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rinde incelemelerde bulunmuþ, Nergisî’-
nin mektuplarýnýn tahkikli neþrini 1969’da
gerçekleþtirmiþtir (“The Esalýbü’l-Mekatýb
[Münþe’at] of Mehmed Nergisý Efendi”,
Ar.Ott., I, 1969, s. 213-302). Nergisî’nin el-
Vasfü’l-kâmil fî ahvâli-vezîri’l-âdil (Mur-
taza Paþa’nýn 1626 Macaristan seferi) ve
Nâbî’nin Münþeât’ý yanýnda hazýrladýðý di-
ðer çalýþmalarý ise henüz neþredilememiþ-
tir. Bir diðer incelemesi olan Osmanlý-Sa-
fevî mücadelesinin tarihiyle ilgili çalýþmasý
yayýmlanmýþtýr (“The Historiography of Ot-
toman-Safavid Relations in the Sixteenth
and Seventeenth Centuriers”, Historians of
the Middle East, ed. B. Lewis ve P. M. Holt,
London 1962, s. 197-211). Walsh’ýn Osman-
lý divan þiiri anlayýþý, Kadý Burhâneddin’den
Þeyh Galib’e kadar birçok þairden yaptýðý
çevirilerde (The Penguin Book of Turkish
Verse, s. 61-119) ve Yûnus Emre’ye dair iki
çalýþmasýnda kendini göstermiþtir (“Yunus
Emre: a 14th Century Turkish Hymnodist”,
Numen, VII/2 [1960], s. 172-188; Yunus Em-
re and His Mystical Poetry, s. 111-126; “Yu-
nus Emre and Divan Poetry”, JTS, sy. 7
[1983], s. 453-464). Encyclopaedia of Is-
lam’da çeþitli maddeleri bulunan (Atâî,
Çaldýrân, Çelebizâde, Djalâlzâda Sâlih Çe-
lebi, Dürrîzâde, Fatwâ, Fanârîzâde, Gûrânî,
Kânî gibi) Walsh’ýn yayýnlarý arasýnda þu
çalýþmalar da yer alýr: “Müverrih Âlî’nin Bir
Ýstidânâmesi” (TM, XIII [1958], s. 131-140);
“The Turkish Manuscripts in New College,
Edinburgh” (Oriens, XII/1-2 [1959], s. 171-
189); “Giovanni Tommaso Minadoi’s His-
tory of the Turco-Persian Wars of the Re-
ign of Murad III” (Proceedings of the 25th

International Congress of Orientalists, Mos-
cow 1960 [Moscow 1963], II, 448-454); “Tur-
kish Literature’” (Guide to Eastern Literatu-
res, ed. D. M. Lang, London 1971, s. 153-
175); “Turkey: Bibliographical Spectrum”
(Review of National Literatures, IV/1 [1973],
s. 113-132); “The Revolt of Alqas Mýrza”

(WZKM, LXVIII [1976], s. 61-78); “The Dî-
vânçe-i Kemâl-i Zerd (Sarýca Kemâl)” (JTS,
III [1979], s. 403-442).
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(1900-1975)

Alman þarkiyatçýsý.˜ ™

14 Temmuz 1900’de Berlin’de doðdu.
Friedrich Wilhelms Üniversitesi’nde yük-
sek öðrenimini ve doktorasýný tamamla-
dýktan sonra bir süre orada felsefe ders-
leri verdi. Öðrenimi sýrasýnda klasik felse-
fe hocasý Werner Jeager’in etkisinde ka-
larak dil, tarih ve düþünce alanlarýnýn bir-
birinden baðýmsýz ele alýnamayacaðý ka-
naatine vardý. Münih Üniversitesi’ne ziya-
retleri sýrasýnda Gotthelf Bergstrasser ile
yaptýðý konuþmalarda felsefede Arapça
kaynaklarýn önemini kavradý. Alman þar-
kiyatçýsý Paul E. Kraus ile kurduðu dostluk
sayesinde klasik felsefeyle Ýslâm düþünce-
sinin baðlarýný ortaya koyma yönündeki
arzusu güçlendi. Bu esnada sanat eserle-
ri yayýmcýsý Bruno Cassirer’in kýzý ve Al-
man idealist ekolün filozoflarýndan Ernst
Cassirer’in kuzeni Sophie ile evlendi. 1932’-
de doçent oldu.

