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WIET, Gaston

(1887-1971)

Fransýz þarkiyatçýsý.
˜ ™

Gaston Louis Marie Joseph Wiet 18 Ara-
lýk 1887 tarihinde Paris’te doðdu. Hukuk
öðreniminden sonra (1908) Ecole Nationa-
le des Langues Orientales Vivantes’ta Clé-
ment Imbault Huart, Hartwig Derenbourg
ve Paul Revaisse gibi hocalardan klasik
ve modern Arapça’nýn yaný sýra Farsça
ve Türkçe gibi Doðu dilleri eðitimi gördü
(1909). 1909-1911 yýllarý arasýnda Institut
Français d’Archéologie Orientale’in üyesi
sýfatýyla iki yýl Kahire’de bulundu. 1911’de
Arapça ve Türkçe dersler vermek üzere
Lyon Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne da-
vet edildi. I. Dünya Savaþý sýrasýnda Fransýz
ordusuna baðlý olarak Ortadoðu’da görev
yaptý. Hizmetlerinden dolayý savaþ sonrasý
Croix de Guerre madalyasýyla ödüllendiril-
di. Savaþýn ardýndan tekrar üniversiteye
döndü ve 1919-1926 arasýnda Lyon Üniver-
sitesi’nde öðretim üyeliði yaptý. 1926’da
Mýsýr Kralý I. Fuâd tarafýndan Kahire’ye da-
vet edildi ve 1926-1951 yýllarý arasýnda Kahi-
re Dârü’l-âsâri’l-Arabiyye’de müdürlük gö-
revinde bulundu. Ayný zamanda Paris’te
Ecole des Langues Orientales (1931-1951)
ve Ecole du Louvre’da (1936-1938) profe-
sör olarak Arap dili ve edebiyatý, Yakýndo-
ðu tarihi ve coðrafyasý, Ýslâm sanatý ders-
leri vermeye devam etti. 1938 yýlýndan iti-
baren daha çok Mýsýr’da bulundu. II. Dün-
ya Savaþý esnasýnda Mýsýr’da Committee
of Free French Forces in Egypt baþkan yar-
dýmcýsý sýfatýyla General Charles de Gaul-
le’ü aktif biçimde destekledi. Yine bu sý-
rada Türkiye’ye ve Yunanistan’a seyahat-
ler yaptý. 1951’de Mýsýr’dan Paris’e döndü
ve Collège de France’ta Arap dili ve edebi-
yatý dersleri verdi. 1960’ta emekliliðe ay-
rýldý ve 20 Nisan 1971 tarihinde öldü. Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres’in
1924 gözlemci, 1957 aslî üyesi olan Wiet,

ayný zamanda Kudüs’teki Hebrew Üniver-
sitesi Asya ve Afrika Araþtýrmalarý Ensti-
tüsü’nün üç onur üyesinden biriydi.

Eserleri. Çok yönlü bir âlim olan Gaston
Wiet özellikle Ýslâm epigrafisi, Ýslâm mi-
marisi ve sanatý, Ýslâm þehirciliði gibi alan-
larda önemli eserler vermiþtir. Bu yönüy-
le kendinden önceki büyük þarkiyatçýlarýn
son temsilcilerindendir. 1913 yýlýndan iti-
baren Ýslâm epigrafisiyle ilgili kapsamlý ve
kalýcý çalýþmalar ortaya koymuþtur. Max
van Berchem’in ölümünden sonra onun
Matériaux pour un corpus inscripti-
onum arabicarum adlý kitâbeler külliya-
týnýn Kudüs (Kahire 1922-1927; Ýndeks, Ka-
hire 1949) ve Mýsýr (Kahire 1929-1930) bö-
lümlerinin neþriyle Etienne Combe ve Jean
Sauvaget ile birlikte yayýmladýðý Réper-
toire chronologique d’épigraphie ara-
be (I-XV, Kahire 1931-1957) Ýslâm epigra-
fisiyle ilgili bugüne kadar gerçekleþtirilmiþ
en kapsamlý çalýþmalar arasýnda yer almak-
tadýr. Wiet’in diðer önemli eserleri arasýn-
da þunlar zikredilebilir: Les mosquées du
Caire (I-II, Paris 1932), L’exposition per-
sane de 1931 (Le Caire 1933), L’épigrap-
hie arabe de l’exposition d’art persan
du Caire (Le Caire 1935), Histoire de la
nation égyptienne (l’Egypte arabe de la
conquête arabe à la conquête ottomane,
Paris 1937), Soieries persanes (Le Caire
1947), Grandeur de l’Islam (Paris 1961),
Cairo: City of Art and Commerce (trc.
Seymour Feiller, Norman 1964), Introduc-
tion à la littérature arabe (Paris 1966),
Baghdad: Metropolis of the Abbasid
Caliphate (Oklahoma 1971). Bunlarýn ya-
nýnda Ýslâm coðrafyasýyla ilgili epigrafi, ta-
rih, edebiyat, tarihî coðrafya, sanat tarihi,
arkeoloji, mimari ve þehircilik konularýn-
da yüzlerce makale yazmýþtýr (1960 yýlýna
kadar yayýnlarýnýn listesi için bk. André
Raymond, s. IX-XXIV; sonraki yayýnlarý için
bk. J. D. Pearson, 1967, s. 340; J. D. Pear-
son – A. Walsh, s. 383; J. D. Pearson, 1977,
s. 427).

