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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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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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Üniversitesi’nde kadîm felsefe dersleri ver-
meye baþladý. 1947’de eski hocasý Richard
Bell’in emekliye ayrýlmasý üzerine ayný üni-
versitede ondan boþalan Arapça okutman-
lýðý görevini üstlendi. 1964’te profesör olun-
ca Arap ve Ýslâm Araþtýrmalarý Kürsüsü
baþkanlýðýna tayin edildi. Üniversitedeki gö-
revi süresince Ýskoç Episkopal kilisesinde
papazlýk yapmaya devam etti. Yaþ haddin-
den emekliye ayrýldýðý 1979 yýlýna kadar
üniversitede çok sayýda öðrenci yetiþtirdi.
Emekli olduktan sonra da Hamilton Gibb’in
“üst seviyede popülarizasyon” dediði tarz-
da eserler verdi. Ýnançlý bir hýristiyan ola-
rak günümüzde Ýslâm ve Hýristiyanlýk’la
Ýslâm dünyasýndaki geliþmelerin deðer-
lendirilmesi yönünde çalýþmalar yaptý. 24
Ekim 2006 tarihinde Edinburgh’ta öldü.

Montgomery Watt 1963-1964’te Toron-
to, 1970’te Paris ve 1978-1979’da George-
town üniversitelerinde misafir hoca ola-
rak bulunmuþtur. Bazý ilmî toplantýlar ve-
silesiyle Türkiye’ye de gelmiþ, 1976’da dü-
zenlenen I. Sîret Kongresi ile 1985’teki I.
Din Bilimleri Kongresi’ne katýlmýþtýr. Iona
Community’nin üyesi olan Watt bir süre
Ýngiliz Oryantalistleri Derneði’nin baþkan-
lýðýný yapmýþtýr. Çok sayýda kitap ve maka-
le neþretmiþ, hem yazýlarý hem öðrenci-
leri üzerinden Ýslâm dünyasýnda ve özel-
likle Türkiye’de önemli tesirler icra etmiþ-
tir. Kütüphanesinde bulunan matbu ki-
taplarý vefatýndan önce Edinburgh Üniver-
sitesi Kütüphanesi’ne baðýþlamýþtýr. Watt’a
armaðan olarak Islam: Past Influence
and Present Challenge. In Honour of
William Montgomery Watt (ed. Alford
T. Welch, Pierre Cachia, Edinburgh 1979)
ve Essays on Islam: Felicitation Volume
in Honour of Prof. W. Montgomery Watt
(ed. Hakim Mohammed Said, Karachi
1993) adlý kitaplar yayýmlanmýþtýr.

Düþüncesi ve Yöntemi. Watt iyi bir hýris-
tiyan olarak yaþadýðý gibi ilmî ve fikrî ha-
yatý da inancýyla uyumlu bir þahsiyetti. Ha-
yatýnda iki ayrý dönemi birbirinden ayýr-

mak ve düþüncesini bu çerçevede ele al-
mak mümkündür. 1980’li yýllarýn baþýna
kadar gelen birinci dönemde özelde Hýris-
tiyanlýðý, genelde dinî olaný, dolayýsýyla Ýs-
lâm’ý o devirde etkin olan materyalizmin
çeþitli formlarýna ve bilhassa tarihî mater-
yalizme karþý savunmuþ (meselâ bk. Gü-
nümüzde Ýslâm ve Hýristiyanlýk, s. 15), bu
çerçevede yazdýðý eserlerde dini savunur-
ken bu savunmada Ýslâmiyet’i hem tarih-
sel hem sistematik bakýmdan bir araç gi-
bi kullanmýþtýr. Watt’ýn, bir taraftan Hz.
Peygamber’in hayatýnda ve Ýslâm toplu-
munun ilk dönemlerinde dinin hayatý þe-
killendirme ve bütün bir tarihi tayinde gös-
terdiði baþarýyý fikrin maddî dünya üzerin-
deki tesirinin bir örneði olarak zikreder-
ken diðer taraftan tarihî materyalizm te-
zini önemseyip bunu araþtýrmalarýnda uy-
gulayabilmek için ciddi gayret gösterme-
si ilk bakýþta çeliþki gibi gözükür. Ancak
fikirlerin verili maddî þartlarda etkin oldu-
ðu dikkate alýndýðýnda bu görüntü ortadan
kalkar. Watt birçok makale ve kitabýnda
bu konuya yer vermiþ, özellikle Islam and
the Integration of Society adlý eserinin
“The Place of Economic and Social Factors”
baþlýklý bölümünü (s. 4-42) buna ayýrmýþ-
týr. Onun bu yönde yaptýðý çalýþmalar tari-
hî materyalizmin Ýslâm tarihini açýklamak-
ta yetersiz kaldýðýný göstermiþtir (Dinler-
de Hakikat, s. 31).

