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İslam kültürü 
ve özellikle tasavvuf alanındaki 

çalışmalarıyla tanınan 

L 
Alman müellifi . 

_j 

7 Nisan 1922'de Almanya'nın Erfurt şeh
rinde doğdu . Babası Paul Schimmel felse
fe ve mistisizme meraklı bir posta memu
ru . annesi Anna Schimmel ev hanımıydı. 
Orta halli bir Protestan ailesi içinde büyü
dü. 1939'da lise öğrenimini tamamlayıp 
Berlin'de Friedrich Wilhelm Üniversitesi'
nin Kimya ve Fizik Bölümü'ne kaydoldu ; 
bir süre sonra fen bilimlerinden vazgeçe
rek Şarkiyat Bölümü'ne girdi. Ernst Küh
nel'den islam sanat tarihi , mimari ve hat 
sanatı, Walther Björkman'dan Arapça, An
nemarie von Gabain'dan Türkoloji dersleri 
aldı. Dikkatini Türkiye'ye yöneiten hacası 
Richard Hartmann'ın yanında hazırladığı , 

Memlük döneminde Mısır'da halife ve ka
dıların durumunu inceleyen teziyle Arap 
filolojisi ve İslam ilimleri alanında doktor 
unvanı kazandı ( 1941) . ll. Dünya Savaşı yıl
larında Alman Dışişleri Bakanlığı'nda Türk
çe tercümanı olarak görevlendirildi. Sava
şın sonunda Amerikalılar tarafından gö
zaltına alındı ve beş buçuk ay Marburg'da
ki kamplarda tutuldu. O günlerde tamam
ladığı Memlük Devleti'nde asker, emir ve 
sultanların sosyal ve kültürel rollerine da
ir çalışmasını Marburg Üniversitesi'ne do
çentlik tezi olarak sundu. 1946'da doçent 
oldu ve aynı yıl üniversitenin Teoloji Fakül
tesi'nde çalışmaya başladı. Burada "erken 
dönem islam tasawufunda mistik sevgi 
kavramı üzerine ikinci bir doktora tezi ha
zırladı. Bu teziyle Teoloji Fakültesi'nin he
nüz yeni açılan Dinler Tarihi Bölümü'nde 
dinler tarihi doktoru unvanı alan ilk kişi 
oldu (1951) 

Schimmel akademik kariyerinin büyük 
bölüm ünü yeni Kantçılar'dan Paul Natorp, 
ilahiyatta çığıraçan Rudolf Otto, katı ras
yonalist Rudolf Bultmann ve XX. yüzyılın 
en önemli din fenomenologu Friedrich Hei
ler'in ders verdiği Marburg Üniversitesi'n
de tamamladı. Kendi ifadesiyle Marburg 
onun dünyaya açılan penceresi oldu. Hart
mann'dan İslam dinini, Heiler'den dinler 
tarihi, mistisizm ve dinlerin batıni tarafı

nı, H. H. Schaeder'den Doğu ve Batı kül
türlerinin mukayesesini öğrendi. Klasik fel
sefenin Avrupa'ya ilk defa İslam'la girdi
ğini savunan Schaeder'in tavsiyesi üzeri
ne Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin eserle
rini okudu. Bundan sonra "hayatımın yeni 
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dönemindeki o uzun ve çetin günlerirnde 
acımı dindiren bir merhem" diye nitele
diği Meşnevi'yi yanından hiç ayırmadı. 
Schimmel'in Marburg'daki faaliyetleri aka
demik araştırmalarla sınırlı kalmadı. Ya
kup Kadri Karaosmanoğlu'nun Nur Baba 
adlı romanını Flamme und Falter adıyla 
Almanca'ya çevirdi (1947) . Erken yaşlar
da Mevlana'dan ilham alarak "Lied der 
Rohrflöte" başlığı altında yazdığı gazeller 
(ı 948) Hermann Hesse tarafından takdir 
edildi; F. Heiler onun bazı mısralarını Das 
Gebet adlı kitabında örnek dua olarak ik
tibas etti. Mevlana hakkındaki ilk çalışma
sı olan Die Bildersprache Dschelalad
din Rumis başlıklı eserini de Marburg'da 
yazdı (1949) . 

Türkiye'deki yazma eserler üzerinde ça
lışmak ve ilmi araştırma yapmak amacıy
la 1952 yılında istanbul'a gitti. Bu çalışma
ları sırasında birçok Türk şair ve düşünü
rüyle tanıştı , bazı dergilerde Cemile Kırat
lı takma adıyla yazılar yazdı. Çalışkanlı ğı, 
ilmi araştırmalardaki titizliği , Doğu ve Ba
tı'nın klasik bilim dillerine hakimiyeti üni
versite çevrelerinin dikkatini çekti. 1954'te 
Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde 
Dinler Tarihi Kürsüsü profesörü olarak gö
reve başladı ve fakültede bu kürsünün ku
rulmasına öncülük etti, Dinler Tarihine 
Giriş adıyla bir ders kitabı hazırladı (An
kara 1955) . Ebü'l-Hasan ed-Deyleml'nin Si
retü Ebi 'Abdilldh İbni'l-Ijafit eş-Şirdzi 
adlı eserini 300 sayfalık Farsça metin ve 
ellişer sayfalık Almanca ve Türkçe giriş ya
zılarıyla neşretti (Ankara 1955) Muham
med İkbal'in, derinlemesine incelediği Cd
vidndme adlı eserini Almanca'ya ( 1957) 

ve ertesi yıl Türkçe'ye çevirdi. Doğu ve Ba
tı'nın felsefe. tasawuf ve mistik akımları
nın geniş bir taramasını yapıp kısa bir mu
kayese, geniş bir giriş yazısı ve zengin açık
lamalarla birlikte neşretti (Ankara 1958) 

Türkiye'de bulunduğu yıllarda sadece ders 
vermekle kalmayıp müslüman Türk kül
türünü, Anadolu'nun yetiştirdiği evrensel 
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değerleri, tasavvuf şairlerini , düşünürleri

ni, mistiklerini ve bunları yetiştiren gele
neği anlamak için büyük gayret sarfetti. 

