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Polonya asıllı Fransız şarkiyatçısı.˜ ™

Polonya’nın Lublin bölgesinde, Kor-
chow’da Alman asıllı Katolik bir ailede dün-
yaya geldi. 1828’de önce Varşova’da Sâmî 
dillerde, sonra Berlin’de Doğu dillerinde, 

özellikle Sanskritçe ile Arap ve Fars dilleri 
ve edebiyatlarında iyi bir eğitim aldı. Ayrı-
ca Rusça, Almanca, İtalyanca, İbrânîce ve 
Eski Yunanca öğrendi. Ülkesindeki siyasî 
ve toplumsal olaylara ilişkin yazılar kale-
me alan Kazimirski, Rus Çarı I. Nikola’ya 
karşı  başlatılan 1830 ihtilâline katıldığı 
için 1831 yılında ülkeyi terkedip Fransa’ya 
iltica etmek zorunda kaldı. Burada Polon-
yalı mülteciler için bir dernek kurdu ve 
dergi çıkardı (1836). Siyasî faaliyetlerinin 
yanında École des Langues Orientales’de 
(Doğu Dilleri Okulu) eğitimine devam etti, 
1833’te Société Asiatique’in üyesi oldu.

1839’da Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndaki 
Doğu limanları (Échelles du Levant) bi-
riminde bir yıl çalıştı; Osmanlı Devleti ve 
İran ile diplomatik ve ticarî delegasyonlar-
da mütercimlik yaptı. 1851’de Fransa Dı-
şişleri Bakanlığı’nda mütercim-tercüman 
olarak çalışmaya başladı. 1843-1858 yılla-
rında Société Asiatique’te çeşitli görevler-
de bulundu. 1858’den itibaren Fransa İm-
paratoru III. Napolyon’un özel mütercimi 
olarak görüşmelere de katılan Doğu dilleri 
sekreter-mütercimliği görevine getirildi. 
Farsça’nın yanında Arapça ve Fransızca’yı 
da iyi bilen ve bu dillere ilişkin ilmî eserler 
yayımlayan Kazimirski, yazdığı eserler ve 
yaptığı çalışmalarla etkisi günümüzde de 
devam eden şarkiyatçılardan biri olarak 
kabul edilir. 1886’da emekliye ayrıldık-
tan birkaç ay sonra 22 Haziran 1887’de 
Paris’te vefat etti.

Eserleri. Kazimirski’nin en önemli ça-
lışması, ilk defa 1840’ta Le Koran adıyla 
yayımlanan Fransızca Kur’ân-ı Kerîm ter-
cümesidir. Daha önce yapılan iki Fransız-
ca Kur’an tercümesinden ilki André du 
Ryer’in (ö. 1660 [?]) hazırladığı ve 1647’de 
Paris’te yayımlanan L’Alcoran de Maho-
met, diğeri Savary’nin yayımladığı Le 
Coran’dır (Paris 1783). Kazimirski’nin 
çalışması, Arapça aslından Fransızca’ya 
yapılmış üçüncü Kur’an tercümesi olup 
öncekilere nisbetle Arapça aslına en sa-
dık tercüme sayılır. Tercümenin 1840 
tarihli Paris baskısı, Kazimirski’nin son 
kontrolünü yapmadan yayıncıya teslim 
ettiği el yazmalarına dayanıyordu. Daha 
sonra tercümesini iki defa gözden geçi-
ren Kazimirski, 1841 baskısında önemli 
düzeltmeler yaptı, metni dipnotlarla zen-
ginleştirdi, giriş kısmına Hz. Peygamber’in 
hayatı ve İslâm dinine dair “Notice biog-
raphique sur Mahomet” başlıklı bir bö-
lüm ekledi. 1852 baskısında daha da 
genişlettiği ve bazı düzeltmeler yaptığı 
bu giriş bölümünde Kazimirski, İslâm’ın 
evrensel bir din olmadığını, onun Araplar 
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