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yayımiayan Arnold Toynbee'yi eleştirdi. Bu 
arada başvurduğu Kahire'deki Arap Büro
su'ndaki bir işe Türk dostu olduğu için uy
gun görülmedi ve onun yerine T. E. Law
rence gönderildi. 

1916'da İngiltere, Fransa ve Rusya ara
sında yürütülen Osmanlı topraklarını pay
laşma görüşmeleri sırasında Türkiye için 
diplomatik girişimde bulunduysa da Sykes
Picot antlaşmalarının başmimarı Sir Mark 
Sykes'ın sert tepkisiyle karşılaştı. 29 Ka
sım 1917 tarihinde yaptığı bir konuşmada 
müslüman olduğunu açıkladı ve Muham
med ismini aldı. Çeşitli konferanslarında 
Türkler'le ayrı bir barış yapılması görüşü
nü dile getirdi; fakat bu girişimleri Erme
niler ve siyonistlerce engellendi. O sırada 
İngiltere'ye gelmiş olan siyonistlerin lide
ri Chaim Weizmann, onun Türkyanlısı fa
aliyetlerinin durdurulması için İngiliz Sa
vaş Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulun
du. Baskılar neticesinde Pickthall savaşın 
sonuna doğru kırk üç yaşında askere alın
dı ve Mart 1919'da terhis edildi. Bir süre 
Londra yakınlarındaki Woking Camii'nde 
imamlık yaptı. 1920'de aldığı teklif üzeri
ne Hindistan'a giderek Islami c Culture 'ın 

editörlüğüyle birlikte Hindistan Hilafet Ha
reketi'nde aktif görevler üstlendi. Kendi
sinden Mahatma Gandi aleyhine bir ma
kale yazması istenince editörlükten ayrıl
dı ve bir lisenin müdürlüğüne geçti. 1929 
yı lı sonunda tamamladığı ve bir İngiliz ta
rafından yapılan ilk İngilizce Kur'an tercü
mesi olan The Meaning of the Glorious 
Koran'ı (New York 1930; W. Montgomery 
Watt'ın girişiyle, New York 1992; gözden 
geçirilmiş neşir, Arafat K. El-Ashi, Belt
svi lle ı 994) Ezher ulemasına inceletmek 
amacıyla birkaç aylığına Kahire'ye gitti. İn
giltere'ye dönmeden önce Haydarabad ni
zamının oğlu ile sürgündeki Osmanlı ha
nedanından Halife Abdülmecid Efendi'nin 
kızının evlenmesine ön ayak oldu. 1935'te, 
gidişinden on beş yıl sonra nizamın hizme
tinden emekliye ayrılarak ülkesine döndü. 
19 Mayıs 1936 tarihinde Londra'da vefat 
etti. 

Pickthall'in düşüncelerinde iki faktör, din 
ve tabiat sevgisi önemli yer tutar. Bu se
beple Ortadoğu'ya gittiğinde önce dinleri 
karşılaştırmış, tabiata ve insana en uygun 
din olarak gördüğü İslam'ı kendine daha 
yakın hissetmiştir. Sanayi devriminin çev
reye ve insana yaptığı olumsuz etkiler üze
rinde ilk duran odur. İslam düşüncesinde 
kadın hakları, kölelik, çok evlilik, kadercilik 

gibi konularda savunmacı bir yaklaşım ser
giler. İhtida ettikten sonra siyası görüşle
rinde köklü bir değişiklik meydana gelme
miştir. Çünkü kendisinin yakınlık duyduğu 
İngiliz muhafazakar kanadı esasen Osman
lı Devleti'nin bütünlüğünden yanaydı; o da 
müslüman olduktan sonra bu bütünlüğe 
müslümanların birliği açısından daha faz
la önem vermiştir. 

Pickthall'in yukarıda adı geçenlerin dı
şındaki eserleri şunlardır: Enid (London 
1904). Erendie (ı 905), The House ot Is
lam (1906), The Myopes (1907), The 
Children ot the Nile (1908), The Valley 
of the Kings (ı 909). Pot au Fe u (ı 91 1 ), 

Larkmeadow (1912), Veiled Women 
(ı 9ı 3), With the Turksin Wartime (1914) , 

Tales From Five Chimneys (ı 91 5), The 
House of War ( ı916). Knights ot Araby 
(ı 9 ı 7). Oriental Encounters ( 1918). W ar 
and Religion ( 1919). Friday Sermons 
(19ı9), Sir Limpidus (1919). Islam and 
Progress (ı 920). The Early Hours (I 921), 

As Others See Us ( 1922). The Cultural 
Side of Islam ( 1927). 