Tarihî materyalizmin Ýslâm dini ve tari-
hine uygulanmasý beraberinde birçok me-
seleyi de ortaya çýkarmýþtýr. Nitekim Watt,
tarihî yöntem dediði materyalist yaklaþým
biçimini Ýslâm tarihi ve dinini açýklamak
için kullanýrken geçmiþi rasyonelleþtirmek-
te, böylece Ýslâmiyet’i bir din olmaktan çok
belki epeyce modern terimlerle açýklana-
bilecek bir sosyal hareket þeklinde takdim
etmektedir. Watt’a göre Ýslâm, o dönemde-
ki tarihî þartlarla izah edilemeyecek tarzda
aþkýn bir kaynaktan geldiði izlenimi uyan-
dýrsa da tarihî þartlarda form ve muhte-
va kazanmýþtýr. Menþei itibariyle Ýslâm’ý
ilâhî kabul etmekle birlikte tarihî geliþim
ve etkileþim sürecinde beþerî olduðu dü-
þüncesi onun bütün araþtýrmalarýnda or-
taya koymaya çalýþtýðý temel bir varsayým-
dýr. Watt ilk yazýlarýndan itibaren Ýslâm,
Peygamber ve Kur’an hakkýnda ilk bakýþ-
ta oldukça objektif görünen bir anlatým
geliþtirmiþ, bu çerçevede Ýslâm’ý Allah’ýn
gönderdiði bir din, Kur’an’ý vahiy eseri, Hz.
Muhammed’i de vahiy alan bir insan diye
nitelemiþtir. Ancak Ýslâm’ý tarihin bir dö-
neminde Arap toplumunu ýslah etmek için
gönderilmiþ bir din þeklinde yorumlamýþ-
týr. Kur’an’ý da mâna olarak Allah’a, lafýz

nim hayatýna Lakhall Academy’de baþla-
dý. 1925’te annesiyle beraber Edinburgh’a
taþýndý ve ortaöðrenimini George Watson’s
College’da tamamladý (1927). Ergenlik dö-
neminde atom fiziðine ilgi duymakla bir-
likte çevresinde bu ilim alanýnda kendisi-
ne yardýmcý olabilecek birini bulamadýðý
için bundan vazgeçti ve beþerî ilimler ala-
nýna yönelerek Edinburgh Üniversitesi’ne
kaydoldu, burada klasik edebiyat dalýnda
öðrenim gördü. 1930’da burslu olarak git-
tiði Oxford Üniversitesi’nde “literae huma-
niores”ten mezun oldu (1932); ertesi yýl
“literatür master” derecesini kazandý ve
doktora tezi hazýrlamak amacýyla Edin-
burgh’a döndü. 1934 yýlý yaz döneminde
Almanya’nýn Jena þehrine giderek burada
felsefe okudu. 1934-1938 yýllarý arasýnda
Edinburgh Üniversitesi Ahlâk Felsefesi Bö-
lümü’nde asistanlýk yaptý. Bu sýrada ha-
zýrladýðý doktora tezi reddedildiði gibi te-
zini tekrar gözden geçirmek için kendisi-
ne zaman da tanýnmadý (Ultimate Visions,
s. 281).