Gaston Wiet ayrýca tarih, coðrafya ve
edebiyatla ilgili birçok Arapça eseri neþ-
retmiþ, çok sayýdaki eseri de Arapça’dan
Fransýzca’ya tercüme etmiþtir. Baþlýca ne-
þir ve tercümeleri arasýnda Makrîzî’nin el-
Mevâ£i¾ ve’l-i£tibâr fî ×ikri’l-Åý¹a¹ ve’l-
â¦âr adlý eserinin kýsmî neþrini ve tercü-
mesini (Kahire 1911-1927; A. Raymond
ile birlikte Fr. trc. Les marchés du Caire,
Le Caire 1979), Ýbn Taðrîberdî’nin el-Men-
helü’½-½âfî adlý eserinin çevirisini (Les bi-
ographies du Manhal al-Safi, Le Caire
1932), Ya‘kubî’nin Kitâbü’l-Büldân’ýnýn
tercümesini (Les pays, Le Caire 1937), Ýbn

Ignácz Kúnos’un rollerinden söz etmek ge-
rekir. 1888’de çýkan ikinci sayýdan itibaren
çalýþmalara katýlan bu iki isimden Houts-
ma’nýn ilk katkýsý Oðuz boylarý hakkýnda-
ki araþtýrmasýydý (“Die Ghuzenstämme”,
WZKM, sy. 2 [1888], s. 219-233); Kúnos da
ayný sayýda bir yazý dizisine baþlamýþtý
(“Türkische Volkslieder”, WZKM, sy. 2 [1888],
s. 319-324; sy. 3 [1889], s. 69-76). Bunlarý
Türkoloji’nin önemli temsilcileri M. Adamo-
vi@, Willy Bang Kaup, Ýlhan Baþgöz, R.
Dankoff, Gerhard Doerfer, S. Faroqhi,
Barbara Flemming, Friedrich von Krae-
litz-Greifenhorst, Richard F. Kreutel, V. L.
Ménage, Franz Taeschner, Andreas Tiet-
ze, Zeki Velidi Togan, Arminius Vámbery
ve Paul Wittek izlemiþtir. Bu âlimlerin
makaleleri arasýnda o dönem Türkoloji’-
sinin mihenk taþlarý niteliðinde çalýþma-
lar görülmektedir. Willy Bang Kaup’un
henüz yeni keþfedilen Göktürk kitâbeleri-
nin dili üzerine yazdýðý bir dizi makale ile
(sy. 11, 12, 23) Paul Wittek’in erken Os-
manlý belgelerini ele aldýðý yazýlarý (sy. 53-
59/60) bunlarýn baþlýcalarýdýr.