Pickthall'in eserlerinden Kur'an tercüme
sini Fatih Muhammed Jallendhri Urduca'
ya (Delhi 1970). mukaddimesini Şinasi Si
ber Türkçe'ye (Kur'an-ı Kerim ve Hazreti 
Muhammed, Ankara 1958), With the Turks 
Wartime'ı Kemalettin Yiğiter (Harpte Türk
lerle Birlikte, Ankara 1990) ve Said the 
Fisherman'ı Tuba Şahin (Balıkçı Said, is
tanbul 2002) Türkçe'ye çevirmiştir. 
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Delhi 2000, IV, 1036-1038. 
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Fransız şarkiyatçısı ve felsefe tarihçisi. 
L ~ 

S Ağustos 1908'de yahudi bir ailenin ço
cuğu olarak Paris'te doğdu. Çocukluk ve 
gençlik yılları Riga, Archangelsk, Londra ve 
Berlin'de geçti. 1926-1934 yılları arasında 
Heidelberg, Genf ve Berlin üniversitelerin
de felsefe, Sami dilleri ve dil bilimi okudu. 
İslam düşüncesinde atomculuk anlayışı 
üzerine Berlin Üniversitesi'nde yaptığı dok
tora çalışmasını 1936'da tamamladı. Ber
lin'de bulunduğu yıllarda Leo Strauss ve 
Paul Eliezer Kraus gibi şarkiyatçılarla ya
kın ilişki kurdu. 1937-1939 yıllarında Paris 
Üniversitesi'ne bağlı lnstitut d'Histoire des 
Sciences et des Techniques'te ders verdi. 
ll. Dünya Savaşı'nda Fransa'dan ayrılarak 
1940'ta İsrail'e yerleşti. 1948-1952 yılları 
arasında İ srail Dışişleri Bakanlığı'nın Or
tadoğu bölümünde uzman olarak çalıştı. 
1952 yılından ölümüne kadar ders verdi
ği Kudüs İbrani (Hebrew) Üniversitesi'nde 
yahudi felsefesi profesörü oldu ( 1961). İs
rail İlimler Akademisi'nin üyesi olan Pines 
1968'de İsrail ödülünü aldı. Doğumunun 
altmışınci yıl dönümünde felsefe alanın
da bir süreli yayın olan Iyyun'un 1969'da 
çıkan XX. cildi ona ithaf edildi. 

Pines'in araştırmaları öncelikle İslam ke
lamı, İslam felsefesi ve bilimi alanında yo
ğunlaştı. Hallac- ı Mansur, Farabl, İbn Sina, 
İbnü'I-Heysem, Blrunl, İbn Bacce, Ebü'l
Berekat el-Bağdadl, İbn Rüşd ve İbn Hal
dun üzerine çalışmalar yaptı. 1960'larda il
gi alanını Ortaçağ yahudi felsefesi, yahu
di-hıristiyan grupları ve Latin skolastisiz
minin söz konusu gelenekiere etkisini de 
kapsayacak şekilde genişletti. Bu dönem
de İbn MeymQn'un Deldletü'l-J:ıd'irin ad
lı eserini hacimli bir girişle birlikte İngiliz
ce'ye çevirdi. Zamanla antik dönem Ya
hudiliğinden Rabbin ik ve Helenist yahudi 
geleneğine, gnostik ve erken dönem Hı
ristiyanlığından Arap Hıristiyanlığı'na ka
dar pek çok konuyu ilgi alanına aldı . Ya
hudi filozoflarının kendi dönemlerindeki 
hıristiyan skolastiklerinin felsefi ve ilmi 
doktrinlerine vakıf oldukları tezini işlediği 
hacimli makaleler yazdı (mesela bk. "Scho-
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lasticism after Thomas Aquinas and the 
Teachings ofHasdai Crescas and his Prede
cessors", Proceedings of the lsrael Academy 
of Sciences and Humanities, 1/10 [1967], 
s. 1-ı01). Onun İbn Meymün ve Spinoza 
gibi farklı devirlerde yaşayan yahudi filo
zoflarının fikirleri arasındaki ilişkiyi ele al
dığı çalışmaları da bulunmaktadır (mese
la bk. "Spinoza's Tractatus Theologico-Po
liticus, Maimonides, and Kant", Scripta Hi

