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OÐUZNÂME

kısatarihindendebilinmektedir.AncakbuOğuznâmegünümüzeulaşmamıştır.İbnü’d-Devâdârî’nin verdiği bilgilerdenbuOğuznâme’ninOğuzKağan’danbaş-layıpSelçuklular’akadargelenbirdevrindestanlaşmışveyayazıyaaktarılmışsözlütarihiolduğuanlaşılır(SüleymaniyeKtp.,
DamadİbrâhimPaşa,nr.913).Oğuzdestanlarınınzamanımızakadargeleneneskivaryantı,yaklaşıkXIII.yüz-yılınsonları ileXIV.yüzyılınbaşlarındaTurfan’daasılnüshadanUyguralfabe-siyleyazıyageçirilmişOğuzKağandes-tanıdır.AnlaşıldığınagörebuOğuznâme,Oğuzlar’ıncihandevletikurmaülküle-riyleboysistemininoluşmasıhakkındatarihî-mitolojikhikâyelerindestanvar-yantıdır.İkincivaryantiseReşîdüddin’in
Câmi£u’t-tevârîÅadlıeserindebulunanFarsça“O³uznâme”dir.Sözkonusuvar-yantOğuzdestanlarınınilkİslâmîvaryantıolarakbilinir.BuOğuznâme’yiZekiVelidiToganTürkiyeTürkçesi’neaktarmıştır.FarsçaOğuzdestanınagöreTürkler’intarihi Nûh peygamberin oğlu Yâfes’lebaşlamaktadır.YâfesbabasıtarafındanTürkistan’agönderilmiş,dolayısıylaTürk-lerdeYâfes’insoyundangelmiştir.Yâfes,TürklerarasındaOlcayHanlakabıylabilin-mektedir.OlcayHansoyundangelenKaraHan,Oğuz’unbabasıdır.OğuzHanmüslü-manolarakdünyayagelir.DoğardoğmazannesineTanrı’yainandığıvemüslümanolduğutakdirdesütünüemeceğinisöyler.BüyüdüğündedeilkmücadelesiniMüslü-manlığıkabuletmeyenbabası,amcası,hısımveakrabasıylayapar.İlkdefaRe-şîdüddin’degeçenbuvaryant,EbülgaziBahadırHan’ınŞecere-iTerâkime’siyleMûnis’inyarımbırakıpdahasonrayeğeniÂgehî’nintamamladığıFirdevsü’l-ikbâl adlıeserindedegeçmektedir.XVI.yüz-yıldayazıyageçirildiğitahminedilenbirdiğerbüyükOğuznâmeKitâb-ıDedem
KorkudalâLisân-ıTâife-iOğuzân’dır.Bueserdeonikiolayayrıayrıbaşlıklar-laanlatılmaktadır.BundandolayıesereDedeKorkuthikâyeleriadıverilmektedir.Herbirolayayrıbirhikâyeşeklindeanla-tılsadahikâyelerinOğuznâme’denalınmışparçalarolduğudüşünülmektedir.Hikâye-lerdeOğuz’undünyagörüşü,devletyapı-sı,danışmaheyetiolan“kengeş”,harbî-demokratiksistemdeğişmedenherikidestandaaynışekildeifadeedilir.AncakOğuzKağandestanındailkTürkdevletininkurulmasıveOğuzlar’ınMoğolistan’danMısır’akadarolantopraklardahüküm-ranlığıgözönünealınırsaDedeKorkut’taKaradeniz’leHazardeniziarasındakalan

