak tas vir eder. Bu ra sı dün ya nın dört bir ya nı na ih raç edi len önem li bir ke ne vir iş le me mer ke zi dir. Ke ne vir yo ğun teks til üre ti mi nin te mel mad de si dir, bu se bep le şeh re ar tık Kü çük Manc hes ter de nil me ye baş lan mış tır. J. G. von Hahn da Boué gi bi 

1454’ten 1878’e ka dar Du bo¸ica / Leskof ça bir Os man lı idarî bi ri mi, ön ce na hiye, da ha son ra Ala ca hi sar san ca ğı na bağ lı bir ka za idi. Ar tık ih ti yaç du yul ma yan ka le da ğı tıl dı. XVI. yüz yıl da Les kof ça ağır lık lı şe kil de müs lü man nü fu sa sa hip bir ka saba ha li ne gel di. 922 (1516) ta rih li İc mal 
Def te ri’nde Bal kan lar’ın bu böl ge si Leskof ça ola rak da bi li nen Del bo¸ica di ye zikre dil di ve nü fu su 121 müs lü man hâne si, dört sey yid ai le si, bir imamha tip, alt mış iki hı ris ti yan hâne si nin ya nı sı ra on beş bekâr (mücerret) er kek ve on dört dul ka dın şek lin de kay de dil di (BA, TD, nr. 55). Şeh rin top lam ver gi si 36.175 ak çe ola rak be lirlen di. Ve ter ni ca’nın sağ ya ka sı na iki müslü man böl ge si ku rul du. Bu nun la bir lik te top lam 9001000 ci va rın da olan nü fu sun üç te iki si ni müs lü man lar teş kil edi yor du. Os man lı ön ce si Sır bis tan’ın da ne re dey se hiç bir şeh rin bu lun ma dı ğı böl ge de Leskof ça bu az nü fu su na rağ men önem li bir yer le şim mer ke zi ha li ne gel di. San ca ğın mer ke zi olan Ala ca hi sar’da 1530’lar da yak la şık 1440 ki şi ya şı yor du.

937 (1530) ta rih li Mu ha se be (İc mal) 
Def te ri’ne gö re Niş ka za sı na bağ lı Delbo¸ic na hi ye si Ala ca hi sar san cak be yi nin has sıy dı ve Les kof ça’da bir cu ma ca mi si, bir çar şı, bir pa na yır var dı. Müs lü man cema ati Ca mi ma hal le sin de otuz hâne, on iki bekâr, Ka dı ma hal le sin de kırk hâne, on se kiz bekâr er kek nü fu sa sa hip ti; gay ri müs lim ler ise bir ma hal le de (Gebrân) altmış hâne, on se kiz bekâr, se kiz dul ola rak kay de dil miş ti (BA, TD, nr. 167). Nü fus ta ki bu ge ri le me, muh te me len 927’de (1521) Bel grad’ın fet hin den son ra da ha ge niş imkânla ra sa hip bu şeh re olan göç le re da ya nır. 943 (1536-37) ta rih li Mu fas sal 

Def ter ise nü fus açı sın dan bir can lan manın baş lan gı cı na işa ret eder. Müs lü man nü fu su Sul tan Ba ye zid Ca mii, Mevlânâ Ab dülâbid Çe le bi Ca mii ve Ha san Bey ma hal le le rin de ya şa yan top lam dok san beş hâne ye yük sel di (yak la şık 500 ki şi). Def ter de ay nı za man da çev re de ki köy lerde ye ni yer le şim ci le rin İslâm’dan et ki lendik le ri be lir ti lir. Otuz do kuz dan faz la ai le re isi nin Ab dul lah adı nı ta şı ma sı ih tidâla rı ak la ge ti rir. Şeh rin müs lü man ta ra fı nın kar şı sın da el li dört hâne ve se kiz dul dan iba ret iki hı ris ti yan ma hal le si var dı. Şeh rin top lam ver gi ge li ri 33.000 ak çe idi (BA, 
TD, nr. 179).