erosolymitana, XX 1 ı 968], s. 3-54). 1970 ve 
1980'li yıllarda kaleme aldığı makalelerin
de geniş anlamda düşünce tarihini araş
tırdı. Son çalışmasında ise Aristo'da ve İs
lam Aristoculuğu'nda epistemolojik ve ah
laki hükümler arasındaki ayırımı kronolo
jik bir yaklaşımla ele aldı ("Truth and Fal
sehood Versus Good and Evil; A Study in 
Jewish and General Philosophy in Relation 
to The Guide of the Perplexed", Studies in 

Maimonides [ed. Isadore Twersky], Cam
bridge 1990, s. 95- ı 57). 9 Ocak 1990 tari
hinde Kudüs'te öldü. 

Arapça, İbranice ve Grekçe gibi dillere 
vukufu ve filolojik donanıını Pines'e fark
lı kültür ve dillerdeki düşüncelerin doğuş 
noktasına inme imkanı vermiş, birbiriyle 
bağlantılı bir dizi metin içinde bir kavra
mın gelişimini yeniden belirleme ve antik 
dönemden modern zamanlara kadar de
vam eden geleneklerin seyrini tesbit et
me fırsatı sağlamıştır. Pirres'in Yahudilik'
le ilgili yayınları bulunmakla birlikte bun
lar yahudi düşüncesini sistemli bir şekilde 
sunmamaktadır. Çalışmalarından hareket
le bu konudaki yaklaşımını şöylece özet
lemek mümkündür: Dünya birkaç milleti 
içine alabilen bazı kültürel alanlara ayrıl
mıştır. Bu alanlardan her birinin kendi için
deki birliği ortakbir kültürel mirasa, baş
ka bir deyişle dini bir geleneğe ve paylaşı
lan kavramsal yapilara dayandırılmıştır. 70 
yılında Kudüs'teki mabedin ikinci defa yı
kılmasından sonra dünyanın farklı bölge
lerine dağılan yahudiler Helen, İslam ve Av
rupa başta olmak üzere farklı kültür alan-
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larında yaşamış olmalarına rağmen yahu
di düşünürlerinin çoğu kendi ırkiarına özgü 
dil ve kavramlarla yahudi kültürüne bağ
lı kalmıştır. Pines, yabancı kültür öğeleri

nin yahudi geleneğinde herhangi bir ko
pukluğa yol açmadığını belirtmesinin ya
nı sıra yerel kültürlerle yaşanılan etkileşi
min yahudi düşüncesine çokyönlü bir ka
rakter kazandırdığına dikkat çeker. Bir ba
kıma "Yahudiliğin değişmez özü" telakki- · 
si belli kültürlerden etkilenme anlayışıyla 
dengelenmektedir. Her kültür farklı bir ba
kış açısını ortaya çıkarmakta, yahudi dü
şünürleri de bu yolla Yahudiliğin yorumu
nu devamlı surette yenilemektedir. 

Eserleri. 1. Beitriige zur islamisehen 
Atomenlehre (Berlin 1936). Pirres'in dok
tora tezi olup Ebü Ride tarafından Me~
hebü'~-~erre 'inde'l-müslimin ve 'ala
]fatüh(l bi-me~ahibi'l-Yunan ve'l-Hü
nud adıyla Arapça'ya (Kahire 1 365), M. 
Schwarz tarafından Studies in lslamic 
Atomism adıyla İngilizce'ye (Jerusalem 
ı 997) çevrilmiştir. 2. Nouvelles e tu des 
sur Awhad .al-Zaman Abu-l-Barakat al
Baghdadi (Paris ı 955). 3. The Concept 
of Tiine in Late Neoplatonism (S. Sam
bursky ile birlikte, Jerusalem 197 ı). Pirres'in 
makale ve tebliğlerinden bazıları "The Col
lected Works of Shİomo Pines" serisi için
de Ebü'l-Berekat el-Bağdadi (Studies in 

