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28 May~s 1886 do~umlu olan PROF. DR. JAN RYPKA tan~nm~~~orientalistlerindendir. Kendisinin, yar~m asr~~ a~an çal~~malar~~ s~ras~nda bilhassa Türk ve Iran
kültürü üzerinde çok k~ymetli eserler vererek ara~t~rmalarda bulundu~u bilinmektedir.
Bu arma~an kitab~~ ç~karmak suretiyle gösterdi~i k~ymetbilirlik dolay~siyle
Çekoslovak ~arkiyat Enstitüsünü ve bilhassa kitab~n editörlü~ünü yapan Prof. Dr.
Felbc Tauer ile yard~mc~lar~n~~takdir ve tebrik etmek yerinde olur. Eserin tertibinde,
konular~n seçilmesinde ve ayr~ca bask~~ ve cildinde gösterilen itinay~~ da ayr~ca
belirtmeliyiz.
~çinde 38 makalenin topland~~~~kitab~n ba~~nda FELiX TAUER, Jan Rypka'n~n
hayat~~ve çal~~malar~~hakk~nda oldukça geni~~bilgi vermektedir. Bu arada Avusturya ~mparatorlu~undaki ~arkiyat çal~~malar~nda Çekoslovakya'n~n çok zay~f bir ~ekil
de temsil edildi~i, Avusturya-Macaristan ~mparatorlu~u'nun çökmesi s~ras~nda bu sahada Bedrich Hronzy, Alois Musil ve mesle~ine yeni intisap etmi~~olan Jan Rypka'
dan mürekkep üç ki~ilik bir âlimler kadrosunun bulundu~u ve bunlar~n da Prag'da
yeni kurulan Milli Çek Üniversitesine al~nd~klar~~belirtilmektedir. Rypka'n~n "Gülistan'~n eski bir türkçe tercümesi üzerindeki çal~~mas~~ ile 1910 da doktor ünvan~n~~
ald~~~~ve Eylül 1921 den Aral~k 1922 ye kadar da Istanbul'da bulunarak Osmanl~~
Edebiyat~~ile me~gul oldu~u, bu arada Fuat Köprülü, Ferit Kam ve Ali Nihat Tarlan'dan da ders ald~~~~kaydedilmektedir. ~air Baki ve Sabit'le Lebibi, Ferruhi, Nizami, Beli~, Meali üzerindeki çal~~malar~ndan ba~ka Osmanl~~ve Iran diplomasisi
konusunda da emek sarf eden Rypka'n~n Seyyit Vehbi'nin Surnâmesini tetkik etti~i
fakat yay~nlamad~~~, Insanl~k Tarihi'nde de Osmanl~~Tarihini yazmakla görevlendirildi~i, Gazali ve II. Abdülhamid hakk~nda iki biyografik eseri bulundu~u, tür4e
ve farscadan yapt~~~~tercümeler yan~nda bu lisanlar~~ö~renmek istiyen Çekler için
gramer haz~rlad~~~~ve iyi türkçe konu~tu~u, ~~930'da Prag Üniversitesinde Profesör ve
Türk ve Iran filolojileri semineri direktörü oldu~u, kayde de~er hususlardan baz~lar~d~r. Rypka 1929 y~l~nda kurulan Çek-Slovak ~arkiyat Enstitüsünün ilk üyelerinden biri olmu~tur. 1930 y~l~ndan sonra Iran ~iirine kar~~~ilgisinin artt~~~n~, bunda
Helmut Ritter'le olan dostlu~unun rol oynad~~~n~~ö~reniyoruz. Yine bu yaz~da Rypka'n~n Nizami'nin Heft Peyker'ini yay~nlad~~~, 1934 te ~ran'a gitti~i ve Firdevsi'nin
'000 inci do~um y~l~~ törenlerine kat~larak bir sene kadar orada kald~~~~ve yak~nda
almanca ve çekce olarak ç~kacak Arab fethinden 19. yüzy~l sonuna kadar Iran Edebiyat~~tarihine ait büyük bir eser haz~rlad~~~~da belirtilmektedir. Rypka 1939 da Edebiyat Fakültesi Dekan~~iken üniversite kapat~lm~~~1945-46 da tekrar vazifesine ba~la~m~~t~r. Birçok akademi ve kurumlar taraf~ndan kendisine adi veya ~eref üyeli~i
verildi~i ve 1937 y~l~nda toplanan II. Türk Tarih Kongresine kat~ld~~~~bilinen Jan
Rypka'n~n geni~~kültürlü, iyi piyanist, müziksever, iyi psikolog ve yard~msever cepheleriyle mükemmel ilim adaml~~~~yan~nda mükemmel insan vasf~n~~ da ta~~d~~~~
görülmektedir.
