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Alman þarkiyat araþtýrmalarý dergisi.˜ ™

1912 yýlýnda Martin Hartmann, Josef
Froberger ve Georg Kampffmeyer’in giri-
þimiyle kurulan ve ilk hedeflerinden biri
Hartmann’ýn ifadesiyle “Alman sömürge-
lerindeki müslümanlarýn yaþantýsýný araþ-
týrmak” olan (WI, I/1 [1913], s. v) Deutsche
Gesellschaft für Islamkunde cemiyetinin
yayýn organý olarak 1913’ten itibaren neþ-
redilmeye baþlandý. Derginin editörlüðünü
üstlenen Kampffmeyer ilk sayýdaki yazý-
sýnda derginin, cemiyetin üyelerine Ýslâm
dünyasý hakkýnda bilimsel temellere daya-
nan, herkesin anlayabileceði bir dille ma-
kale ve çalýþmalarla hitap etmek için çýka-
rýldýðýný belirtir. Buna göre ilgi alanýný gün-
cel konular teþkil edecektir. Kampffmeyer,
özellikle XIX. yüzyýl Alman þarkiyatçýlýðýna
damgasýný vurmuþ olan filolojik yaklaþým-
dan uzak duracaklarýný vurgular. Die Welt
des Islams (WI) bu niteliðiyle daha ziya-
de Ýslâm tarihi ve kültürüyle ilgilenen Der
Islam ve Doðu ülkelerinin çaðdaþ siyasal
ve kültürel olaylarýyla uðraþan, hedef gru-
bunu yalnýz bilim adamlarýnýn teþkil ettiði
Mitteilungen des Seminars für Orien-
talische Sprachen adlý dergilerden farklý
bir yaklaþým sergilemekteydi. Her ne kadar
derginin tüzüðünde siyasî ve dinî amaç
güdülmediði söylense de cemiyetin ve der-
ginin güncel olaný ilgi alanýna taþýyarak Al-
manya’nýn sömürge politikalarýyla ilgilen-
dikleri Hartmann ve Kampffmeyer’in söz-
lerinden ve derginin ilk sayýsýnda Alman-
ya’nýn sömürgelerinden sorumlu bürosu
Reichskolonialamt’tan parasal yardým alýn-
dýðýnýn bildirilmesinden anlaþýlmaktadýr (WI,
I/1 [1913], s. ii). Diðer taraftan dergide Al-
manya’nýn o sýrada sömürgesi olan Togo
ve Kamerun’daki Ýslâmî yaþama özel alâ-
ka gösterilmesi ilgi çekicidir.

Die Welt des Islams’da baþtan itiba-
ren ayrý bir profil çizilmesine raðmen Der
Islam’ýn kurucusu Carl Heinrich Becker
tarafýndan rakip görülerek bir ölçüde þüp-
heyle karþýlanmaktaydý. Almanya kamu-
oyunun bu yýllarda gittikçe Osmanlý Dev-
leti ve Türkler’le ilgili konulara yönelmesi
derginin çeþitli kaynaklardan elde edilen
haberlerinde belirmektedir. Nitekim o dö-
nemde çýkan sayýlar büyük ölçüde belgesel
nitelikleriyle dikkati çekmektedir. 1917’-
de, iyi imkânlarla donatýlmýþ yarý resmî
bir yayýn organý olan Der neue Orient
adlý derginin baþta Türkiye’ye dair haber-
ler olmak üzere Doðu ülkelerinin siyaset,
ekonomi ve toplumu hakkýnda bilgi ver-

meye baþlamasý, Die Welt des Islams’ýn
yapýsýnda o bölgedeki olaylarýn iç yüzünün
deðerlendirilmesine yönelik bir deðiþime
yol açmýþtýr.

Dergi 1919-1923 yýllarýnda yayýn haya-
týna ara vermiþtir. M. Hartmann, Aralýk
1918’de öldükten sonra 1921’e kadar ce-
miyetin baþkanlýðýný yapan C. H. Becker
(WI, VII/3-4 [1919], s. vii), cemiyet ve der-
giyi bir baþka cemiyet (Deutsche Morgen-
ländische Gesellschaft) ve yayýn organýy-
la birleþtirerek feshetmeyi önerdiyse de
cemiyet üyeleri bunu kabul etmemiþtir.
Derginin editörü Kampffmeyer, bu konu-
da bütün Almanya’nýn yeniden inþa süre-
cinde Doðu ile ilgili bilimsel çalýþmalarýn
da organize edilmekte olduðunu, dolayý-
sýyla kendilerinin de üyelerine bu konuda
henüz kesin bir þey söyleyemeyeceklerini
ifade eder (WI, VII/3-4 [1919], s. 101-102;
ayrýca bk. WI, VIII/1 [1923-26], s. 12).