Almanya’da Hitler’in yahudileri baský al-
týna almaya baþlamasý üzerine, o dönem-
de Ýstanbul’da çalýþmalar yapan Hellmut
Ritter’in tavsiyesine uyarak 1933’te aile-
siyle birlikte Roma’ya taþýndý. Burada Ýtal-
yan þarkiyatçýlarý Giorgio Levi della Vida ve
Michelangelo Guidi’den destek aldý. Ýlk Ýs-
lâm filozoflarýndan Ya‘kub b. Ýshak el-Kin-
dî’nin risâleleri üzerine yaptýklarý ortak ça-
lýþmada Guidi’nin bilgisinden çok yararlan-
dý. Bir yandan Roma Üniversitesi’nde Yu-
nan felsefesi hocalýðý yaparken bir yandan
da Arapça öðrenimini ilerletip Ýslâm felse-
fesine ilgisini derinleþtirdi. Kýsa otobiyogra-
fisinde, Roma’ya gitmemesi halinde Arap-
ça eserlere ve Ýslâm kaynaklarýna yönel-
me fýrsatý bulamayýp antik felsefe tarih-

– —
WALSH, John R.

(1919-1993)

Osmanlý dönemi Türk edebiyatý
ve tarihiyle ilgili incelemeler yapan

Ýngiliz þarkiyatçýsý.
˜ ™

Ýrlanda’dan Amerika Birleþik Devletle-
ri’ne göç eden Katolik bir ailenin çocuðu
olarak Connecticut eyaletinin Hartford þeh-
rinde dünyaya geldi. New York’ta öðrenim
gördü. II. Dünya Savaþý’nda Amerikan or-
dusunda bir asker olarak Avrupa’ya gitti;
daha sonra akademik hayatýný Ýngiltere’-
de geçirdi. 1946-1950 yýllarýnda School of
Oriental and African Studies’de Arapça,
Farsça, Türk dilleri ve tarihi öðrendi; Os-
manlý edebiyatý ve tarihinde uzmanlaþtý.
Hocalarý arasýnda Paul Wittek, Reþit Rah-
meti Arat ve Mundy sayýlabilir. Ýskoçya’da
Edinburgh Üniversitesi’nde 1950’den iti-
baren 1980 yýlýndaki emekliliðine kadar Ýs-
lâm ve Ortadoðu Araþtýrmalarý Bölümü’n-
de Türkiyat alanýnda dersler verdi. Burada
diðer meslektaþlarý W. Montgomery Watt
ve Lawrence Paul Elwell-Sutton’la birlikte
üç önemli bilim adamý arasýnda yer aldý.
Emekli olduktan sonra Edinburgh’dan Ýn-
giltere’nin güneyindeki Winchester’e ta-
þýndý ve Kasým 1993’te burada öldü.

Walsh kendini teliften ziyade öðretime
adamýþ bir bilim adamýydý. Bu yönüyle çe-
þitli ülkelerden ve özellikle Türkiye’den pek
çok araþtýrmacý öðrenciyi kendine çekme-
yi baþarmýþtýr. XVI. yüzyýl Osmanlý edebiya-
tý ve tarihçiliði, XIX. yüzyýlda Osmanlý be-
lâgat tartýþmalarý, divanlar, þair tezkirele-
ri gibi konularda çeþitli doktora tezleri yö-
netirken Osmanlý inþâsý ve divan þiiri üze-
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rini ve felsefeye katkýlarýný inkâr etmedi.
Yetmiþinci doðum yýlý münasebetiyle ken-
disine Islamic Philosophy and the Clas-
sical Tradition baþlýklý bir armaðan ki-
tap ithaf edildi (Oxford 1972). Sonraki yýl-
larda ilmî seyahatler yaptý; evinde aðýrla-
dýðý genç akademisyenlere yardým ve reh-
berlik etti. Ýran’a yaptýðý bir seyahatini an-
latýrken orada medeniyetin devamlýlýðý-
ný bizzat yaþayarak tecrübe ettiðini, bazý
âlimlerle felsefî sohbetleri sýrasýnda ken-
dini Sühreverdî veya Ýbn Sînâ ile konuþu-
yor gibi hissettiðini aktarýr (Russell, sy. 73
[1987], s. 709). Walzer 16 Nisan 1975 tari-
hinde Oxford’da öldü.

