
LAMMENS, Henri 

L 

lAMMENS, Henri 
(1862-ı 937) 

Belçikalı şarkiyatçı. 
_j 

1 Temmuz 1862'de Belçika'nın Gand 
şehrinde doğdu. Felemenk asıllı olup ra
hip olarak yetişti. 1878'de gittiği Bey
rut'ta Luvis Şeyho'nun öğrencisi oldu. 
1882'de Cizvit okulunda ders vermeye 
başladı. 1892-1897 yılları arasında İngil
tere. İsviçre ve Avusturya'da kaldıktan 
sonra 1897'de Beyrut'a geri döndü. Saint
Joseph Üniversitesi'ne bağlı olarak 1907'
de açılan Doğu Fakültesi'nde tarih dersle
ri okuttu. Bu dönemde İslam'ın doğuşu. 
Suriye ve Lübnan tarihi, Ortadoğu'daki 
hıristiyanlar. bunların Fransa tarafından 
himayesi ve bağımsızlıklarını elde et
meleri gibi konular üzerinde yoğunlaştı. 
1906- 1916 yılları arasında Araplar'ın Os
manlı Devleti'nden bağımsızlıklarını ka
zanmaları için çalıştı ve Osmanlılar'ın 
bastırmaya uğraştığı Arap milliyetçiliğini 
destekledi. Bu hareketin önderlerinden 
Subhi Bey Bereket ile Emir Şeklb Arslan 
onun öğrencileridir. 

1889 yılından itibaren eser vermeye 
başlayan Lammens İslam öncesi Arap ta
rihi, Hz. Muhammed'in hayatı ve ilk Em evi 
halifeleri konusundaki çalışmalarıyla ta
nınmaktadır. 1909-191 O yıllarını Kahire'
de Saint Famille Kilisesi'nde pazar vaazla
rı vererek ve araştırma yaparak geçirdi. 
Burada 1911'deJoumaJ asiatique'te 
yayımlanan . "L'age de Mahomet et la 
chronologie de la sira" adlı makalesinde 
siyer kitaplarına eleştiriler yoneltti. Hz. 
Muhammed'in hayatının yeniden yazıl
ması gerektiğini söyleyen ve Coran et 
iradition adlı eserini bu maksatla kale
me alan Lammens kitabını Mısır'da bastı

ramadı . Avrupa'da yayımlanan eser (Pa
ris 19 ı O) Hz. Muhammed'e bir hakaret 
olarak görüldü. 1911-1914 yılları arasında 
lnstitut Biblique'te ders vermek üzere 
Roma'ya davet edilen Lammens, burada 
tamamladığı Fatima et les filles de Ma
homet, notescritiques pour l'etude de 
la sira adlı eserinde (Roma e I 912) ilk dö
nem İslam tarihçilerini hadis kitaplarını 
kaynak olarak kullandıkları için eleştirdi 
ve verdikleri bilgilerin doğru olmadığını 
iddia etti. 

Lammens, 1894 ve 1901-1903 yılların
da Cizvitler'in Beyrut'ta çıkardıkları der
gilerden el-Beşir'in. 1927-1934 yılları 
arasında el-Meşril{in müdürlüğünü yap
tı ve Fransızca yazdığı makalelerini Arap
ça'ya tercüme ettirerek burada yayımla-
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dı. 1920'den sonra Lübnan 'da kurulan 
Fransız sömürgesi döneminde birçok ko
nuda görüşlerine başvurulan Lammens. 
Nusayriler üzerine yaptığı araştırmalarda 
bu toplumu hıristiyan asıllı göstermeye 
çalıştı (" Les nosairis furent- il s chretiens? 
A propos d'un livre recent", Reuue de 
!'orient chretien, VI [Paris I 901 J, s. 33-50). 

Şarkiyat alanındaki çalışmaları sebebiyle 
Belçika, Lübnan ve Fransa tarafından ma
dalyalarla ödüllendirildi. 1927yılında dü
şerek sakatianan Lammens bu tarihten 
sonra evinden pek çıkarnadı ve 23 Nisan 
1937'de Beyrut'ta öldü. 