1937’de annesi öldükten sonra Ýskoç ki-
lisesinden ayrýlýp Ýskoç Episkopal kilisesine
intisap etti. Bu deðiþikliðin sebebi Watt’ýn
o dönemde mânevî desteðe ihtiyaç duy-
masý, bunu da Katolikliðe yakýnlýðý ve âyin-
lerindeki geleneksel unsurlarýn güçlü ol-
masýndan dolayý Ýskoç Episkopal kilisesin-
de bulabileceði umududur (a.g.e., s. 280).
Bu arada ayný evde kaldýðý bir müslüman
arkadaþý vasýtasýyla Ýslâm’ý tanýmaya baþ-
ladý. 1938’de üniversitedeki asistanlýk sü-
resi doldu. Kalküta’da bulunan Ýskoç Kili-
sesi Koleji’nde felsefe öðretmenliðine baþ-
vuracaðý sýrada Kudüs’teki Anglikan pis-
koposunun Ýslâm’a entelektüel yönden
yaklaþacak birini aradýðýný öðrenince ora-
ya baþvurdu ve baþvurusu kabul edildi. Bu
amaçla Oxford’daki Cuddesdon College’da
hýzlandýrýlmýþ bir teoloji programýna katýl-
dý; 1939 yýlý güz dönemi sonlarýnda önce
papaz yardýmcýsý, ardýndan papaz olarak
tayin edildi. Þubat 1941’e kadar Londra’-
da, Ocak 1944’e kadar Edinburgh’ta pa-
pazlýk yaptý. Bu görevi sürdürürken Arap-
ça öðrenmeye baþladý. Ayný yýl Edinburgh
Üniversitesi’nde Free Will and Predesti-
nation in Early Islam baþlýklý teziyle dok-
tor unvanýný aldýktan sonra Kudüs’e gitti;
ardýndan eþi de ona katýldý; ilk çocuklarý
Kudüs’te doðdu. 1946’da Ýngiltere’ye dö-
nen Watt bir taraftan Ýslâmî ilimlerin öð-
retildiði bir yüksek okulun bulunmamasý,
diðer taraftan Filistin’deki Ýngiliz manda
yönetiminin idareyi yeni kurulmakta olan
Ýsrail’e devretmesi gibi sebeplerle tekrar
Kudüs’e gitmekten vazgeçti. Edinburgh
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bilgilere dayanýr. Watt bu gerçeði dikka-
te almamýþ, “bir asýl üzerinde ittifak” an-
lamýndaki icmâ kavramýný da “ihtilâflý gö-
rüþler üzerinde zamanla ortaya çýkan it-
tifaklar” þeklinde yorumlamýþ, tarihî kay-
naklarda geçen rivayetleri bu yoruma bað-
lý olarak anlamýþ ve kullanmýþtýr. Aslýnda
Watt’ýn ispat edilmesi gerekeni delil ve-
ya model gibi kullandýðý, dolayýsýyla klasik
mantýkçýlarýn “petitio principii” (müsâdere
ale’l-matlûb) dedikleri bir mantýk hatasýna
düþtüðü görülmektedir. Onun yazýlarýnda
umumiyetle tatbik ettiði bu yöntemde ön-
ce teorik olarak temel çerçeve oluþturul-
makta, daha sonra teorinin gerektirdiði
rivayetler ona göre seçilmekte ve teoriyi
doðrulayacak biçimde yorumlanmaktadýr.

Ýslâm toplumunda büyük çoðunluðu
meydana getiren Ehl-i sünnet’i “sonra-
dan imamlar tarafýndan ortaya konmuþ
bir tür uzlaþmalar” diye niteleyen Watt,
Ýslâm mezheplerinin geliþim sürecini nor-
mal tarihî seyre aykýrý biçimde tasvir et-
mek gibi bir yanýlgýya düþmüþtür. Ancak
onun samimi bir hýristiyan olarak mutlak
din kabul ettiði Hýristiyanlýðýn geliþim sü-
recine baðlý þekilde Ýslâm akaidini ve Ýslâm
toplumunun tarihini inþa etme gayretine
yönelmesi bilgi sosyolojisi açýsýndan anla-
þýlabilir bir durumdur. Birçok araþtýrma-
cýnýn gözünden kaçan bu durum Watt’ýn
görüþlerinin isabetinden ziyade samimi bir
hýristiyan olmasýyla açýklanabilir. Benzer
bir durum, onun “The Place of Religion in
the Islamic and Roman Empires” baþlýklý
makalesinde (Numen, IX/2 [1962], s. 110-
127) daha farklý bir þekilde takip edilebi-
lir. Bu makalesinde Watt, Ýslâm medeni-
yetinde dinin tayin edici rolü olmakla bir-
likte Roma medeniyetinde dinin, en azýn-
dan o zamana kadar yapýlan araþtýrmala-
ra göre, ciddi bir etkisinin bulunmadýðý gö-
rüþünün hâkim olduðunu, ancak Ýslâm
medeniyetinde kesin biçimde mevcut olan
din tesirinin bütün medeniyetler, bu ara-
da Roma medeniyeti için de geçerli olma-
sý gerektiði varsayýmýndan hareketle, Ro-
ma tarihinde bulunan birçok unsuru bu
yönden yorumlayarak Roma dininin Ro-
ma medeniyetinde çok fazla görünme-
mekle birlikte daha esaslý ve arka planda
ancak Ýslâm’a benzer bir fonksiyonu oldu-
ðunu göstermeye çalýþmaktadýr.