Oğuzilindensözetmekgerekir.Diğerta-raftanbirinciOğuznâme’dekimerkezleş-mişilidarîsistemlidevletDedeKorkutboylarındabirazzayıflamış,beylerbeyilik-lerebölünmüştür.İçOğuzileDışOğuz’unbirbiriylekarşıkarşıyagelmesiisedevletinartıksiyasîotoritesininzayıflamasından,çekişmelerdevrininbaşladığındanhaberverir.KısaolanUzunköprüvaryantındaOğuzKağan’datasviredilenolaylardatekrarlanır.Herikidestanİslâmiyet’tenöncekidünyagörüşününürünüdür.De deKorkutboylarıvetarihîOğuznâme-lerİslâmîunsurlarlazenginleştirilmiştir.OğuznâmeadıylabilinenanonimşiirlerdeKorkutAta,OğuzKağan,Bayındır,Ka-zanvediğerOğuzkahramanlarıövülür,kahramanlıksahnelerineyerverilir;Kor-kutAta’nınölümdenkaçması,dolayısıylaölümlemücadelesitasviredilir.Oğuznâme’dekidünyagörüşünün,mo-tiflerininaynızamandaFarsedebiyatınadabüyüketkisiolduğukanıtlanmıştır.VI.yüzyıldaBüzürgmihrtarafındanFarsça’yaçevrilenOğuzdestanınınİranşairlerindenDak¢k¢’yeveFirdevsî’yeetkileriaçıktır.Fir-devsî,Şâhnâme’sindeOğuzmitlerinden,destanlarındangenişölçüdeyararlanmış-tır.Karahanolayı,KorkutAta’nınölümlemücadelesininEfrâsiyâb’ınölümdenkaç-maçabalarınadönüşmesi,BamsıBeyrekhikâyesininBîjenveMenîjedestanındayeralması,Tepegözmitininİsfendiyarolayın-dagörülmesigibibirçoksözlüTürkkültürürünüŞâhnâme’deyeralmıştır.Oğuz-nâmemotiflerindenNizâmî-yiGencevîdeƒam se’yioluşturanmesnevilerindeyararlanmıştır.
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ka bat 1987; KulmatÖmiraliev, Oğuz Ka ğan Epo-
sı nın Ti li, Almatı1988,s.3-54;NurmuhammetAndalıp, Şı gır lar hem Po ema lar, Aşkabat1990;ŞakarimKudayberdı-Ulı, Ro dos lov na ya Tyur kov, 
Kir gi zov, Ka za ho vi Hans kiy Di nas tiy, Al ma-Ata 

1990, s. 11-38; FuzuliBayat, Oğuz Des tan Dün-
ya sı. Oğuz na me le rin Ta ri hi, Mi to lo jik Kö ken-
le ri ve Te şek kü lü, İstanbul2006;a.mlf.,“De de 

KorkutOğuznamelerindeDevletçilikveİdareEt 
me”, De de Kor kut Sö zü, Ba kü 1999, s. 15-27; P.Pelliot,“Sur la légen de d’Uguz-Khan en écri tu re 
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15Eylül1914’teAdanaCeyhan’dadoğ-du;asıladıMehmetRaşit’tir.AilesiBul-garistangöçmenlerindendir.BabasıAb-dülkadirKemâlîBeykaymakamlık,savcıyardımcılığı,I.BüyükMilletMeclisi’ndeKastamonumilletvekilliği,birsüreAdliyenâzırlığıyapmış,Tok sözgazetesiniçıkar-mış,gazetedekibiryazısındandolayıİs-tiklâlMahkemesi’ndeyargılanmıştır.An-nesiAzimeHanımbirsüreöğretmenlikyapmıştır.1930’daAdana’daAhaliCum-huriyetFırkası’nıkuranbabasıpartininkapatılması üzerine Suriye’ye, oradanLübnan’akaçmıştır.
1932’deLübnan’dakiailesininyanın-danAdana’yadönenMehmetRaşitba şıboşbirhayatyaşamayavekahvelerdevakitgeçirmeyebaşladı.Giritli’ninkah-vesiyleNadir’inkahvesindeİsmailUsta,AliŞahin,DayıRemzigibiişçiustalarıylatanıştı.OnlarınverdiğiSer se ri ler, Step-