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Bundan sonra gelen ve VERA Kume'~cov,i ve IvAN HEEEK'in birlikte haz~rlad~klar~~ bibliografyada Rypka'n~n 1911-1956 y~llar~nda yazm~~~oldu~u 229 adet
eser, makale ve compte rendu'ler yay~nland~klar~~senelere ayr~larak gösterilmi~tir.
FRANZ BAB~NGER, Fatih'in Istanbul'u zapt~ndan sonra kurulmas~na imkân verdi~i Ermeni Patrikanesinin ilk devirlerine ait tarihçeyi makalesine konu olarak alm~~t~r. ALESSANDRO BAUSANI, Altâf Husain Hâlrnin Gazel hakk~ndaki fikirlerini incelemektedir. JEVGENIJ BERTELS Iran edebiyat~nda "Indu" stili meselesine dair bilgi
vermektedir. JosEF BLAsKovics makalesine Slovakya'n~n Osmanl~~Imparatorlu~u i~gali
zamanlar~na ait yaz~l~~tarihi vesikalardan birini konu olarak seçmi~tir. Blaskovics bu
vesikan~n Slovakya'n~n Rimavska Sobota ~ehri ar~ivinde bulunan 225 vesikadan biri
oldu~undan ve Budin Defterdar' Mustafa Efendi'den Hatvan mültezimi Dervi~~Pa~aya yaz~ld~~~ndan bahsetmektedir. Bu vesikalar~n 1928 y~l~nda Prof. Dr. Rypka
taraf~ndan fotokopileri al~nm~~, böylece bunlar~n tarihi k~ymetleri ilk defa Rypka
taraf~ndan takdir edilmi~tir. Gerçekten 1945-46 y~l~nda bu vesikalardan 208'inin
kayboldu~u ve geri kalan 47 vesikan~n da muhteva bak~m~ndan k~ymetlerinin azl~~~~
aç~klanmaktad~r. Ancak Rypka'n~n ileri görü~ü sayesinde muhafazas~~temin edilen
fotokopilerle bu vesikalar~~ ilmin istifadesine sunmak mümkün olabilmi~tir.
Bir Egyptolog olan JAROSLAV CERN
makalesine mevzu olarak bir M~s~r kitabesinde yaz~l~~olan Hatti k~rallar~ndan birinin ismini seçmi~tir. Hatti k~rall~~~n~n
halen Türk topraklar~n~n içinde kald~~~n~~belirten Egyptolog böylece bu arma~an'~n
sahibi Rypka'n~n çal~~ma sahas~~ile hiç de~ilse co~rafi ilgisi olan bir mevzuu seçmi~~
oldu~unu belirtmektedir. JEAN DENY Ermeni harfleriyle yaz~lan Türk-Kuman
metininde rastlad~~~~Akba~~kelimesini ele alarak tahlilini yapmaktad~r. VLADNIE
GORDLEVSK~~ ~eyh Süleymandan bahisle Türkiye'deki Nak~ibendi tarikat~n~~
anlat~yor. GUSTAV E. VON GRUNEBAUM kültürel tesirlerin do~urdu~u problemleri
ele almakta ve ERICH HEROLD eski Hint metinlerinden olan Veda'larda
"Kakutsala" kelimesinin çe~itli anlamlarda kullan~lmas~~ ve kullan~ld~~~~yerler
hakk~nda bilgi vermektedir. CYRIL Ho~bUEK'in yaz~s~~Osmanl~~Imparatorlu~unun 16. as~rda Macaristan'a kar~~~ giri~ti~i sava~lar~n bu devletle ilgili
bulunan Bohemya k~rall~~~n~n da i~tiraki neticesinde do~urdu~u ekonomik ve
sosyal etkiler hakk~nda bir incelemedir. Bundan sonra gelen makalede IvAr~~
HRBEK "Bulgar" kelimesinin halk etimolojisinden bahsetmektedir. KARL JAHN
Mo~ol Imparatorlu~u'nun çökü~ü hakk~nda bir Hind lejand'~n~~(efsane) tamtmakta,
JOSEF KLIMA Susa da bulunan Akad vesikalar~na göre "miras hakk~ndan iskat"
meselesi hakk~nda aç~klamalarda bulunmaktad~r. OTOKAR KumA'n~n makalesi
Mazdak hareketinin kronolojisi bak~m~ndan Mazdak'~n ölümü tarihinin tesbitini
ele alm~~t~ r. VERA KUBIhCOVA, 20. yüzy~l Iran yazarlar~ndan olan ~air Sad~k Hidayet,
FRANCIZCEK MACHALSKI Muhammed Bak~r Husrevi'nin ~ems ve Tug'ra adl~~tarihi
roman~, HENRI MASSE ise Kas~m el Enverin 15 manzumesi üzerinde birer etüd
vermektedirler. LUBOR MA•rou'a ait makale tarihi Ur ~ehrinde gayrimenkul sat~~lar~na aittir. VLADIM~R M~NORSKI makalesine konu olarak Horasanl~~ ~air Pur-i
Baha ve ~iirlerini alm~~t~r. JULIUS NEMETH makalesinde 1526 Mohaç seferinde esir
dü~erek ~~o y~l Türk esaretinde kalan Macar as~ll~~Bartholomaeus Georgievits'in yazd~~~~türkçe yaz~lar~~ele almaktad~r. BASILE N~KIT~NE Avrupa'n~n Tahrandan görünü~ü
isimli bir konu i~lemektedir. KAREL PATR.,UEK'irl arapça foneti~i hakk~ndaki yaz~s~n~~
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FAVEL PoucHA'n~n mo~ol ~iirinde nusralar~n tekamülünü ele alan yaz~s~~ve bunu da
JAROSLAV Pau§Ex'in orta ça~da Çin hikâyecili~i hakk~ndaki makalesi takip etmektedir.