1950’li yýllarda yayýmladýðý iki önemli
makalesinde Watt’ýn Ýslâm tarihinin ilk dö-
nemiyle ilgili görüþlerini özet halinde bul-
mak mümkündür. Bu çalýþmalarýnda Watt,
esas itibariyle Ýslâm ve Hz. Muhammed
hakkýnda ulaþtýðý görüþleri ifade etmek-
ten ziyade o dönemde genel olarak dine

ve özel olarak Batý dünyasýnda Hýristiyan-
lýk hakkýnda yaygýn bir hale gelen kanaat-
lere bir anlamda Ýslâm diniyle ilgili araþtýr-
malar üzerinden cevap vermektedir. Ni-
tekim bu dönemde dinin materyalist bir
açýklamasýnýn yapýlabileceði ve sonuçta
onun bir ihtiyaçtan doðduðu, bu ihtiyaç
karþýlandýðý takdirde artýk dine de ihtiyaç
kalmayacaðý, dine olan ihtiyacýn bilim ta-
rafýndan karþýlandýðý, dolayýsýyla dinin dev-
rinin tamamlandýðý þeklindeki pozitivist
görüþ oldukça yaygýn bir hale gelmiþti.
Watt bu dönemde Ýslâmiyet’in ortaya çý-
kýþýnýn maddî, yani sosyoekonomik þartla-
ra irca edilemeyeceðini gösterirken ayný
zamanda dinin sosyoekonomik þartlarýn
deðiþmesiyle anlamýný yitiren bir fenomen
deðil bizzat kendisinin -Ýslâmiyet örneðin-
de görülebileceði gibi- baðýmsýz bir deðiþ-
ken olduðu, dolayýsýyla hiçbir zaman yok
olmayacaðý düþüncesine de Ýslâmiyet üze-
rinden bir gerekçe bulmuþ olmaktaydý. Bir
hýristiyan olarak Watt’ýn Ýslâm üzerinden
genel bir din savunmasýna yönelmesi, onun
Ýslâmiyet hakkýndaki görüþünü tam ola-
rak ifade etmez. O, Hýristiyanlýðý “mutlak
hakikat” kabul etmekte ve Ýslâmiyet’i bu
çalýþmalarda, -Hýristiyanlýðýn içinde taþýdýðý
bir kýsým deðerleri temsil ettiðini düþüne-
rek- dolaylý biçimde Hýristiyanlýðý savun-
mak amacýyla kullandýðý intibaýný vermek-
tedir (Watt’ýn bu iki yazýsý için bk. IQ, I/2
[1954], s. 90-103; II/3 [1955], s. 160-174).

Watt kendisini meþhur eden çalýþmala-
rýný 1953-1961 yýllarý arasýnda yayýmlamýþ,
bunlarýn arka planý olarak kabul edilecek
düþüncesini de Truth in the Religions
(1963) adlý eserinde ortaya koymuþtur; bu-
rada kendini “iyi bir hýristiyan” diye tak-
dim etmektedir (Dinlerde Hakikat, s. 11).
Bu eserlerinde doðrudan din konusunu
ele almadýðý için sadece kaynaklardaki ri-
vayetleri deðerlendirdiði gibi bir izlenim
verse de özellikle yukarýdaki eseri dikka-
te alýndýðýnda bu intibaýn yanýltýcý olduðu
ortaya çýkmaktadýr. Eserde açýkça ifade
ettiði gibi Watt, Hýristiyanlýðý mutlak din
kabul etmiþ, dini ve dolayýsýyla Ýslâmiyet’i
bu kabule dayalý biçimde ele almýþtýr. Kay-
naklarda yer alan rivayetleri de bu açýdan
seçerek bir tasnife tâbi tutmuþ ve yorum-
lamýþtýr. Eserin alt baþlýðý olan “Psikolojik
ve Sosyolojik Bir Yaklaþým”, sosyolojik bir
süreç olarak kilise þeklinde teþekkül eden
Hýristiyanlýk ile dini dinî tecrübeye irca
ederek temellendirmeye çalýþan modern
gayretleri dikkate aldýðýný ima etmektedir.
Watt, Ýslâmiyet hakkýndaki bilimsel araþ-
týrmalarýnýn teorik ve teolojik arka planýný
ortaya koyduðu bu eserinde hýristiyan te-