te,Jerminal,BenimÜniversitelerim gibikitaplarıokudu.1935’teMensucatFabrikası’ndakâtipolarakçalışırkenbirBoşnakkızıolanNuriyeileMayıs1937’deevlendi.Niğde’deaskerkentezkeresinekırkgünkalakomünizmfaaliyetisuçla-masıylatutuklandıveEkim1938’debeşyılhapsemahkûmedildi.KayseriHapis-hanesi’ndeheceölçüsüyleyazdığışiirleri
Yedigün,YeniMecmuagibidergilerdeRaşitKemâlîadıylayayımlandı.1939’daTürkiye’yedönenveBergamaAğırCezareisliğinetayinedilenbabasısayesindeBursaCezaevi’nenakledildi.1940’taBur-saCezaevi’negelenNazımHikmet,OrhanKemal’inkendikoğuşunaalınmasınısağ-ladı,şiirlerinibeğenmediysedekendisin-de“sanatçıkumaşı”gördüğüiçinilgilendiveonaFransızca,politika,felsefeveede-biyatdersleriverdi.Birgünonunyazdığı
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eleştirelgerçekliğindeasılpaysahibiolankişilerinekarışmayananlatıcı,OrhanKe-mal’inözellikleikincibölümüoluşturanromanlarındabaşarıylakullanılır.Hâkimanlatıcıdankurtulmakisteyengerçekçieğilimleriçinbuyenibiraşamadır.OrhanKemalromanıkişileriidealleştirenideolo-jikroman,olduğugibiyansıtanfotoğrafromanvekişileriiyilerlekötülerdiyeayı-ranromanarasındadururvegerçekliğiyaşanmışlığınsularındaarar.Yazar1958 

(Kar deş Pa yı)ve1969’da(Ön ce Ek mek) SaitFaikHikâyearmağanını,1969’da(Ön  
ce Ek mek)TürkDilKurumuÖyküödülü-nüaldı.1972yılındanberiailesininkatkı-larıylaheryılOrhanKemalRomanödülüverilmektedir.

Eser le ri (OrhanKemal’ineserlerininçoğu
İstanbul’da,birkısmıAnkara’dabasılmıştır). 
Hikâye:EkmekKavgası(1949),Sarhoş-
lar (1951, Ur du ca çe vi ri si Dû Şa râ bî [trc. 

Mes‘ûdAhterŞeyh],İslâmâbâd2008), Ça-
maşırcınınKızı(1952),72.Koğuş(1954, 

İng.çeviriWard 72, 1993),Grev(1954), 
Ar ka So kak (1956),KardeşPayı(1957), 
Ba bil Ku le si (1957), Dün ya da Harp 
Vardı(1963),MahalleKavgası(1963), 
Ön ce Ek mek (1968),KüçüklerveBü-
yük ler (1971), As lan Tom son (1976),İn-
ci’ninMaceraları(1979). Roman: Baba 
Evi(1949,Almanca’sıVa terha us, Anka-

ra 2002),AvareYıllar(1950), Mur ta za 
(1952), Ce mi le (1952), Be re ket li Top-
rak lar Üze rin de (1954), Suç lu (1957), 
Ser se ri Mil yo ner (1957),DevletKuşu
(İstanbul1958), Vu ku at Var (İstanbul
1958),GâvurunKızı(1959), Kü çü cük 
(1960),DünyaEvi(1960),ElKızı(1960), 
HanımınÇiftliği(1961),GurbetKuşları
(1962),EskiciveOğulları(1962, Es ki ci 
Dükkânıadıyla1970),KanlıTopraklar
(1963),SokaklarınÇocuğu(1963), Bir 
FilizVardı(1965),MüfettişlerMüfetti-
şi(1966),YalancıDünya(1966),Evler-
den Bi ri (1966),ArkadaşIslıkları(1968), 
SokaklardanBirKız(1968),KötüYol
(1969),Üçkâğıtçı(1969,Fransızcaçeviri
si L’es croc, An ka ra 2002), Ka çak (1970), 
Ter si ne Dün ya (1986).Ayrıcaİspinozlar
(oyun,1965),NazımHikmet’leÜçBuçuk
Yıl(1965),SenaryoTekniğiveSenaryo-
culuğumuzlaİlgiliNotlar(1963),İstan-
bul’dan Çiz gi ler (rö por taj, 1971), Önem-
li Not (de ne me, 2007)adlıeserlerivardır.