1980 yýlýnda Erika Bleibtreu ve Andre-
as Tietze ilk yetmiþ sayýyý kapsayan bir di-
zin yayýmlayarak (Registerband der Wie-
ner Zeitschrift für die Kunde des Morgen-
landes für die Bände I-LXX [1887-1978],
Wien 1980) 1400 makale ve 2100 kitap
eleþtiri yazýsý içeren bu dizinle derginin ko-
nu zenginliðini gözler önüne sermiþtir. Os-
manlý ve Türk araþtýrmalarý alanýnda bir
ilk olan Türkoloji Bibliyografyasý’nýn (Tur-
kologischer Anzeiger: TA) ilk dokuz cildi
de derginin 1975-1983 arasýnda çýkan sa-
yýlarýyla (67-75) birlikte verilmiþtir (Türko-
loji Bibliyografyasý 1977’den beri müsta-
kil bir yayýn olarak da çýkmaktadýr). Bura-
da dergi içerisinde özel bir yer tutan ek
sayýlara da deðinmek gerekir. Düzensiz
aralýklarla çýkan bu dizi monografik bir se-
ri oluþturmaktadýr. 1936-1989 yýllarý ara-
sýnda toplam on beþ kitap yayýmlanmýþ,
2006’dan itibaren de “Neue Beihefte” baþ-
lýðýyla yeni bir seriye baþlanmýþ, 2010 yýlý-
na kadar bu seride yedi kitap neþredilmiþ-
tir. 2010’da Viyana Üniversitesi Þarkiyat
Enstitüsü profesörleri Markus Köhbach,
Rüdiger Lohlker, Stephan Procházka ve
Gebhard Selz’in editörlüðünde hazýrlanan
derginin 100. sayýsý basýlmýþtýr. Ýlerleyen
yaþýna raðmen zindeliðini muhafaza eden
derginin 2000’li yýllarda çýkan sayýlarý ayný
zamanda yayým tarihindeki en kapsamlý
sayýlarýdýr (http://orientalistik.univie.ac.at/
publikationen/wiener-zeitschrift-fuer-
die-kunde-des-morgenlandes/).
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Caire (Le Caire 1930) ve Objets en cuiv-
re (Le Caire 1932) sayýlabilir. 1977’de G.
Wiet için bir armaðan yayýmlanmýþtýr
(Studies in Memory of Gaston Wiet, Jeru-
salem 1977).
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Osmanlý tarihi üzerine
araþtýrmalarýyla tanýnan

Avusturyalý tarihçi.
˜ ™

Baden þehrinde bir Çek ailesinin oðlu
olarak dünyaya geldi. Viyana Üniversite-
si’nde baþladýðý tarih ve filoloji öðrenimi-
ni I. Dünya Savaþý’nýn çýkmasý üzerine ya-
rým býrakýp orduya katýldý. Ruslar’la sava-
þýrken yaralandý ve tedavisinin ardýndan
cephe gerisinde, Avusturya-Macaristan Ým-
paratorluðu’nun müttefiki olan Osmanlý
Devleti’nin erkânýharbiyesinde danýþman-
lýk yapmakla görevlendirildi (1916-1918).
Savaþýn sonuna doðru Filistin cephesinde-
ki çarpýþmalara katýldý. Savaþ bitince Vi-
yana Üniversitesi’ne döndü ve eðitimini
tamamlayarak 1920’de doktor unvanýný
aldý; arkasýndan þarkiyat araþtýrmalarýna
baþladý. Bu dönemde geçimini Oester-
reichische Rundschau gazetesinde edi-
törlükle saðlýyordu. Meþhur þairlerden Ste-
fan George’un çevresinde oluþan “George-

Kreis” grubuyla dostluk kurdu ve düþün-
celerinden büyük ölçüde etkilendi. 1921’-
de F. Kraelitz ile birlikte Mitteilungen zur
Osmanischen Geschichte dergisini çý-
kardý (I. cilt, 1921-1922; II. cilt, 1923-1926)
ve hayatý boyunca asýl meþguliyetini teþ-
kil eden Osmanlý tarihinin erken dönem-
lerine iliþkin meseleleri ele aldýðý ilk araþ-
týrmalarýný yayýmladý.

1924’te meslekî bilgisini geniþletmek
amacýyla Ýstanbul’a gitti. Ýki yýl sonra Al-
man Arkeoloji Enstitüsü’nde Türkoloji ra-
portörlüðüne getirildi ve 1934 yýlýna ka-
dar bu görevde kaldý. Menteþe Beyliði hak-
kýnda kaleme aldýðý ilk eserini burada neþ-
retti. Ýstanbul’da yaþadýðý yýllarda yeni ku-
rulan devletteki önemli olaylara þahitlik et-
ti. Bu arada Osmanlý arþivlerinin atýk kâ-
ðýt olarak Bulgaristan’a satýlmasý düþün-
cesini Türk meslektaþlarýyla birlikte kamu-
oyuna duyurdu ve belgelerin gelecek ne-
siller için korunmasýna önemli katký saðla-
dý (Shaw, IJMES, X [1979], s. 139). Viyana’-
ya döndükten sonra Hitler rejimine karþý
tepki göstererek Brüksel’e göç etti ve ora-
da Henri Gregoire’ýn baþkaný bulunduðu
Bizans Araþtýrmalarý Enstitüsü’ndeki ilmî
çalýþmalardan faydalandý. Fakat Naziler’in
bu memleketi de iþgal etmeleri üzerine
kayýkla Ýngiltere’ye kaçmak zorunda kal-
dý, orada da düþman safýndaki bir devle-
tin vatandaþý olduðu gerekçesiyle tutuk-
landý. Ancak bu durum uzun sürmedi; Ha-
milton Alexander R. Gibb ve E. Denison
Ross gibi þarkiyatçýlarýn araya girmesiyle
serbest býrakýldý ve kendisine Londra Üni-
versitesi’nde görev verildi. 1948’de Londra
Üniversitesi’nin School of Oriental and Af-
rican Studies Bölümü’nde yeni açýlan Türk
Dili Kürsüsü’ne tayin edildi. 1961’de emek-
li oluncaya kadar burada, ardýndan Londra
yakýnýndaki Warburg Enstitüsü’nde çalýþ-
tý. 13 Haziran 1978’de Londra’da öldü.