olarak Peygamber’e nisbet etmiþ, daha
sonraki bütün geliþmeleri dini teblið sü-
recine baðlý bir ilham saymakla birlikte
bunun sadece müslümanlarýn bir baþarý-
sý olduðunu iddia etmiþtir. Ayrýca Kur’an
âyetlerinin bir kýsmýný o dönem kültürü-
nün bir yansýmasý þeklinde deðerlendir-
miþ, meselâ Hýristiyanlýk’la ilgili âyetlerin
ayný devirde Arap yarýmadasýnda, Mýsýr
ve Suriye’de yaþayan ve “ana kilise” tara-
fýndan sapýk ilân edilen hýristiyan grupla-
rýna ait görüþler olduðunu ileri sürmüþ-
tür. Böylece Hýristiyanlýk’la ilgili âyetlerin
o dönemdeki bir kýsým hýristiyanlar hak-
kýnda doðru, fakat günümüzdeki hýristi-
yanlar hakkýnda yanlýþ olduðunu, dolayý-
sýyla söz konusu âyetlerde bugünkü Hý-
ristiyanlýðýn doðrudan eleþtiri konusu ya-
pýlmadýðýný temellendirmeye çalýþmýþtýr
(Muslim-Christian Encounters, s. 1-8). Ký-
sacasý Watt kendi terminolojisi içerisinde
Ýslâm’a yönelik tarihselci bakýþ þeklinin il-
ginç bir örneðini teþkil etmektedir. Bu çer-
çevede Ehl-i sünnet’i epeyce geç dönem-
lerde teþekkül etmiþ bir mezhep olarak
görmüþ, bu yolla Hz. Peygamber’in tebli-
ðiyle müslümanlarýn yaptýklarýný birbirin-
den ayýrýp bir taraftan Peygamber’in teb-
liðini tarihselleþtirirken ayný zamanda müs-
lümanlarýn Hz. Peygamber’in tebliðiyle olan
irtibatýný zayýflatarak onlarýn baþarýlarýný
din dýþý telakkilerle açýklamaya kapý ara-
lamýþtýr.