1923’te yeniden yayýmlanmaya baþla-
nan derginin VIII. cildi (1923-1926) 1951
yýlýna kadar devam eden yeni bir alt baþ-
lýk taþýmaktaydý: Zeitschrift für die Ent-
wicklungsgeschichte des Islams beson-
ders in der Gegenwart (baþta günümüz
olmak üzere Ýslâm’ýn geliþim tarihi der-
gisi). VIII. cilt, kapsamlý belge ve çaðdaþ
tarihle ilgili bölümleriyle bir bakýma eski
düzene geri dönmüþtür. 1927’den itibaren
Gotthard Jäschke (Jaeschke) dergide di-
ðer bazý önemli makaleleri dýþýnda Türki-
ye kronolojisi serisini (Die Türkei seit dem
Weltkriege) yayýmlamaya baþlamýþ, 1932’-
den itibaren Kampffmeyer’le birlikte ve
1937’den itibaren tek baþýna dergiyi þe-
killendirip yön vermiþtir. II. Dünya Savaþý
sýrasýnda dergi çýkmaya devam ettiyse de
bu yýllardaki sayýlarýnda daha ziyade Anne-
marie Schimmel, Otto Spies ve Jäschke
gibi yazarlarýn hacimli çalýþmalarý basýlmýþ,
bunlar daha sonra kitap þeklinde de neþ-
redilmiþtir. 1941 yýlý sayýsý Friedrich Giese’-
ye armaðan edilen dergide 1943’te Otto
Spies’in “Die türkische Prosaliteratur der
Gegenwart” baþlýklý çalýþmasý XXV. cildin
birinci sayýsý olarak basýldýktan sonra ya-
yýn hayatýna son verilmiþ, dergiyi çýkaran
Deutsche Gesellschaft für Islamkunde ce-
miyetinin varlýðý sona ermiþtir.

Jäschke, 1951 yýlýnda Hollanda’nýn Lei-
den þehrindeki Brill Yayýnevi ile anlaþýp
Deutsche Forschungsgesellschaft’ýn finan-
sal desteðiyle derginin yeni serisini ulus-
lar arasý nitelikte ve üç dilde (Almanca, Ýn-
gilizce ve Fransýzca), makale-haberler-bel-
geler þeklindeki eski tertibini koruyarak
çýkarmýþtýr. Yeni seri de Ýslâm dünyasýnýn

1989) çevirmiþtir. 4. Das arabische Reich
und sein Sturz (Berlin 1902, 1960). Hz.
Peygamber ve Hulefâ-yi Râþidîn dönemi-
ne dair bir giriþten sonra Emevî Devleti’-
nin sonuna kadarki Ýslâm tarihini ihtiva
eden eseri Margaret Graham Weir Ýngi-
lizce’ye (The Arab Kingdom and Its Fall,
Calcutta 1927; nþr. A. H. Harley, London
1973), Ebû Rîde Arapça’ya (TârîÅu’d-devle-
ti’l-£Arabiyye min ¾uhûri’l-Ýslâm ilâ nihâye-
ti’d-devleti’l-Ümeviyye, Kahire 1958) ve Fik-
ret Iþýltan Türkçe’ye (Arap Devleti ve Suku-
tu, Ankara 1963) tercüme etmiþtir. Well-
hausen’in ayrýca Encyclopaedia Britan-
nica (9. bs.), Jahrbücher für Deutsche
Theologie, Deutsche Literaturzeitung
ve Zeitschrift der Deutschen Morgen-
laendischen Gesellschaft gibi ansiklope-
di ve dergilerde maddeleri ve makaleleri,
kitap tanýtýmlarý yayýmlanmýþtýr. Encyclo-
paedia of Britannica’ya yazdýðý “Muham-
mad” maddesi Mevlevî Abdülalîm Ahrârî
tarafýndan Urduca’ya çevrilmiþtir (Sîretü’n-
nebî aor Müsteþriš¢n, Delhi 1900, 1929)
(eserlerinin listesi için bk. Rahlfs, Studien
zur semitischen Philologie, s. 351-368; Bib-
liographie der Deutschsprachigen, XVIII,
408-410).
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sin anlayabileceði yarý popüler ve sadece
Almanca yazýlar ihtiva eden bir yayýndan
bugün þarkiyat alanýnda baþta Ýngilizce ol-
mak üzere farklý dillerde yazýlarýn yer aldý-
ðý bir platforma dönüþmüþtür. Christian
Szyska derginin 1951-1995 yýllarý arasýnda
yayýmlanan yeni serisinin I-XXXV. ciltleri
için bir indeks hazýrlamýþtýr (Leiden 1997).
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Hollandalý þarkiyatçý.
˜ ™