BİBLİYOGRAFYA:R.Fish, Or han Ke mal, Mos ko va 1967; S.Utur-gauri, Or han Ke mal, Mos ko va 1967; NurerUğur-lu, Or han Ke mal’in İk bal Kah ve si, İstanbul1973;YusufKenanKaracanlar, Or han Ke mal, İstanbul
1974; HikmetAltınkaynak, Hikâye Ya za rı Or han 
Ke mal, İstanbul1983;AsımBezirci, Or han Ke

mayaklaşırkensosyalçatışmalarısınıfsalbirbakışlaalgılayanOrhanKemal’inbumalzemeyiişleyişikendiçağdaşlarıolanbazıyazarlarınsosyalgerçekçilikanlayışın-danfarklıdır.Sosyalhayatabakarkenveöğeleriniseçerkensosyalgerçekçi,bunlarıyansıtırkengözlemciveeleştirelgerçekçi-dir.Kendisininaydınlıkgerçekçilikdediğibututumkişilerindeğilsosyaldüzeninbozukolduğu,kişilerinbuyüzdenyoz-laştığıdüşüncesinedayanır.Gerçekçilikanlayışındayazarınyaşadıklarınıyazmasıilkesideönemlidir.Olayörgüleri,yazılışmekânlarıveprob-lemleridikkatealındığındaromanlarışuşekildegruplandırılabilir:Yazarınçocuk-luğunuvegençliğinisosyaldeğişmeleregöndermeleryaparakişlediğiotobiyog-rafikromanlar;tarımdaendüstrileşme-nin, kapitalist ekonomik yapılaşmanınyansıdığıÇukurova’dakitarımvefabrikainsanlarınınromanları;1950’lerdensonradeğişensosyalhayattarzını,tüketiman-layışınıvebunlarındoğurduğuproblem-lerielealanİstanbul’dakiküçükveyoksulinsanlarındünyasınıanlatanromanlar;sosyaleleştirilerinmizahlayapıldığıro-manlar.OrhanKemal’indiyaloglarıkişile-rinruhsalvesosyalgerçeklikleriniyansıt-madakuvvetlibirimkânolarakgörünür;aksiyona ritim katar, rahat okunmayısağlar.MaksimGorkiveHemingway’in

romandenemesinigörünceşiiribırakıphikâyeye,romanayönelmesiniistedi.Budönemdeilkyazısı1940’taYeniEdebi-
yatgazetesindebasılan“Balık”tır.SoyadıolanÖğütçü’yüyazılarındakullanmayanOrhanKemal’in1941’denitibarenRaşitKemâlîveOrhanRaşitimzalarıylaYeni
Edebiyat,Yürüyüş,İkdamgibidergivegazetelerdehikâyeleriyayımlandı.Tahliyeedildiktensonra(26Eylül1943)Adana’yadöndü,ancakişbulmaktagüçlükçekti.Amelelik,hamallık,ambarmemurluğugibiişlerdeçalıştı.1945yazındaKilis’teeksikkalanotuzbeşgünlükaskerliğinita-mamladı,fakatterhisedilmedenÇorum’asürüldü.Babasıtarafındandöneminbaş-bakanıRecepPekeraracılığıylaserbestkalmasısağlandı.