Eserleri ve dersleriyle şarkiyatçılığın ge
lişmesine önemli katkı sağlayan Lammens 
Cari Heinrich Becker, lgnaz Goldziher. 
Snouck- Hurgronje gibi dönemin önde ge
len şarkiyatçılarıyla yakın dostluk kurmuş , 

Louis Massignon ve Gaston Wiet gibi şar
kiyatçılar tarafından devamlı ziyaret edil
miş, La Mecque a la veille de ]'ls
lam adlı eseri birçok alim tarafından kay
nak olarak kullanılmıştır. Cari H. Becker, 
"Prinzipielles zu Lammens' Sirastudien" 
adlı makalesinde (Isi., IV 1 ı 9 ı 3 J, s. 263-

269) onun İslam tarihi araştırmalarına 
yeni bir metot getirdiğini söyler. 

Hz. Peygamber'in erken vefat etmesi
nin Kur'an'ı yeniden ele alıp ondaki bazı 
boşlukları doldurmasına fırsat vermediği , 

onun hayatını yüceltmek amacıyla hadis
lerin sonradan uydurulduğu gibi temel
siz iddiaları ve eserlerindeki benzer fikir
leri sebebiyle müslümanlarca genelde 
İslam düşmanı olarak görülen Lammens 
peşin fikirli oluşu. çalışmalarında mevcut 
bilgiler yerine var sayıma dayalı bilgilere 
başvurması yüzünden eleştirilmiştir. Mu
hammed Hamidullah, Lammens'in Arap 
diline vukufunun zayıf olduğunu, kaynak
lardan yaptığı alıntıları yanlış tercüme 
ettiğini, bu sebeple araştırmalarına şüp
he ile bakırnak gerektiğini söyler. Niekim 
Encyclopaedia of Islam'ın ilk basımın
da yazdığı maddelerin bir kısmı ansiklo-
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pedinin ikinci baskısında başka müellif
lere yazdırılmıştır. 

Henri Lammens'in başlıca eserleri şun
lardır : Fera'idü '1-luga fi'l -furul). (Bey
rut ı889); Cours gradue de traduction 
française-arabe(Beyrouth ı891. ı925); 
Etudes de geographie et d'ethnogra
phie oriantales (Paris ı 907); Etudes sur 
le regne du calife omaiyade Mo'awiya 
I"' (Beyrouth ı 907); Quran et tradition: 
Comment tut la composee de la vie de 
Mahomet (Paris ı 9 ı O); Mahometfut-il 
sineere? (Paris ı 9 ı ı ) ; Te sri]]. u '1-ebşar ii 
md ya]J.tevi Lübnan mine'I-aşar (Beyrut · 
ı 9 ı 3; el-Meşril<;. dergisinde çıkan yazıların
dan meydana gelmektedir); Le berceau 
de l'Islam. L'Arabie occidentale a la 
veille de I'hegire (Roma ı9ı4); La Syrie: 
Precis historique (Beyrouth ı 92 ı); l'Is
lam: Croyances et institutions (Beyrouth 
1921 , ı943 ); LecalifatdeYazidJ•'(Bey
routh ı 921 ); La Mecque ala veille de 
l'hegire (Beyrouth ı 924); l'Arabie occi
dentale avant l'hegire (Beyrouth ı 928). 

Lammens'in ayrıca "La cite arabe de 
Taif a la veille de l'hegire" (MFOB, VIII, 

Beyrouth ı 922 , s. ı ı 5-327); "L'age de Ma
homet et la chronologie de la sira" (JA 
1 ı 9ı ı ı. s. 209-250); "Ziad ibn Abihi, vice-roi 
de l'lraq, lieutenant de Mo'awia ı•'" (RSO, 
IV [ı9ı2J); "Mo'awia II ou le dernier des 
sofianides" (a.g.e. , VIIJI9ı 51) gibi çok sa
yıda makalesi bulunmaktadır. 
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LANDBERG, Carlo de 
(1848-1924) 

İsveçli Arap dili alimi. 
_j 

Göteborg'da doğdu; aristokrat bir aile
ye mensup olup Landberg- Hallberger 
kontu unvanını taşımaktadır. Paris'te otur
duğu için isminin Fransızca söylenişiyle 
tanınmıştır; ancak kendisi bazı eserlerin
de adını Şeyh Ömer es-Süveydi (es-SüedT) 
şeklinde yazar. Asuroloji okuduğu Paris'
te Arapça'yı öğrendikten sonra bilgisini 