7 Aðustos 1882 tarihinde Aarlanderve-
en’de doðdu. Hollanda reform kilisesine
baðlý bir rahip olan babasýnýn izinden gide-
rek klasik dilleri öðrenmek üzere gimnaz-
yuma devam etti, Ýbrânîce ve Süryânîce
öðrendi. 1901’de kaydolduðu Utrecht Üni-
versitesi’nde bir yýl teoloji okuduktan son-
ra Sâmî dillerine yöneldi ve The Encyclo-
paedia of Islam’ýn baþ editörü Martinus
Theodorus Houtsma ile çalýþtý. 1904 yýlýn-
dan itibaren çalýþmalarýný Leiden Üniversi-
tesi’nde sürdürdü. Michael Jan de Goeje
ve Christian Snouck-Hurgronje gibi isim-
lerin öðrencisi oldu. Doktora çalýþmalarý
sýrasýnda Berlin ve Heidelberg’de çeþitli
derslere katýldý; bu arada Ýbrânîce, Ârâ-
mîce, Süryânîce ve Arapça’sýný geliþtirdi.
Hurgronje’nin danýþmanlýðýnda Yahudiliðin
Ýslâm’a etkisini incelediði Mohammed en
de Joden te Medina baþlýklý doktorasýný
1908’de tamamladý. Ayný yýl The Encyclo-
paedia of Islam’ýn sekreterliðine getiril-
di. 1909-1912 yýllarýnda Amersfoort ve Ut-
recht’te liselerde Ýbrânîce, Utrecht Üniver-
sitesi’nde Ârâmîce dersleri verdi. 1912’de
Leiden Üniversitesi’nde Ýbrânîce, Ârâmîce
ve Süryânîce hocalýðý yaptý. Bu süreçte Bri-
tish Museum’daki Süryânî, Kýptî, Arap ve
Habeþ dillerindeki bazý kaynaklarý incele-
di. Sâmî dillerinin ardýndan Ýslâm araþtýr-
malarýna yöneldi. Hurgronje’nin emeklili-

ðe ayrýlmasýyla 1927’de Leiden Üniversi-
tesi’nde Arapça bölümünün baþkanlýðýna
getirildi.

Baþlangýçtaki ilgi alaný Sâmî dilleri olma-
sýna raðmen daha çok Ýslâm araþtýrmala-
rý alanýndaki çalýþmalarýyla tanýnan Wen-
sinck, Yahudilik ve Hýristiyanlýðýn yaný sýra
Helenistik dünyaya ait bilgi birikimini de
eserlerine yansýttý; muhtelif din ve kültür-
lerin Ýslâm’ýn teþekkülündeki izlerini tes-
bit etmek amacýyla mukayeseli araþtýrma-
lar yaptý. Ýslâm’ýn diðer dinlerden alýntý-
lar yaptýðý iddiasý üzerinde ýsrarla duran
þarkiyat geleneðine baðlý olan Wensinck,
Ýslâm’daki birçok fýkhî düzenlemenin ya-
hudi kaynaklarýna dayandýðýný iddia etti.
Süryânî metinlerinden hareketle tasavvuf
ve Süryânî mistisizmi arasýndaki irtibatý
vurgulayarak Ninevâlý Ýshak’ýn (VII. yüzyýl)
mutasavvýflarý etkilediði görüþünü öne sür-
dü. Öte yandan Gazzâlî’nin Ý¼yâßü £ulû-
mi’d-dîn’inin Süryânî ilâhiyatçýsý Ýbnü’l-Ýb-
rî’nin temel kaynaklarýndan biri olduðunu
söyleyerek farklý din mensuplarýnýn buluþ-
tuðu kültürel ortak zemini çalýþmalarýnda
ön plana çýkardý.