Eserleri. 1. Magna Moralia und Aris-
totalische Ethik. Yazarýn doktora tezine
dayalý bir çalýþmasý olup Aristo’nun ahlâk
teorisi üzerine yapýlan tesbitler hakkýn-
da deðerlendirmeleri içermektedir (Berlin
1929). 2. Aristotelis Dialogorum Frag-
menta. Aristo diyaloglarýndan seçme par-
çalarý Latince yayýmlandýðý bir eseridir (Fi-
renze 1934, 1963). 3. Studi su al-Kind¢ I.
Michelangelo Guidi ile birlikte gerçekleþ-
tirdiði Kindî’nin, Risâle fî kemmiyyeti
kütübi Aris¹o¹âlis adlý risâlesinin neþir ve
Ýtalyanca tercemesidir (Atti della Reale
Accademia Nazionale dei Lincei, seri 6,
VI [Roma 1937-1940], s. 375-403). 4. Stu-
di su al-Kindi. Hellmut Ritter ile birlik-
te Kindî’nin Risâle fi’l-¼île li-def£i’l-a¼-
zân’ýn da risâlesi üzerine yaptýðý neþir ve
tercümedir (a.g.e., seri 6, VIII, 1938, s. 5-
63). 5. Galen on Jews and Christians.
II. yüzyýlda yaþamýþ Yunan tabibi ve filo-
zofu Câlînûs’un (Galen) yahudi ve hýristi-
yanlara dair görüþ, eleþtiri ve yorumlarýna
yer veren metinleri içerir (Oxford 1949). 6.
Al Farabius: De Platonis Philosophia
(London 1943). Franz Rosenthal ile birlik-
te Fârâbî’nin Felsefetü Eflâ¹ûn ve ec-
zâßühâ adlý eseri üzerine yaptýklarý edis-
yon kritik ve tanýtým çalýþmasýdýr. 7. Greek
into Arabic: Essays on Islamic Philo-
sophy. Walzer’in, klasik Yunan düþünce-
siyle Ýslâm felsefesinin baðlantýlarýný orta-
ya koymaya çalýþtýðý farklý dillerdeki maka-
lelerinin bir araya getirilmiþ þeklidir (Ox-
ford 1962). 8. L’éveil de la philosophie
islamique. Dört kýsa bölümden oluþan
eserde tercüme hareketi, Ýslâm felsefesi-
nin doðuþu, Kindî ve Fârâbî hakkýnda bil-
giler yer alýr (Paris 1971). 9. Al-Farabi on
the Perfect State. Fârâbî’nin Mebâdißü
ârâßi ehli’l-medîneti’l-fâ²ýla adlý eseri-
nin tahkiki ve Ýngilizce çevirisidir. Eserin
baþ tarafýnda Ýslâm düþünürlerinde ve Fâ-
râbî’de ahlâk ve siyaset felsefesinin geli-
þimini anlatan ve metni yazma kaynakla-

rýyla birlikte tanýtan bir giriþ (s. 1-36), so-
nunda da nâþirin katký ve yorumlarýný ak-
taran uzun bir bölüm (s. 331-503) bulun-
maktadýr (Oxford 1985). Walzer ayrýca He-
raklit’in felsefî fragmanlarýný Raccolta dei
frammenti adýyla Ýtalyanca’ya çevirmiþ
(Firenze 1939), Câlînûs’un týpla ilgili Arap-
ça risâlesinin edisyon kritiðini ve Ýngilizce
çevirisini yaparak On Medical Experien-
ce ismiyle yayýmlamýþ (Oxford 1944), yine
Câlînûs’tan çeþitli metinleri Galeni Com-
pandium Timaei Platonis baþlýðýyla Paul
Kraus’la birlikte neþretmiþtir (1951). Ric-
hard Walzer’in yayýmlanmýþ bütün kitap ve
makaleleri A. Kleinknecht tarafýndan liste
halinde bir araya getirilmiþtir (bk. bibl.).
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Ýngiliz þarkiyatçýsý, papaz.˜ ™