980 (1572) ta rih li tah ri re gö re Les kofça üç ma hal le ye ay rıl mış tı: Sul tan Ba yezid Ca mii (113 er kek), Ye ni Mevlânâ Âbid Çe le bi Ca mii (yet miş üç er kek) ve Ha san 
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Naf†sa con te nue dans le “Si yar al-
ma {åßiÅ”. Ku zey Af ri ka’da ya şa yan İbâzî ler’le il gi li ta nı tı cı bil gi lerin yer aldığı eser, İbâzî âlim le rin den Ebû Ze ke riyyâ elVer celânî’nin Kitâbü’sSîre ve aÅbârü’l

eßim me’siyle Ebü’rRebî‘ Sü ley man b. Ab düs selâm elVisyânî’nin Kitâbü’sSi

yer’in den ya rar la nı la rak ha zır lan mış tır. Özel lik le Bas ra’da ya şa mış olan İbâzî li de ri Ebû Ubey de Müs lim b. Ebû Kerîme ve da  ha son ra ge len şah si yet le rin ha yat hikâyele ri anlatılmış, İbâzîler’in Ku zey Af ri ka’da kur duk la rı Rüs temîler Dev le ti’ne de ge niş yer ay rıl mış tır (Var şo va 1955). 3. óZróod ła 
Arabs kie do Dzi ejóow Sło wi anszczyzny. Mu ham med b. Mûsâ elHârizmî, Câhiz, Fer gånî, İbn Ku tey be, Belâzürî ve Ya‘k†bî gi bi mü el lif lerle bun la rın ça lış ma la rına dair üç ciltlik bir eserdir (Kra kow 1956

1985). 4. Ksi ega tysi aca i Jèdney nocy. Bin bir ge ce ma sal la rı nın Leh çe’ye ya pı lan çe vi ri si dir (Var şo va 1973). 5. West Af ri can 

Fo od in the Midd le Ages ac cor ding to 

Ara bic So ur ces. Arap ça kay nak la rdan hareketle Or ta çağ’ın Ba tı Af ri ka’sın da yeti şen bit ki lere dair Po lon ya di lin de kaleme alınmış an sik lo pe dik nitelikte bir eser olup 
(Kra kow 1963) Ma ri an ne Ab ra ha mo wicz ta ra fın dan İn gi liz ce’ye çev ril miş tir (Cam
brid ge 1974).Le wic ki’nin bunların dı şın da pek çok ma ka le si, The Ency clo pa edia of Is

lam’ın ikin ci neş rin de İbâzıy ye ve Berbe rî ler’ le il gi li mad de le ri bulunmak ta dır. Aka de mik çev re ler de en çok ta nı nan maka le le ri şun lar dır: 1. “Une chro ni que ibådite ‘Kitâb asSi jar’ d’Ab†’lAbbås A¼ mad a{}ammåh¢ avec qu el qu es re mar qu es sur l’his to ire de la fa mil le des }ammåh¢s” 
(REI, VI II/1 [1934], s. 5978). 2. “De quelques tex tes inédits en vi eux berbère provenant d’une chro ni que ibådi te anony me” 
(REI, VI II/3 [1934], s. 275296). 3. “No tice sur la chro ni que ibådi te d’adDarğ¢n¢” 
(RO, XI [1936], s. 146172). İbâzî âlim lerin den Ebü’lAb bas edDercînî’nin Kitâbü 

ªabašåti’l-me şâ yiÅ bi’l-Ma³rib ad  lı ese riyle ilgili bir tanıtım yazısıdır. 4. “Mélan ges berbèresibå di tes” (REI, X/3 

[1936], s. 267285). İbâ zî Ber berîle ri’nin inanç ve sos yal ya pı la rına dair da ha ön ce te mas edil me miş ba zı bil gi ler içer mekte dir. 5. “Paónsi wo WióslanChor watóow w opi sie alMas’†d¢’ego” (Spra woz da nia z 

po si ed zeón i czynnoósci Pols ki ej Aka de mii 

Umi ejet noósci, sy. 49 [Krakow 1948], s. 24

34). Ünlü ta rih çi ve coğ raf ya cı Ali b. Hü seyin elMes‘ûdî hakkında bir çalışmadır. 6. “La répar ti ti on géog rap hi que des gro upements ibådi tes dans l’Af ri que du nord au 