Watt, ölümünden kýsa bir süre önce ya-
yýmladýðý “The Future of Islam” baþlýklý ya-
zýsýnda genel olarak Ýslâm dinini ve kültü-
rünü hangi çerçevede ele aldýðýný ifade et-
mektedir. Günümüzde Ýslâm’ý, Hz. Îsâ dö-
neminde Helenizm karþýsýnda Yahudiliðin
konumuna benzer bir konumda gördü-
ðünü ifade eden Watt (Religion and Cul-
ture, s. 24-35), ayný zamanda diðer eser-
lerinde ve özellikle Ýslâm Düþüncesinin
Teþekkül Devri’nde Ehl-i sünnet ve mez-
hepleriyle ilgili yaklaþýmýnýn arka planýný da
ifþa etmektedir. Nitekim o, Hýristiyanlýk
bünyesinde kiliselerin oluþum sürecini mo-
del alýp Ehl-i sünnet’i de zaman içerisin-
de ortaya çýkmýþ bir tür “inþa” olarak tas-
vir etmektedir. Watt’ýn izlediði yöntem
dikkatle incelendiðinde, onun hýristiyan ki-
lisesi ve akîdesinin oluþ sürecini esas ka-
bul ederek Ýslâm akîdesi ve mezhepleri-
nin de benzer bir þekilde ortaya çýktýðýný
göstermeye çalýþtýðý farkedilir. Halbuki Hý-
ristiyanlýk’ta teslîs gibi inanç ilkeleri dinî
yorumlarla ortaya çýkarken Ýslâm’da tev-
hid, nübüvvet, âhiret gibi akîde esaslarý ki-
þilerin yorumlarýný ifade eden görüþler ol-
mayýp Kur’an ve Sünnet’teki açýk ve kesin
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Present Challenge) onun Ýslâm ve müslü-
manlarý rakip gördüðünü ima eder. 1980’-
li yýllarýn baþýndan itibaren Watt, -muhte-
melen Ýran Devrimi’nin de etkisiyle- müs-
lümanlarý eskiden gördüðü gibi materya-
lizm ve bilimcilik (scientifism) karþýsýnda hý-
ristiyanlarýn tabii bir müttefiki gibi kabul
etmez; artýk onlarý hýristiyanlara ve Batý’-
ya sýrf dinî farklýlýklarýndan dolayý düþman-
lýk besleyen insanlar diye takdim eder; da-
ha önceki eserlerinde izlediði yöntemde
düþtüðü mantýk hatasýný bu alanda da tek-
rarlar. Günümüzdeki müslümanlarýn gay-
ri müslimleri düþman gördüklerini ispat-
lamak için onlarýn geçmiþlerini de ayný ge-
rekçeyle yeniden inþa eder. Bu çerçevede
Ýslâmiyet’in yayýlmasýnýn ve müslümanla-
rýn genelde gayri müslimler ve özelde hý-
ristiyanlarla olan iliþkilerinin din farkýndan
kaynaklanan bir düþmanlýk esasý üzerin-
de sürdüðü iddiasýna dayanarak müslü-
manlarý bir düþman olarak sunar. Nite-
kim 1980’li yýllarda ve daha sonra gerçek-
leþen birçok olayý dost-düþman kategorisi
içinde deðerlendirir. Watt, fýkýhtaki “dâr”
(ülke) ayýrýmýný da bu yönden yorumlayýp
modern siyasal teolojinin dost-düþman ayý-
rýmýna denk düþecek biçimde kullanmýþ,
günümüzde Daniel Pipes, Godfrey H. Jen-
sen ve B. Lewis gibi birçok yazarýn gay-
retleriyle içeriði sürekli doldurularak bes-
lenen “Ýslâmofobi”nin de taþýyýcýlarý ara-
sýna katýlmýþtýr. Bütün bir Ýslâm tarihinin
çoðulcu pratiðine aykýrý biçimde müslü-
manlarýn inançlarý gereði gayri müslimler-
le barýþ içinde yaþayamayacaðý tezini sa-
vunup bundan müslümanlarýn müslüman
olarak diðer insanlarla barýþ içinde bir ara-
da bulunamayacaðý neticesini çýkaran Watt,
müslümanlarýn bunu baþarabilmesi için
dinlerinin ve inançlarýnýn en azýndan bir
kýsmýný deðiþtirmeleri gerektiðini açýkça
teklif etmektedir. Ýslâm dünyasýnda bir-
çok modernist tarafýndan ciddiye alýnan
Watt, benzer þekilde müslümanlarýn Ýslâm’ý
son ve hak din olarak kabul etmelerini
dünya barýþý için bir tehdit sebebi olarak
görmektedir. Bu düþüncesinde yazýlarýn-
da genellikle farkedilmeyen bir misyoner
gayretinin izlerini bulmak mümkündür.
Onun özellikle eleþtirdiði hususlar arasýn-
da dinin deðiþmezliði, Ýslâm’ýn kendi ken-
dine yeterliliði ve Asr-ý saâdet döneminin
idealleþtirilmesi bulunmaktadýr. Aslýnda
Watt’ýn bu hususlarý ön plana çýkarmasý
doðrudan Ýslâm ve müslümanlarla ilgili de-
ðil, samimi bir hýristiyanýn algý dünyasýnýn
müslümanlara yönelik hassasiyetlerini gös-
termesi bakýmýndan önem taþýmaktadýr.
Watt, Ýslâm düþüncesi ve tarihini de bu

yönde bir Ýslâm algýsýný temellendirmeye
yönelik biçimde yorumlamaktadýr; mese-
lâ Ýslâm’ýn düþmanlýk esasý üzerine yük-
seldiði düþüncesini, Ýslâm öncesi kabile uy-
gulamalarýnýn Hz. Muhammed tarafýndan
üstlenildiði iddiasý ile temellendirmeye te-
þebbüs ederken daha önceki eserlerinde
ve özellikle 1950’li yýllarda yazdýðý yazýlar-
da dile getirdiði bazý düþüncelerle çeliþki-
ye düþmektedir.

Watt ayný dönemde hem Haçlý seferle-
rini hem de sömürgeciliði savunmuþtur.
Ona göre Haçlý seferleri, hýristiyan hacýla-
rýnýn Filistin’deki hýristiyan kutsal mekân-
larýna serbestçe ulaþmalarýný güvence al-
týna almak gibi meþrû bir gaye için ger-
çekleþtirilmiþtir. Sömürgecilik ise bazý men-
fi unsurlar taþýmakla birlikte etkin olduðu
bölgelere yarar saðlamýþtýr. 1991’de Kör-
fez Savaþý vesilesiyle yazdýðý bir makalede,
“Sömürge bölgelerine daha yüksek hayat
standardý getirmek amacýyla çok þey yap-
týlar ve onlarý amansýzca sömürmediler”
derken yeni sömürgecilik teþebbüsü ola-
rak da algýlanan bu savaþý savunup sö-
mürgeciliðin bir anlamda sürdürülmesini
onaylamaktadýr (Postmodernizm ve Ýslam,
s. 331 ve tür.yer.). Sonuç olarak Watt’ýn
çalýþmalarýnda teknik tarihî verilerle Hýris-
tiyanlýk inancý ve kültürüne baðlý yorum
çerçevesi birbirine karýþmýþ, müslüman-
larý müttefik gördüðü dönemlerde doðru
olduðuna inandýðý tarihselci peygamber-
lik tasavvuruna baðlý olarak Hz. Peygam-
ber ve müslümanlar hakkýnda müslüman-
larýn da ilgisini çeken birçok çalýþma yap-
mýþ, hayatýnýn son dönemlerinde ise deði-
þen dünya þartlarýna göre Ýslâm’a ve müs-
lümanlara karþý tavrýnda ciddi bir deði-
þiklik meydana gelmiþtir. Bu haliyle Watt
-kendisiyle söyleþi yapanlarýn da dediði
gibi- klasik oryantalist tipinin son zaman-
lardaki en önemli temsilcisidir (Trends, 7/
5 [1997], s. 10-11).