14 Mart 1909’da Ýskoçya’nýn Fife bölge-
sinin Ceres köyünde doðdu. Babasý Ýskoç
Episkopal kilisesi görevlisi Andrew Watt’-
týr; teoloji öðreniminden önce Birleþik Pres-
biteryen kilisesinden ayrýlarak Ýskoç kilise-
sine katýlmýþtý. Babasýnýn 1910’da ölümü
üzerine annesi oðluyla birlikte baba evine
taþýndý. Watt, çocukluk ve ilk gençlik yýlla-
rýný burada oldukça dindar bir çevrede Bir-
leþik Özgür kilise ile Ýskoç Episkopal kilise-
sinin faaliyetlerine katýlarak geçirdi. Öðre-

çiliðiyle sýnýrlý bir akademik hayatla yetin-
mek durumunda kalacaðýna iþaret eder
(Walzer, XVIII/2 [1991], s. 161). Roma’da
Ritter ve Kraus ile haberleþmelerini sür-
dürdü, onlarla Arapça kaynaklar hakkýnda
bilgi paylaþýmýnda bulundu ve ortak ça-
lýþma planlarý yaptý. Ancak Mussolini’nin
güç kazanmaya baþlamasýyla Ýtalya’da da
barýnmasý zorlaþýnca 1938’de Ýngiltere’ye
yerleþti. Burada Aristo felsefesi uzmaný
Sir David Ross’un himayesiyle Oxford Oriel
College’da uzun bir dönemi kapsayan gö-
revine baþladý. Oxford Üniversitesi’nde Eric
R. Dodds gibi klasikçiler ve Sir Hamilton
A. R. Gibb gibi Ýslâmiyatçýlar’la birlikte iki
alaný birbirine yakýnlaþtýrmaya gayret et-
ti. Kendi ifadesine göre hedefine ulaþmada
bu alanlarda birikimli uzmanlarý barýndýr-
masý açýsýndan Oxford’dan daha iyi bir ilim
çevresi bulamazdý.

II. Dünya Savaþý’nýn ardýndan ülkesine
dönen Walzer, Hamburg Üniversitesi’nden
fahrî profesörlük unvaný aldý ve belli ara-
lýklarla orada seminerler verdi. 1953-1954
öðretim yýlýnda Amerika Birleþik Devlet-
leri’nde Princeton Institute of Advanced
Study’de araþtýrmalar yaptý. 1956’da Bri-
tish Academy’nin üyeliðine kabul edildi.
1962’de Oriel College’daki görevinden ay-
rýldý ve St. Catherine College’a tayin edil-
di; 1970’te emekli oluncaya kadar burada
çalýþmalarýný sürdürdü. Bu sýrada baþta
mânevî evlâdý kabul ettiði Samuel M. Stern
olmak üzere meslektaþlarýyla birlikte ilmî
faaliyetlerine devam etti. Yazýlarýnda ve
derslerinde akýl-iman, bilim-felsefe, ahlâk-
siyaset gibi temel felsefe problemlerini
kaynak metinler ýþýðýnda ele alýp temel-
lendirmeye gayret etti. Öðrencilerine Yu-
nan ve Ýslâm felsefeleri arasýnda kurduðu
iliþkiyi Ortaçað hýristiyan felsefesiyle de
kurmak gerektiðini telkin etti. Grek fel-
sefesinin Ýslâm düþüncesine etkilerini sa-
vunup eserlerinde sürekli vurgulamakla
birlikte diðer bazý müsteþriklerin aksine
müslüman filozoflarýn özgün düþüncele-
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