Wittek titiz ve belgelere dayalý çalýþma-
lar yapan bir Osmanlý tarihçisidir. Gerek
kiþiliði gerekse çalýþma yöntemleri onu ki-
tap yayýmlamaktan alýkoymuþ, çalýþmala-
rýný daha ziyade makaleler þeklinde neþ-
retmiþtir. Onun Osmanlý tarihi üzerindeki
araþtýrmalarý, Osmanlýlar hakkýnda Batý
kaynaklarýnda bolca yer alan ve Batýlý ilim
adamlarýnca yüzyýllar boyu tekrarlanan ef-
sane ve hayallere yer verilmeden sadece
bilimsel temellere oturtulmuþ ve her ve-
sileyle Osmanlý kaynaklarýnýn araþtýrýlmasý
gereði vurgulanmýþtýr. Bu baðlamda Wit-
tek daha çok Türk tarihçileri tarafýndan
benimsenen, Osmanlýlar’ýn Oðuzlar’ýn Kayý
boyundan geldiði tezinin bir efsane olduðu-
nu inandýrýcý görünen delillerle ortaya koy-

Ýyâs’ýn Bedâßi£u’z-zühûr fî vešåßi£i’d-dü-
hûr adlý eserinin 906-928 (1500-1522) yýl-
larýna ait kýsmýnýn Fransýzca çevirisini His-
toire des sultans mamlouks (Journal
d’un bourgeois du Caire, I-II, Paris 1945,
1955-1960), Ýbn Rüste’nin el-A£lâšu’n-ne-
fîse adlý eserinin tercümesini (Les atours
précieux, Le Caire 1955), Ýbn Havkal’in Øû-
retü’l-ar² adlý eserinin J. H. Kramers ta-
rafýndan yapýlan tercümesinin gözden ge-
çirilmiþ biçimini (Configuration de la Terre,
I-II, Paris-Beyrut 1964) ve Nikola et-Türk’ün
Arapça kroniðinin neþriyle Fransýzca tercü-
mesini (Nicolas Turc: Chronique d’Egypte
1798-1804, Le Caire 1950) saymak müm-
kündür. Wiet, bunlarýn dýþýnda Þerîf el-Ýd-
rîsî’nin Nüzhetü’l-müþtâš’ýnýn Makrîzî’-
ye ait muhtasarýnýn Mýsýr’la ilgili kýsmýný
tercümesiyle birlikte yayýmlamýþ (“Un ré-
sumé d’Idrýsý”, Bulletin de la société royale
de géographie d’Egypte, XX [Kahire 1939],
s. 161-201), Cebertî’nin £Acâßibü’l-â¦âr’ý-
nýn fihristini yapmýþtýr (Index de Djabarti:
Fihrisü £Acâßibi’l-â¦âr, Kahire 1954). Arap
edebiyatýndan Fransýzca’ya yaptýðý tercü-
meler arasýnda Tâhâ Hüseyin, Mahmûd
Teymûr ve Tevfîk el-Hakîm gibi modern
Mýsýr yazarlarýndan yaptýðý çeviriler zikre-
dilebilir. Wiet akademik çalýþmalarýnýn ya-
nýnda müzecilikle ilgili önemli yayýmlar da
yapmýþtýr. Bunlarýn baþlýcalarý arasýnda Ca-
talogue général du musée arabe du
Caire serisi içerisinde neþrettiði Lampes
et bouteilles en verre émaillé (Le Ca-
ire 1929), Album du musée arabe du

WITTEK, Paul

Gaston Wiet’in bir kitabýnýn kapaðý