17Nisan1950’deailesiylebirlikteİs-tanbul’ataşındı.EşiSultanahmet’tebirçorapfabrikasındaişegirdi,kendisidehikâyelerini satabilmek için Bâbıâli’dedolaştı.Artıkismibilinenbirhikâyeya-zarıydı.Ardındantefrikaromanlarıgel-di.1951’deSarhoşlar, 1952’deCe mi le veÇamaşırcınınKızıyayımlandı.AynıyılVa tangazetesindeMur ta za, Dün ya gazetesinde(1953) Be re ket li Top rak lar 
Üze rin de tefrikaedildi.Aralık1963’teDışişleriBakanlığı’ndanSovyetRusya’dayayımlanmışeserlerinintelifhaklarınıngetirilmesinearacılıkedilmesini istedi.DileğiEylül1964’tegerçekleşti.1966’danitibarenhikâyeveromanlarıoyunhali-negetirilmeyebaşlandı.1968OcağındaoynananYalovaKaymakamı’ndaoyu-nun birinci temsilinde Boyacı Bayramrolüneçıktı.SovyetYazarlarBirliği1968 HaziranayındaGorki’nin100.doğumyı lıiçinonudaRusya’yaçağırdı.Pasaportsorunuancakbiryıliçindeçözülebildi.5 Mayıs1970’teSofya’yagitti.Oradahembabaannesininsoyununbulunduğuyerle-ridolaşaraknotlaraldıhemtedavioldu.Fakatkısabirsüresonrageçirdiğikalpkriziveonabağlıolarakgelişenbeyindekipıhtılaşmayüzünden4Haziran1970’teSofya’daöldü.OrhanKemalgenelanlamdaHüseyinRahmi’ye kadar uzanan natüralist verealistromananlayışınıSadriErtem,Sa-bahattinAligibiromancılarkanalındandevralan sosyal gerçekçi bir romancı-dır.TürkromanındaAnadolu’yayönelişşeklindegörülen içerikgenişlemesion dahaylazveyoksulgençler,ekmekpe-şindekiişçiler,sınıfdeğiştirmekisteyenyoksulgruplar,ağalıktanpatronluğaveameleliktenişçiliğegeçişsürecindekiin-sanlararasındagörünür.İnsanavetoplu-
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zenleme(XVI II [1938], s. 58-67),MilletlerCemiyetiileyapılananlaşma(aynıcilt,s.
67-70),Hatay’ınanavatanabağlanması
(XIX [1939], s. 438-443),Boğazlarmese-lesiyleilgiliTürkiye-Rusyaarasındakinotateâtileri(XXVI[1946],s.7484,Türkiye’
nincevabı,aynıcilt,s.8493), 9Temmuz
1961tarihlianayasa(XLI II [1963], s. 1-28), CumhuriyetHalkPartisiileMillîSelâmetPartisiarasındayapılankoalisyonprotoko-lü(LIV [1974], s. 44-61).Kemalisthareke-tindahabaşkadevletlerlegerçekleştirdiğianlaşmalarresmîyayınlarveyaçeşitliha-berkaynaklarındanaktarıldı.CarloAlfonsoNallino’nunOri en te Mo-
der no’daçıkanenönemliaraştırması“Os-manlıhalifeliğininsonu”başlığınıtaşır(IV 

[1924], s. 137-153).FakatbuonunkonuylailgiliilkçalışmasıolmayıpI.DünyaSava-şı’nınardındanmuhtelifaraştırmacılarıngeliştirdiği,halifelikkurumununOsmanlıailesitarafındanhaksızolarakgasbedildiğiyönündekiönyargıyaNallinodakatıldı.BuçerçevedeİtalyaDışişleriBakanlığıtarafın-danyayımlanan,benzerargümaniçerenveLibya’dakiİtalyansömürgesinimeşru-laştırmakisteyenAp pun ti sul la na tu ra 
del ‘ca lif fa to’ in ge ne re e sul pre sun to 
‘ca lif fa to ot to ma no’ (Rome1917)adlıkitapçığıanılabilir(İng.trc.No tes on the 
Na tu re of the Ca lip ha te in Ge ne ral and the 
Al le ged Ot to man Ca lip ha te,Rome1919;T
trc. Mur te za Be dir, Hilâfet Risâle le ri,nşr.
İsmailKara,İstanbul2004,IV,265293).DergininenhızlıgelişimiNallino’nunölümündensonraEttoreRossi’nindeğişikstatüvesorumlulukaltındagörevüstlen-mesiyleoldu.ÇokihatalıbiraraştırmacıveaynızamandaseçkinbirkitapseverolanbutanınmışTürkologsiyaset,iktisat,dinvesosyalalanlardakihaberlerleberaberkendiedindiğiveyaenstitüyeyollananki-taplarıntanıtımınıyaptı,bunlarınsağla-dığıyeniliklerleilgiliyazılarkalemealdı.AraştırmalarıRivistadegliStudiOrien-
tali’dedebasıldı.Hâlâdeğerinikoruyanmakaleleriarasındaenönemlileriyayınsırasınagöreşunlardır:“IlnuovoalfabetelatinointrodottoinTurchia”(IX [1929], 