Eserleri. A) Ýslâm Tarihi ve Düþüncesi.
1. Free Will and Predestination in Early
Islam (London 1948). Watt’ýn doktora te-
zi olup Arif Aytekin tarafýndan Ýslam’ýn
Ýlk Dönemlerinde Hür Ýrade ve Kader
adýyla Türkçe’ye çevrilmiþtir (Ýstanbul
1996). 2. Muhammad at Mecca (Oxford
1953, 1972; trc. M. Rami Ayas, Azmi Yük-
sel, Hz. Muhammed Mekke’de [Ankara
1986]; trc. de F. Dourveil, Mahomet à La
Mecque). 3. Muhammad at Medina (Ox-
ford 1956, 1972). 4. Muhammad: Prop-
het and Statesman (London 1961). Yuka-
rýdaki iki eserden özetlenmiþtir (trc. Hay-
rullah Örs, Hz. Muhammed Peygamber
ve Devlet Kurucu [Ýstanbul 1963]; Ünal

olojisinin din kavramý ile modern empirist
anlayýþý telif ederek bunu mutlaklaþtýr-
makta, bu þekilde oluþturduðu kavram-
sal çerçeveye din olarak Ýslâm’ýn doðuþu-
nu ve Ýslâm tebliðinin yayýlmasý sürecini
uyarlamaya çalýþmaktadýr.

Doðrudan Ýslâm tarihinin ilk dönemle-
riyle ilgili Muhammad at Mecca (1953),
Muhammad at Medina (1956) ve Islam
and the Integration of Society (1961)
gibi eserlerinde Watt, bu arka planý dile
getirmediði için adý geçen eserler birbi-
riyle irtibat içerisinde incelenmediði tak-
dirde bunlarýn teorik arka planýnýn, dola-
yýsýyla Ýslâm, Ýslâm toplumu ve düþünce-
si hakkýnda içerdiði yargýlarýn gerçek de-
ðerinin belirlenmesi güçleþebilir. Muham-
mad at Mecca, G. H. Bousquet ve M. Ro-
dinson gibi birçok araþtýrmacý tarafýndan
Marksist veya tarihî materyalist açýdan
Hz. Muhammed’in hayatýnýn yazýlmasý te-
þebbüsü olarak kavranmýþ ve bu açýdan
eleþtirilmiþtir. Bu eleþtirilerde gözden ka-
çan en önemli husus Watt’ýn bu alana yö-
nelirken taþýdýðý kaygýlarýn dikkate alýnma-
masý gibi görünmektedir. Watt, Islam
and the Integration of Society adlý ese-
rini telif sebebini açýklarken bu alana yö-
nelmesinin gerekçesini ifade etmektedir.
Nitekim çok kýsa bir süre içerisinde tarih-
te eþi benzeri bulunmayacak bir þekilde
gerçekleþen fetihlerden sonra Ýslâm fark-
lý bölgelerdeki farklý insan gruplarýný kar-
deþlik baðý etrafýnda toplama baþarýsýný
göstermiþtir. Watt açýsýndan Ýslâm’ýn bu
baþarýsýnýn anlaþýlmasý, XIX. yüzyýlda for-
mel olarak neredeyse bütün dünyayý isti-
lâ eden Batý-hýristiyan yayýlmasýnýn niçin
toplumsal bir uyum ve kardeþlik baðý or-
taya çýkaramadýðýný sorgulamaya yaraya-
caðý gibi müslümanlarýn baþarýsýnda et-
kin olan unsurlarýn keþfedilmesi, Batý’nýn
bu açýðýný kapatma hususunda müslüman-
lardan faydalanmasý anlamýna gelmekte-
dir. Ancak bu eserinde Watt’ýn kaynak ola-
rak verili þartlara irca etmemekle birlikte
Ýslâm’ý gerçekliði þekillendiren bir unsur,
hareket noktasý ve asýl olarak görmek ye-
rine gerçekliðe uyarlanan ve baþarýsýný bu
uyarlamaya borçlu olan bir din ve dinî ce-
maat þeklinde kavrayýp tasvir etmeye ça-
lýþmasýnýn Hýristiyanlýk tarihini esas alan
bu arka plan dikkate alýnmadan anlaþýlma-
sý mümkün deðildir.

