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Die WELT des ISLAMS

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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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-
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Sitte, Mâlik b. Enes’in el-Muva¹¹aßý, Dâ-
rimî’nin es-Sünen’i ve Ahmed b. Han-
bel’in el-Müsned’indeki hadislerin alfabe-
tik kelime fihristidir. 1916’da baþlanan,
çok sayýda akademisyenin katýlýmýyla ger-
çekleþtirilen ve ilk cildi 1936’da yayýmla-
nan bu çalýþmanýn neþri 1988’de tamam-
lanmýþtýr (bk. el-MU‘CEMÜ’l-MÜFEHRES li-
ELFÂZÝ’l-HADÎSÝ’n-NEBEVÎ). 4. The Mus-
lim Creed, Its Genesis and Historical
Development. Müellifin doðu seyahati dö-
nüþünde yayýmladýðý, Ýslâm akîdesinin do-
ðuþunu ve geliþimini incelediði eser önem-
li çalýþmalarýndan sayýlmaktadýr. Eserde
Ebû Hanîfe’ye nisbet edilen el-Fýšhü’l-
ekber gibi bazý metinlerin Ýngilizce tercü-
mesi de yer almaktadýr (Cambridge 1932;
New York 1965; New Delhi 1979). 5. Le-
gends of Eastern Saints: Chiefly from
Syriac Sources. Wensinck’in British Mu-
seum’da bulunduðu dönemde incelediði
kaynaklara dayanarak neþrettiði bir eser-
dir (I-II, Leiden 1911-1913). 6. Bar Heb-
raeus’s Book of the Dove. Ýbnü’l-Ýbrî’-
nin Kitâbü’l-¥amâme’sinin (nþr. Paul
Bedjan, Paris 1898) Ýngilizce çevirisidir (Lei-
den 1919). 7. Mystic Treatises by Isaac
of Niniveh. Nestûrî piskoposu Ninevâlý
Ýshak’ýn risâlelerinin Ýngilizce tercümesi-
dir (Amsterdam 1923). 8. La pensée de
Ghazzål¢ (Paris 1940). 9. Les preuves de
l’existence de Dieu dans la théologie
musulmane (Amsterdam 1936). 10. Tra-
vel Diary of A. J. Wensinck. Kendisinin
27 Aralýk 1929 – 20 Nisan 1930 tarihleri
arasýnda gerçekleþtirdiði Mýsýr, Suudi Ara-
bistan, Suriye ve Lübnan seyahatinin gün-
lüklerinden oluþan bu notlar Leiden Üniver-
sitesi Kütüphanesi özel koleksiyonunda
bulunmaktadýr (UB Bijzondere Collecties
[KL], Or. 25. 686). 11. Handwörterbuch
des Islam. Wensinck’in The Encyclopa-
edia of Islam’ýn Almanca bir özeti olarak
neþrini 1937’de baþlattýðý eser J. H. Kra-
mers tarafýndan tamamlanmýþtýr (Leiden
1941). 12. Semietische studiën uit de
nalatenschap van Prof. Dr. A. J. Wen-
sinck. Müellifin Ýngilizce, Fransýzca çok sa-
yýda makalesinden oluþmaktadýr (Leiden
1941).
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Berlin’de doðdu; fizikçi Gustav Wiede-
mann’ýn oðlu, -anne tarafýndan- meþhur
kimyacý Eilhard Mitscherlich’in torunudur.
Orta öðrenimini babasýnýn üniversiteler-
de fizik hocasý olarak görev yaptýðý Basel,
Braunschweig ve Karlsruhe’de tamamla-
dýktan sonra Heidelberg Üniversitesi’nde
matematik-fizik-kimya tahsiline baþladý;
hocalarý arasýnda Hermann von Helmholtz,
Robert Wilhelm Bunsen, Leo Königsber-
ger ve Gustav Kirchoff gibi bilim adam-
larý bulunmaktadýr. 1872’de Leipzig Üni-
versitesi’ni bitirdi ve burada Arabist He-
inrich Leberecht Fleischer’den Arapça öð-
rendi. Ayný yýl, mezun olduðu üniversitede
Über die elliptische Polarisation des
Lichtes und ihre Beziehungen zu den
Oberflächenfarben der Körper baþlýklý
teziyle doktor, 1875’te de Über die spe-
cifische Wärme der Gase baþlýklý teziyle
fizik doçenti unvanýný aldý. 1878’e kadar
eylemsiz doçent, 1886 yýlýna kadar da ey-
lemsiz profesör olarak çalýþtý. Bu arada
Annalen der Physik dergisinin redaksi-
yonuna yardým ederken babasýyla birlikte
bu derginin Beiblätter zu den Annalen
der Physik adlý ekini çýkardý. 1886’da ön-
ce Darmstadt Teknik Yüksek Okulu’na ve
ardýndan Erlangen Üniversitesi’ne fizik
profesörü tayin edildi. Burada Fizik Ens-
titüsü’nün müdürlüðünü de üstlendi. Ho-
calýk ve yöneticiliðin yaný sýra E. Ebert, G.
C. Schmidt ve A. Wehnelt gibi asistanla-
rýnýn yardýmýyla deneysel fizik etkinlikle-
rinde bulunduysa da XX. yüzyýlýn baþla-
rýnda saðlýk sorunlarý yüzünden buna son
verdi; bilimler tarihine ve özellikle Ýslâm
tabii bilimler ve teknoloji tarihine yöneldi.
Arapça yazmalarýn tercümesinde Josef
Hell, Heinrich Suter, Julius Ferdinand Rus-
ka, Theodorus Willem Juynboll ve Max Hor-
ten gibi þarkiyatçýlardan yardým alarak ça-
lýþmalarýný yayýmladý. 1926’da emekliye ay-
rýldýktan sonra da yüksek lisans ve dokto-