ay rı ca Do ğu Eser le ri Mü ze si müdür lü ğü ve Przeglad Orientalistyczny’nin (Doğu 
araştır ma la rı der gi si) edi tör lü ğünde bulun du. 22 Ka sım 1992 ta ri hin de Krakow’da öl dü.Ta de usz Le wic ki, üni ver si te de ça lış tı ğı sü re için de pek çok bi lim sel araş tır ma ve in ce le me gerçekleştirmiştir. Bun lar arasın da, ho ca sı Si gis mond Smo gorzewski’ nin teş vi kiy le Ku zey Af ri ka’da iken karşı laş tı ğı İbâzîler’le il gi li olarak yaptığı li te ra tür ve alan araş tır ma la rı ge niş yer tutar. 1934 yı lın da Ku zey Af ri ka’ya yap tı ğı ilk yol cu luğun da bu konuda ol duk ça bol mal ze me top la dı ve çok sa yı da yaz ma ese re ulaştı; İbâzîler’in da ha ön ce ya yım lan mamış kay nak la rı üze ri ne yo ğun laş tı. Bu çer çeve de Tu nus ve Gü ney Ara bis tan’da ki İbâzî grup la rı nın coğ rafî da ğı lımı nı, sos yal ya pıla rı nı, İslâm’ı yo rum lamalarını ve ara la rında ki iliş ki le ri in ce le di; özel lik le onların ta rih ve ede bi yat la rı na önem ver di. Ay rı ca Kuzey Af ri ka’da ki İbâzîler’in en önem li ko lu Vehbîler’i in ce le me fır sa tı bul du. Ber be rî ka bi le le ri ve bun la rın sos yal ya pısı, âdet ve ge le nek le ri, Uman ta ri hi, müs lü man coğ raf ya cı la rın Po lon ya ve di ğer Slav ülke le ri hak kın da  yazdıkları, Şe rîf elİdrîsî, Ya‘ k† bî, Mes‘ûdî, İbn Ku tey be, Ebû Hâmid elEn de lüsî, Câhiz ve İbn Hurdâzbih gi bi önem li âlim ve coğ raf ya cı la rı, Po lon ya’da ki Os man lı pa ra la rı, Or ta çağ İbrânî kay nakla rı ve Slav lar’ın kül tü rel ya pı la rı gi bi fark lı ko nu lar la uğraştı.

Eser le ri. 1. Pols ka i kra je są si ed nie 
w óswi et le “Ksi ęgi Ro ge ra”, geog rafa 

Arabs ki ego z XII W. alId risi’Ego. VI. 
(XII.) yüz yıl Arap coğ raf ya cı sı Şerîf elİdrî sî’nin Po lon ya ve çev re sin de bu lunan ül ke ler hak kın da ki tas vir le ri üzeri ne yapıl mış bir ça lış ma dır (Kra kow 1945). 2. 

Etu des ibådi tes nordaf ri ca ines. Parti e 

I. Tas mi ya {uy†Å Ğa bal Naf†sa wa-
quråhum. Lis te anony me des {ayhs 

ibådi tes et des lo ca lités du Ğa bal 
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– —LEWICKI, Tadeusz
(1906-1992)

Ýbâzýyye hakkýndaki
araþtýrmalarýyla tanýnan

Polonyalýþarkiyatçý,
Arapdiliuzmaný.

˜ ™

29 Ocak 1906 ta ri hin de o dö nemde Avus tur yaMa ca ris tan İm pa ra tor lu ğu’na da hil olan, gü nü müz de ise Po lon ya sı nırla rı için de kalan Ga liç ya’nın Lem berg (Lviv/

Lwow) şeh rin de doğ du. Yük sek öğ re ni mi ni Lwows ki Üni ver si te si’nde yap tı; ay nı üniver si te de Ku zey Af ri ka ta ri hi üze ri ne ça lışa rak dok to ra sı nı ta mam la dı (1931). Da ha son ra Pa ris’te Sor bon ne Üni ver si te si’nde ve Collège de Fran ce’ta ça lış ma lar yap tı 
(19311934). Ar dın dan Ce za yir, Tu nus ve Lib ya gi bi Ku zey Af ri ka ül ke le ri ne gi de rek araş tır ma la rı nı sür dür dü. II. Dün ya Sa vaşı’nın he men ön ce sin de Po lon ya’ya dön dü. 
1949 yı lın da Kra kow Ja gi el lons ki Üni ver site si’nin Do ğu Dil leri Bö lü mü’nde öğ re tim üye li ği ve bö lüm baş kan lı ğına tayin edildi. 1954’te do çent, 1960’ta pro fe sör ol du. 
1969’da Şar ki yat Ens titü sü mü dür lü ğü ne getirildi ve bu görevini 1976’da emek liye ayrılıncaya kadar sürdür dü. Bu ara da üyesi ol du ğu Polonya Bi lim ler Aka de mi si’nin Müs teş rikler Ku ru lu’na baş kan lık yap tı; 
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Lewicki