s. 33-48),“LescambioobbligatoriodellepopolazionitralaGreciaelaTurchia”(X 

[1930], s. 397-418),“IlsecondocentenariodellamortediLuigiFerdinandoMarsigli”
(XI [1931], s. 415-424),“Atatürk,1880-
1938”(XVI II [1938], s. 635-646),“Dall’Im-peroOttomanoallaRepubblicadiTurc-hia”(XXI II [1943], s. 359-388),“Pietrodel-laValleorientalistaromano,1586-1652”
(XXXI II [1953], s. 49-64),“LaSultanaNurBanû(CeciliaVenier–Baffo)mogliedi

dekimüslümanlardaihmaledilmeyecek-ti.Dergininyayınilkesitarihî-siyasîbölüm,kültürbölümü,ekonomibölümüşeklindebelirlendi.Builke1980yılınakadaruygu-landı.Türkiyekonusuherzamandikkatiçekti,ziraOsmanlıDevletiyıkılıpAnado-lu’dagelişenhareketsonucuyenibirTürkCumhuriyeti’ninkurulması,diğerİslâmâlemindegörülmesimümkünolmayandevrimhareketleridergisayfalarındaherzamanyeraldı.C.A.Nallinoyazıfaaliyet-leriyanındaenstitüyevedergiyefaydalıolacakkişileredeyerverdi.Düzenlibiçimdeaylıkolarakaltmışdörtsayfahalindeyayımlanandergiözelkâğı-dı,kapağı,amblemivebasımtekniğiyledikkatçekti.TürkİstiklâlHarbi,TürkiyeBüyükMilletMeclisi’ninyenimücadeleko-nularıdergininsiyasetsütunlarınayan-sıtıldı.Fakatbubilgilerbiraraştırmayadayalıolarakdeğilçeşitligazete,dergi,siyasîbülten,haberajanslarındander-lenmişti.Türkgazetelerinedebazanyerverildi.1921’deLondra’dayapılangörüş-melersonucuartıkbirsiyasîvarlıkola-raktanınanTürkiyeBüyükMilletMeclisitemsilcileriyleimzalananbirdizianlaşmadergideyeraldıveİtalyaDevleti’ninnele-redikkatettiğigörüldü.EgeveAntalyacivarındasürdürülenaraştırmalarbaştasanattarihi,arkeolojiveekonomibakı-mındandevamettirildi.XX.yüzyılbaşındaBiagioPace,RobertoPuribeni,GiulioJaco-bi’ninAnadolu’dayaptıklarıçalışmalardi-ğermeslektaşlarıtarafındanOsmanlıDev-letitopraklarındageliştirildi,eldeedilenverilerkültürortamıkadarsiyasîbirhedefdebelirlemişoldu(Pet ri ci oli, s. 9-31). Ori-
en te Mo der nosayfalarındailkyıllaryenikurulanAnkarahükümetininicraatlarınınenönemlisisayılanve1924’tekabuledi-lenTeşkîlât-ıEsâsiyyeKanunudaincele-nipyayımlandı(IV [1924], s. 667-675);M.GuiditarafındankalemealınançalışmayıosıralardagörevebaşlayanEttoreRos-sikontroletti,budadahasonrakendisiiçinbirusulteşkiletti.Butemelkanununardındanzikredilenler:Türk-Yunanahalimübadelesikonvansiyonu(II [1922-1923], 

s. 662-668),LozanAntlaşmasıtutanakları
(III [1923], s. 461-550),vatandaşlıkyasası
(VI II [1928], s. 512-514)veortayaçıkardığısorunlarınçözümüiçinyapılananlaşma(X 