Finlandiyal~~ Filolog MAarrt RiNEN yaz~s~nda tan~nm~~~Iranist ve Türkolog
Prof. Dr. Jan. Rypka için harz~rlanan arma~an kitaba Fin-U~ur ve Türk lisanlar~n~n
bünyelerine girmi~~baz~~farsça kelimeleri konu olarak seçti~ini belirtmektedir.
Orientalistler aras~nda önemli bir yeri olan ErrortE Rossi'nin makalesi Ka~garl~~
Mahmut'un Divan-~~Lugat-it Türk adl~~eserinin Millet Kütüphanesi Ali Emini
Efendi koleksiyonundaki el yazmas~~nüshas~nda mevcut bulundu~u halde ayn~~eserin
Kilisli R~fat taraf~ndan yay~nlanan nüshas~na al~nmam~~~olan bir not hakk~nda bilgi
vermektedir. Ettore Rossi'nin rnakalesinin Rypka'ya ithaf edilmi~~olmaktan ba~ka
di~er bir özelli~i de bunu ölümünden 15 gün önce yazm~~~olmas~~ve böylece bu makalenin Rossi'nin ~arkiyat sahas~nclaki son hizmet~ini te~kil etmesidir.
STANISLAV SEGERT "~ lâhi" (Hohenlied)nin veznini etüd etmi~tir. MAHSUR
~mct, modern Iran edebiyat~, VLADIMiR SOUCEK Hitit hukuku ve kanunlar~, BERT•
HOLD SPULER ise M. S. ~~~~asra kadar islam devlet telâkkisinde Iran tesirleri ve JAkda islam paras~~dirhemin kesirlerinin mahiyeti hakk~ nda bilgi verM~LA
mektedirler. FRANZ TAESCHNER Ahmedi'nin ~skendernâmesinde bahis konusu edilen
Ahicuk (Ahicik)i ele alm~~t~r. FELtX TAUER Haf~z-~~Ebru'nun Zubdat~-t-tevarih'inin
1. yarn~ndaki konular~n tahlilini vermektedir. Jan Rypka'n~ n eski bir talebesi
oldu~unu söyliyen HELENA TURKUV4( hocas~ndan ald~~~~manzum ata sözleri hakk~ nda bilgi vererek bunun Istanbul'da iken eski bir yazmadan Prof. Köprülü taraf~ndan kopye edilerek hocas~na verilmi~~oldu~unu aç~klatnaktad~r. ARANtAsz
ZAJAcz~covs~ct, Kutb'un Husrev ve ~iirin'inin en eski Türk versiyonundan bahsetmektedir. LAD15tAw ZGUSTA Lidya kitabelerinde geçen han isimlerine dair
KAMIL ZvELEat~, de eski Tamil edebiyat~nda bahsi geçen Yavanaslar hakk~nda
bilgi vermektedir.
Görülüyor ki arma~an kitap muhteva bak~m~ndan her ~arkiyatç~~için enteresan
olacak k~ymet ve zenginliktedir. De~erli ilim adam~~ve ~arkiyatç~~Prof.Dr. Jan Rypka
için yeni yeni arma~an kitaplar haz~rlanacak kadar uzun bir ömür dileriz. ~üphe
yok ki Prof. Dr. Rypka'n~n ya~ad~~~~her gün ilim için büyük kazanç olmakta
devam edecektir.
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