Watt, hayatýnýn ikinci döneminde ise Ýs-
lâm ve müslümanlarý artýk din savunma-
sýnda bir müttefik olarak görmekten ziya-
de Hýristiyanlýðýn rakibi kabul edip eleþtir-
miþtir. Kendisi için hazýrlanan Festschrift’in
baþlýðýnýn bir kýsmý da (Past Influence and
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burgh 1988; trc. M. Akif Ersin, Hz. Muham-
med’in Mekke’si [Ankara 1995]). 19. Isla-
mic Fundamentalism and Modernity
(Edinburgh 1988; trc. Turan Koç, Ýslâmî
Hareketler ve Modernlik [Ýstanbul 1997]).
20. Early Islam: Collected Articles (Edin-
burgh 1990). Watt’ýn çeþitli yerlerde ya-
yýmlanmýþ yirmi üç makalesini ihtiva et-
mektedir. 21. Muslim-Christian Enco-
unters: Perceptions and Misconcepti-
ons (London 1991; trc. Fuat Aydýn, Geç-
miþten Günümüze Müslüman-Hýristiyan
Diyaloðu [Ýstanbul 2000]). 22. A Short
History of Islam (Oxford 1996; trc. Gen-
naro Ghirardelli, Kurze Geschichte des Is-
lam [Berlin 2002]).

B) Hýristiyanlýk. The Cure for Human
Troubles: A Statement of the Christian
Message in Modern Terms (London
1959); Truth in the Religions: A Soci-
ological and Psychological Approach
(Edinburgh 1963; trc. A. Vahap Taþtan – Ali
Kuþat, Dinlerde Hakikat [Ýstanbul 2002]);
Religious Truth for Our Time (Oxford
1995); A Christian Faith for Today (Lon-
don 2002).

C) Tercümeleri. 1. The Faith and Prac-
tice of Al-Ghazål¢ (London 1953; Laho-
re 1981). Gazzâlî’nin el-Münšý× mine’Š-
Šalâl (Deliverance from Error) ve Bidâ-
yetü’l-hidâye (The Beginning of Guidan-
ce) isimli kitaplarýnýn Ýngilizce’ye tercüme-
sidir. 2. Eutychius of Alexandria: The
Book of the Demonstration (Pierre Cac-
hia ile birlikte, I-II, Louvain 1960-1961).
Saîd b. Býtrîk (ö. 940) olarak bilinen Ýsken-
deriye Patriði Eutychius’a ait olduðu id-
dia edilen Kitâbü’l-Burhân’ýn Arapça met-
niyle birlikte Ýngilizce tercümesidir. 3. The
History of al-Tabari. Watt, Taberi tari-
hinin VI. cildini “Muhammad at Mecca”
(M. V. McDonald ile birlikte, Albany, NY,
1988); VII. cildini “The Foundation of the
Community: Muhammad at al-Madina”
(M. V. McDonald ile birlikte, Albany, NY,
1987) baþlýklarýyla tercüme etmiþtir. 4. Is-
lamic Creeds: A Selection (Edinburgh
1994). Ahmed b. Hanbel, Ebû Hanîfe, Ebü’l-
Hasan el-Eþ‘arî, Tahâvî, Necmeddin en-Ne-
sefî gibi bazý âlimlere ait akaid risâleleri-
nin derlenerek Ýngilizce’ye tercümesidir.
Watt’ýn Encyclopaedia of Islam’da sek-
senin üzerinde maddesi ve baþta Studia
Missionalia ve The Islamic Quarterly
olmak üzere çeþitli dergilerde pek çok ma-
kalesi yayýmlanmýþtýr. Bu makalelerden yir-
mi üçü Early Islam baþlýðý altýnda çýkmýþ-
týr (Edinburg 1990) (Watt’ýn 1979 yýlýna ka-
dar neþrettiði yazýlarýn bir listesi için bk:
McDonald, s. 331-347).
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