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i İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

SCHAADE, Arthur 
(1883-1952) 

Alman şarkiyatçısı. _j 

Almanya'nın Thorn şehrinde doğdu. Li

seyi bitirdikten sonra üniversite eğitimi 
için Münih, Leipzig ve Berlin'e giderek Arap

ça. Farsça ve Türkçe tahsil etti. Leipzig Üni

versitesi'nde Doğu Dilleri Kürsüsü'nün baş

kanı olan August Fischer'in yanında klasik 

Arap edebiyatma yöneldi; ayrıca modern 

Arapça'daki lehçeler ve diğer Sami dilleriy

le de ilgilendi. Leipzig'de Fischer'in gözeti

minde hazırladığı Arap edebiyatı alanında

ki teziyle doktor unvanını aldı ( 1908). 1906-

191 O yılları arasında Leiden Üniversitesi'n

de Arap edebiyatı dersleri verdi ve aynı dö

nemde The Encyclopaedia of Islam'ın 
yayın kurulunda yer aldı. Üniversitenin ho

calarından Snouck Hurgronje ve Theodarus 

Willem Juynboll gibi şarkiyatçılarla temas 

kurarak İslami ilimler. özellikle fıkıh alanın
da bilgilerini ilerletti; bu arada Juynboll'ün 

Şafii fıkhına dair el kitabını Almanca'ya çe

virdi. Ardından Almanya'ya dönerek Bres

lau'da Franz Praetorius'un yanında hazır

ladığı tezle doçent oldu ( 1911). 

1913'te Mısır'a gitti ve I. Dünya Savaşı'

nın başlamasına kadar Kahire'de Hidiviy

ye Kütüphanesi'nin müdürlüğünü yaptı . 

1917'de askere alındı ve mütercim-tercü

man subay kadrosunda General Falken

hayn'ın maiyetine girdi. Görevli olarak Fi

listin, Suriye ve Anadolu'yu gezdi; bu sıra

da Türkçe ile yakından ilgilendi. 1918'de 
Hellmut Ritter'le birlikte gittiği Nablus'ta 

Samiriter'in İbranice'yi telaffuz şekillerine 
dair araştırmalarda bulundu. Almanya'

ya döndüğünde önce Breslau'da Akkadca 

üzerine çalıştı. daha sonra 1919'dan emek

liye ayrıldığı 1951 yılına kadar Hamburg 

Üniversitesi'nde Sami dilleri profesörlüğü 
yaptı. The Encyclopaedia of Islam'ın Al

manca neşrini idare etti ( 1924-1926) ve Mı
sır'da Kral I. Fuad Üniversitesi'nde Sami 

dilleri dersleri verdi (1930-1934). 1951'de 

istanbul'da toplanan xxıı. Şarkiyatçılar 
Kongresi'ne katıldı ve Arapça'nın Güney 

Arabistan lehçeleriyle ilgili bir tebliğ sundu. 

22 Ekim 1952 tarihinde zatürreden öldü. 

Modern Arapça'yı çeşitli lehçeleriyle ve 

klasik Arapça'yı bütün özellikleriyle bilen 

Arthur 
Schaade 

Schaade, başta Süryanice olmak üzere di

ğer Sami dilleriyle ve daha çok fonetikleriy

le de ilgilenmiştir. Arapça. Farsça ve Türk
çe'den başka İngilizce , Fransızca, modern 

İbranice, italyanca. ispanyolca, Hollandaca 

ve Rusça biliyordu. Pozitivist bir yapıya sa

hipti. Spekülasyontarla uğraşmak yerine 
sağlam bilgileri itina ile ifade etme yolunu 

seçen ve teliften ziyade öğretime ve öğ

rencilerine önem veren bir ilim adamıydı. 

Özellikle Arap edebiyatındaki ifadelere Al
manca karşılıklar bulma konusundaki ba

şarısı dikkat çekicidir. 