[1930], s. 421-427),Montröşehrindeim-zalanan20Temmuz1936tarihliBoğaz-larSözleşmesi(XVII [1937], s. 118-127), 

1937’deyapılananayasadeğişikliği(XVII 

[1937], s. 167-168),HataymeselesiiçinFransa’nınmuhtelifanlaşmalarıilebera-beresaskuruluşsayılan1938tarihlidü-

mal, İstanbul1984;MuzafferBuyrukçu, Ar ka daş 
Anı la rın da Or han Ke mal, İstanbul1984;KemalSülker, Na zım Hik met Or han Ke mal Dost lu ğu, 
İstanbul1988;FikretOtyam, Ar ka da şım Or han 
Ke mal ve Mek tup la rı, İstanbul1999;MehmetNarlı, Or han Ke mal’in Ro man la rı Üze ri ne Bir 
İn ce le me, An ka ra 2002.

ÿMehmetNarlı

– —ORIENTE MODERNO

Ýtalya’dayayýmlanan,
Ortadoðu’dakimüslümanülkelerin

siyaset,tarih,kültür,edebiyat
vetoplumbiliminiincelemeyeyönelik

süreliyayýn.
˜ ™

Roma’dakurulmuşolan Istitutoperl’Oriente(Şark Araş tır ma la rı Ens ti tü sü, IPO) adlı merkezin aylık yayın organı olup
1921’denberineşredilmektedir.İtalya’dadahaönceyayımlanmayabaşlananşarki-yatkonuludergilerçoksınırlıalanlardauz-manlarahitapediyordu.YenibiranlayışlahareketedenRomaÜniversitesi’ninŞar-kiyatBölümüöğretimüyeleri,hükümeteözelbirkuruluşvedergioluşturmahu-susundakiçabalarınıkabulettirdiler.Buçalışmaİtalya’nınsiyasetalanındagöster-diğiçabayaparalelgelişti;Doğu’yadoğruyayılmaçalışmalarıveeskiRomaİmpara-torluğu’nucanlandırma,Akdeniz’etekrarsahipolmave“marenostrum”(bi zim de
niz)gibikavramlarLibya’nınelegeçirilme-siylebaşlatılıpdevamettirilirkenkültüralanındadauygulamaiçinEskiçağtarihiaraştırmalarınahızverildi.Doğu’nunsa-decebilimselbakımdandeğilaynızaman-datoplum,din,kültür,tarih,etnografya,felsefe yapısı açılarındanelealınması,hattagünlükakımlarındadikkatleizlen-mesivetahliledilmesifaydalıolacaktı.Bukavramlar,15Haziran1921tarihindeyayımlanandergininbirincisayısınınka-paksayfasındabelirtildi.Doğuhakkın-dafazlabilgisahibiolmayanİtalya’dakiaydınlaragerçekhaberlerinvebilgilerinilmîilkelerçerçevesindevedahasadebirüslûplaaksettirilmesiesasalındı.DergiiçinenönemligirişimleriyapankişiCarloAlfonsoNallinoolupbugirişimleriDışişleriBakanlığı’nınyayıngenelmüdürüveOrta-doğusorunlarıuzmanıAmadeoGianninitarafındandesteklendi.CarloAlfonsoNal-linouzunyıllarenstitüvedergideağırlığı-nıduyurdu.MüslümanâlemitarafındangeliştirilenkonularıaktarırkenbudininyayıldığıAfrika,OrtaAsya,İran,Hindistanmüslümanları,Malezyavecivarı,Çin’dekimüslümanlardaincelenecek,hıristiyanla-rınçoğunluktaolduğudevletler(Lüb nan, 

Ermenistan,Gürcistan,Habeşistan)için-