Abu-l-Barakat al-Baghd.adi: Physics and 
Metaphysics, )erusalem-Leiden 1 979), Or
taçağ bilimiyle ilgili Grekçe metinterin Arap
ça çevirileri (Studies in Arabic Versions of 

Grek Textsandin Medieual Science, leru
salem-Leiden ı 986), İslam felsefesi tari
hi (Studies in the History of Arabic Philo· 

sophy, ed. S. Stroumsa, Jerusalem 1996), 
dinler tarihi (Studies in the History of Re

ligion, ed. G. G. Stroumsa. Jerusalem ı 996) 
ve yahudi düşüncesi (Studies in the History 
of Jewtsh Thought, ed. W. Z. Harvey- M. 

!del, )erusalem ı 997) hakkında olmak üze
re beş kitap halinde yayımlanmıştır. Pines 
İbranice ve Batı dillerinde başka müellif
lerin derlediği yirmi kadar kitaba Sami dil
leri, Ortaçağ yahudi, hıristiyan ve İslam te
ol oj isi, felsefesi ve bilimiyle Hıristiyanlık
İslam münasebetleri üzerine bölümler yaz
mıştır. Pines, Ortaçağ düşünürlerinin Arap
ça, İbranice ve Grekçe yazılmış risale ve 
eserlerinden modern Batı dillerine çeviri-

. ler yaptığı gibi İbn Meymün'un Delaletü'l
J:ıô.'irin adlı eserini de İngilizce'ye tercüme 
etmiştir (The Guide of the Perplexed, Chi
cago 1 963; London ı 969). 

Pirres'in Islamic Culture, Israel Ori
ental Studies, Journal Asiatique, Revue 
des etudes islamiques ve Studia Isla-

mica gibi süreli yayınlarda yahudi, hıristi
yan ve İslam ilahiyatı, felsefesi ve bilimiyle 
söz konusu üç dine mensup alimierin gö
rüşlerini mukayeseli bir şekilde ele aldığı 
1 00' e yakın makalesi ve değerlendirme ya
zısı bulunmaktadır. Onun ilgi alanlarını da 
gösterecek olan makalelerinden bazıları 
şunlardır: "Nathanael ben al-Fayyümi et. 
la theologie ismaelienne" (Reuue de l'his
toirejuiveenEgypte, I [ı947], s. 5-22); 
"Studies in Abu-l-Barakat al-Baghdadi's 
Poetics and Metaphysics" ( Scripta Hiero

solymitana, VI 1 ı 960], s. ı 20- ı 98); "Shi'ite 
Terms and Conceptions in Judah Halevi's 
Kuzari" (Jerusalem Studies in Arabic and 
Islam, II [1980], s. ı65-25ı); "Studies in 
Christianity and in Judaeo-Christianity Sa
sed on Arabit Sources" ( Jerusalem Studies 
in Arabic and Islam, VI [ 1 985], s. 107-ı61 ); 
"Gospel Quatations and Cognate Topics in 
'Abd al-Jabbar's Tatlıbit in Relation to 
Early Christian and Judaeo-Christian Rea
dings and Traditions" ( Jerusalem Studies 
in Arabic and Islam, IX 11 987], s. ı 95-278). 
Otuza yakın yayımianmış tebliği bulunan 
Pines Dictionary ot Scientific Biography, 
Encyclopaedia Britannica, EncyClopa
edia Judaica, The Encyclopaedia of Is
lam, The Encyclopaedia of Philosophy 
gibi ansiklopedi ve sözlüklere maddeler 
yazmıştır feserlerinin geniş bir listesi için 
b k. Motzkin - N iewoehner, VII [1988], s. 
ı 7-38). 
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!.lll!! MUSTAFA SiNANOGLU 
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Hak yolunda 
salike rehberlik yapan kimse 

ve tarikat kurucusu anlamında 
tasavvuf terimi. 

_j 

Sözlükte "ihtiyar. ak saçlı, tecrübeli kim
se" anlamındaki Farsça pir kelimesi tasav

vufta mürşid, veli ve şeyh ile eş anlamlı 
olarak kullanılmıştır. Bu kullanıma göre pir 
salike rehberlik yapan kimsedir. Pir keli
mesi tasawufi manasıyla ilk defa lll-IV. 
(IX-X.) yüzyıllarda Horasan süfileri ve özel-