Eserleri. 1. Die Kommentare des Su
haili und des Abü l2arr zu den UJ:ıud 
Gedichten in der Sira des Ibn Hisarn 
(ed. Wüstenfeld I, 611-638). Nach den 
Handschriften zu Berlin, StraBburg, Pa
ris und Leipzig (Leipzig 1920). Doktora 
tezi olup İbn Hişam'ın Siretü'n-nebeviy
ye'sine şerh yazan Endülüslü alimler Ab

durrahman b . Abdullah es-Süheyli ile Ebu 
Zer ei-Huşeni'nin Uhud şiirleri yorumları 
hakkındadır ve Paul Brönnle'nin her iki şa

rihin Bedir şiirleri yorumları üzerine ha
zırladığı doktora tezinin (Die Commenta
taren des lbn fshak und ihre Scholien, 
Halle 1895) tamamlayıcısı niteliğindedir. 
Z. Sibawaihi's Lautlehre (Leiden 1911 ). 
Sibeveyhi'nin fonetiği konusundaki doçent

lik tezidir. Ayrıca Theodarus Willem Juyn
boll'ün Şafii fıkhına dair Hollandaca yazdı

ğı el kitabını Handbuch des islam isehen 
Gesetzes nach der Lehre der schafi'i
tischen Schule adıyla Almanca'ya tercü
me etmiştir (Leiden-Leipzig 1910). 

Schaade'nin başlıca makaleleri de şunlar

dır: "Kritische Bemerkungen zu A. Cour's 

Ausgabe und Übersetzung einiger Gedichte 

des lbn Zaidun" (Isi. , Xlll!l923L s. 180-1 89); 
"Moderne Regungen in der 'irakischen 

Kunstdichtung der Gegenwart" ( OLZ, 

XXIX !19261. s. 865-872); "Attributive, ap

positionelle und anknüpfende Relativsat

ze im Arabischen und Syrischen" (lslamica, 
ll !19261. s. 498-504); "Der Vokalismus der 
arabischen Fremdwörter im osmanisehen 

SCHACHT, Joseph 

Türkisch" (Festschri{t fvleinhof, Hamburg 
1927, s. 449-460); "Zwei Studien über das 
grammatische Geschlecht im Semitischen" 
(Zeitschri{t {ür Semitistik, 5 1 Leipzig 1927 1. 
s. 185 -194) ; "Ahmed Taimur Pasa und 
die arabische Renaissance" (OLZ, XXXlll 
!19301. s. 854-859); "Zur Herkunft und Ur
form einiger Abu Nuwas-Geschichten in 
Tausendundeiner Nacht" (ZDMG, LXXXVlll 
Jl934L s. 259-276) ; "Weiteres zu Abu Nu
was in 1001 Nacht" (ZDMG, XC !1936 1. s. 
602-615). Müellifin ayrıca The Encyclo
paedia of Islam'da ağırlıklı olarak Arap 
dili ve edebiyatma dair kırk beş maddesiy
le çeşitli dergilerde çok sayıda kitap tanı
tım-tenkit yazısı bulunmaktadır (eserleri 
nin tam li stesi içi n bk. Dietrich, s. 73-74; 
Bibliographie der Deutschsprahigen, XVII , 
298-299; XIX, 519). 
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SCHACHT, Joseph 
(1902-1969) 

İslam hukuku araştırmalarıyla tanınan 

L 
şarkiyatçı. 

_j 

15 Mart 1902'de o zaman Almanya'nın 

Yukarı Silesia bölgesinde (halen Polonya'da) 

yer alan Raciborz'da sağır ve dilsizler oku

lunda öğretmenlikyapan Katalik bir baba

nın çocuğu olarak dünyaya geldi. 1911-

1920 yılları arasında aynı şehirdeki Huma

nistisches Gymnasium'a devam ederken 

dindersiiçin ayrılan saatte ödevlerini er

ken bitirdiği için -yahudi olmamasına rağ

men- İbranice derslerine katılmasına izin 

verildi, böylece Sami dilleriyle tanıştı. 1920'

de Breslau (Wroclaw. Po lo nya) Üniversi

tesi'nde teoloji dalında lisans öğrenimine 

başladı ve Sami dillerindeki bilgisini iler

letti. 1922'de Yeni Ahid üzerine yazdığı bir 

makale ile üniversite ödülü aldı. Buradaki 

hocalarından Gotthelf Bergstrasser'in teş

vikiyle İslam araştırmalarına ve özellikle is

lam hukuku alanına yöneldi. Hassaf'ın Ki
tdbü'l-lfiyel'ini konu edinen tezini 1923'

te tamamlayarak doktor unvanını aldı. 

Leipzig'de kısa bir süre çalıştıktan sonra 

1925'te Freiburg im Breisgau Üniversite

si'ne davet edildi ve burada iki yıl öğretim 
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