Wensinck, Ýslâm’la ilgili araþtýrmalarýn-
dan bilhassa A Handbook of Early Mu-
hammadan Tradition ve Concordan-
ce gibi hadis çalýþmalarýyla bilinir. Ignaz
Goldziher’in metodunu takip ederek Ýs-
lâm tarihini çatýþma mihverinde ele almýþ
ve hadisleri muhalif taraflarýn kullandýðý
bir silâh þeklinde tanýtmýþtýr. Ona göre ha-
disler, Ýslâm’ýn sonraki dönemlerde geçir-
diði aþamalarýn birer yansýmasý olup en
çok II. (VIII.) yüzyýlýn baþlarýna kadar geri
götürülebilir (The Muslim Creed, s. 59).
Goldziher’in de üzerinde ýsrarla durduðu
gibi diðer dinlerin kutsal metinlerinden
yapýlan alýntýlar zamanla hadis durumuna
gelmiþtir (MW, XXI [1921], s. 243-244).
Onun bu tür görüþlerini The Encyclopa-
edia of Islam’da yer alan “Ibrahým”, “al-
Khadir”, “Khamr”, “K––hutba”, “al-Masýh”,
“Nadjis” gibi maddelerinde görmek müm-
kündür. Özellikle “Ibrahým” maddesinde ile-
ri sürdüðü görüþlerin yol açtýðý tepkiler,
Mýsýr Kralý Fuâd tarafýndan 1932’de Ka-
hire’de kurulan ve H. A. Roskeen Gibb,
Louis Massignon, August Fischer, Carlo
A. Nallino gibi þarkiyatçýlarýn üye olduðu
Mecmau’l-lugati’l-Arabiyye’ye üye kabul
edilmesini engelledi. Adaylýðýnýn duyulma-
sýnýn ardýndan yazdýðý “Ibrahým” maddesi
Mýsýr basýnýnda yer aldý. Bunu Ýslâm düþ-
manlýðýyla nitelendirildiði bir dizi yazý ta-
kip edince Hollanda Konsolosluðu kendi-
sinden bir açýklama istedi. Wensinck ceva-
býnda “Ibrahým” maddesinde Hurgronje’-

çaðdaþ geliþmelerine aðýrlýk vermeyi sür-
dürmüþ, 1950’li yýllarda Jäschke’nin “Der
Islam in der neuen Türkei” adlý kapsamlý
yazýsý gibi modern Ýslâm ülkeleriyle ilgili
makaleler yayýmlanmýþtýr. 1961’de dergi-
nin redaksiyonunu üstlenen, Bonn’da yeni
kurulan Seminar für Orientalische Sprac-
hen’in müdürü Otto Spies dergide, II. Dün-
ya Savaþý’ndan sonra bir daha çýkmayan
Mitteilungen des Seminars für Orien-
talische Sprachen’in etki alanýna da önem
vermeyi öngörmekteydi. Spies, 1974’te çý-
kan ve daha çok Türkiye hakkýndaki ya-
zýlarý ihtiva eden Festschrift Gotthard Ja-
eschke (G. J. için armaðan) sayýsýný dergi-
nin XV. cildi olarak neþretmiþtir.

Otto Spies’in 1981’de ölümünün ardýn-
dan derginin editörlüðünü Stefan Wild ve
Werner Ende üstlenmiþ, bunlara 1993-
1997 yýllarý arasýnda Klaus Kreiser de ka-
týlmýþtýr. 1984’te derginin 1951’den beri üç
dilde yayýmlanan alt baþlýðý bu defa Inter-
nationale Zeitschrift für die Geschich-
te des Islams in der Neuzeit þeklinde
deðiþtirilmiþ, bu da derginin kapsadýðý dö-
nemi az da olsa geniþletmiþtir. Dergide
aðýrlýklý þekilde yine XVIII. yüzyýldan itiba-
ren meydana gelen geliþmeler konu edil-
miþtir. Ýlgi alanýnýn coðrafî yelpazesi de
belli bir ölçüde geniþleyip Almanya’daki
Türk yazarlarý ile Yugoslavya’daki müslü-
manlarýn durumu gibi konulara da yer ve-
rilmiþtir. XXVIII. cilt Fritz Steppat’a altmýþ
beþinci doðum yýlý armaðaný olarak yayým-
lanmýþtýr (1988).

1990’da Reinhard Schulze’nin kaleme
aldýðý, Aydýnlanma çaðýný evrensel bir olay
diye gören revizyonist bir yazý (Das isla-
mische achtzehnte Jahrhundert: Versuch
einer historiographischen Kritik, XXX,
1990, s. 140-159) tartýþmaya yol açmýþ, der-
gi 1996’da farklý bir yapý kazanarak “Inter-
national Journal for the Study of Modern
Islam” alt baþlýðýyla çýkmýþtýr. Bundan böy-
le, Die Welt des Islams’ýn her yýl çýkan fa-
siküllerinden birinde bir misafir editörün
idaresi altýnda Ýslâm dünyasýnýn sýnýrlarý,
Avrupa’da þeriat gibi tartýþmalý konulara
yer verilmiþtir. Stefan Wild ve Werner En-
de, 1981’den beri birlikte yürüttükleri edi-
törlük görevini 2002 yýlýnda Stefan Reich-
muth’a býrakarak geri planda çalýþmala-
rýna devam etmiþlerdir. 2004’te, derginin
yapýsýna bilimsel tartýþmaya yönelik View-
points ve Ýslâm ülkelerindeki güncel olay
ve geliþmeleri belgelemek için “documen-
tation” adýyla biri yeni, diðeri eski iki bö-
lüm dahil edilmiþtir. Böylece dergi, ilk ya-
yýmlanmaya baþlandýðý dönemde herke-