nin Avrupa’da benimsenen teorisini nak-
lettiðini söyledi. The Muslim Creed ve
Concordance gibi çalýþmalarýný hatýrlat-
tý ve Ýslâm’a duyduðu sempatiyi dile ge-
tirerek eserlerini yalnýz bilimsel amaçlar-
la yazdýðýný ifade ettiyse de ismi etrafýn-
daki tartýþmalar sürdü. Bunun üzerine Mý-
sýr Tâlim ve Terbiye Bakaný Hilmi Paþa,
Wensinck’in yerine Alman þarkiyatçýsý En-
no Littmann’ý davet etti. Bu geliþmeler sý-
rasýndaki tutumu ve ardýndan Mýsýr’a git-
tikleri için kendilerine tepki gösterdiði yu-
karýda adý geçen dört þarkiyatçýdan Gibb’in,
durumu açýklamak üzere Wensinck’e gön-
derdiði mektuplar Leiden Üniversitesi Kü-
tüphanesi’nde muhafaza edilmektedir (UL
Special Collections [KL], Or. 8952, C 14: 3).
Hayatýnýn sonlarýna doðru çalýþma alanla-
rýna Yeni Ahid’in Ârâmî kaynaklarýný da
ekleyen Wensinck, kendisinden sonra Ba-
tý’da bu alana yönelik ilginin artmasýný
saðladý. 1938’de Cezayir Üniversitesi ta-
rafýndan kendisine fahrî doktora pâyesi,
Hollanda hükümeti tarafýndan þövalyelik
niþaný verildi. Tarihî-filolojik araþtýrmalarýy-
la ön plana çýkan þarkiyatçýlar neslinin bir
temsilcisi olan Wensinck 19 Eylül 1939’-
da Leiden’de öldü.

Eserleri. 1. Mohammed en de Joden
te Medina (Leiden 1908). Doktora tezi
olup Wolfgang Behn tarafýndan Muham-
mad and the Jews of Medina adýyla Ýn-
gilizce’ye çevirilmiþtir (Berlin 1975). 2. A
Handbook of Early Muhammadan Tra-
dition. Kütüb-i Sitte dahil on dört hadis,
siyer ve megazî kitabýnýn konu, kiþi ve yer
adlarý fihristidir (Leiden 1927, 1960, 1971).
Eserin Ahmed Muhammed Þâkir’in baþ-
layýp Muhammed Fuâd Abdülbâký’nin ta-
mamladýðý Arapça tercümesi Miftâ¼u kü-
nûzi’s-sünne adýyla neþredilmiþtir (Kahi-
re 1353/1934; Lahor, ts.; 1403/1983; Mek-
ke, ts.; Beyrut 1403/1983, 1405 [Halîl el-
Meyyis’in tashihleriyle]) (bk. MÝFTÂHU KÜ-
NÛZÝ’s-SÜNNE). 3. Concordance et indi-
ces de la tradition musulmåne. Kütüb-i
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