1959 yılının sonbaharında Marburg'a dö
nen Schimmel üniversitede kendisine kad
ro verilmediği için bir yıl açıkta kaldı. Ho
cası F. Heiler'in teklifi üzerine Milletlerara
sı Dinler Tarihi Cemiyeti'nin ikinci başkan
lığını kabul etti. 1961'den itibaren Bonn 
Üniversitesi'nde Arapça, Türkçe ve Farsça'
nın yanı sıra İslam sanatları tarihi akut
tu. 1961-1972 yılları arasında Albert The
ile ile birlikte Almanca ve Arapça olarak 
yayımlanan Fikrun wa Fann dergisinin 
editörlüğünü yaptı. Bazı düşüncelerine ka
tıl masa da büyük bir hayranlıkla bağlan
dığı Muhammed İkbal'den dolayı Hint alt 
kıtası müslüman kültürüne derin alaka 
duyan ve bu konuda araştırmalar yapan 
Annemarie Schimmel , Harvard Üniversi
tesi'nde Hint müslüman kültürü dersleri 
akutması için yapılan teklifi kabul etti, 
1967'de lndo-Muslimische Kultur adıyla 
kurulan kürsünün başına geçti. Böylece 
"ruhumun batı gurbeti" diye tanımladığı 
ve bir türlü benimseyemediğini söylediği 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki akade
mik hayatı başladı. Harvard Üniversitesi'n
deki öğretim üyeliği yanında New York 
Metropolitan Müzesi'nde İslam sanatları 
özel danışmanlığı yaptı , Milletlerarası Din
ler Tarihi Cemiyeti başkanlığını yürüttü 
( 1980-1990). Londra'da bulunan ismaill 
Enstitüsü'nde misafir profesör sıfatıyla 
dersler verdi. 1992'de yirmi beş yıl çalıştı
ğı Harvard Üniversitesi'nden emekli ola
rak Bonn'a döndü. Emeklilik döneminde 
Bonn Üniversitesi Şarkiyat Bölümü'nde 
ders okuttu, dünyanın çeşitli ülkelerinde 
konferanslar verdi. Bonn Üniversitesi'nde 
1997'de doğumunun 75. yılı münasebetiy
le bir lndo-Muslimische Kultur kürsüsü 
açılması üzerine derslerine burada devam 
etti. Vasiyeti niteliğindeki otobiyografik 
eseri M orgenland und A bendland. Me
in west-östliches Leben'i tamamladıktan 
kısa bir süre sonra 26 Ocak 2003'te Bonn'
da öldü. 

Schimmel, islam dinini, tarihini ve sana
tını tasawuftan hareket ederek anlama
ya ve anlatmaya çalışmış. tasavvuf düşün
cesini Avrupa'ya ve dünyaya tanıtmak 
amacıyla olağan üstü bir çaba sarfetmiş, 

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hallac-ı Man
sur, Yunus Emre ve Muhammed İ kbal gi
bi sufılerin düşünce tarihinde hak ettikle
ri yeri almaları için büyük bir gayret gös
termiştir. Arapça. Farsça, Türkçe, Urduca, 
Peştuca, Sintçe, Guceratl, Marathi, Keşmi
rl, Bengall, Sanskritçe, Çekçe. İbranice, es-
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ki Yunanca, Latince, italyanca, Rusça, is
panyolca, isveççe, Hollandaca, Fransızca, 
İngilizce bilen; Arapça, Farsça, Türkçe, 
Fransızca, İngilizce, Urduca, Peştuca ve 
Sintçe'den tercümeler yapan Schimmel'e 
çeşitli ülkelerde birçok üniversite tarafın
dan fahr! doktorluk unvanı verilmiş, ma
dalya ve ödüllere layık görülmüştür. Bun
lardan bazıları şunlardır: Pakistan Sita
re-i Kaidia'zam madalyası (ı 965). Johann
Heinrich-Voss-Preis tercüme ödülü (ı 980), 
Federal Almanya Cumhuriyeti Birinci De
rece Haç madalyası (ı 98oı ve Birinci De
rece Cumhurbaşkanlığı nişanı (ı 98 ı), Pa
kistan'ın en yüksek devlet ödülü olan Hi
lal-i imtiyaz nişanı (ı 984 ı, Federal Alman
ya Cumhuriyeti Der grosse Bundesverdi
enstkruez ödülü (ı 989). IRCICA Altın ma
dalyası (ı 99oı, Türkiye Yazarlar Birliği Üs
tün Hizmet ödülü (ı995ı. Alman Yayıncı
lar Birliği Barış ödülü (1995). Mısır Cum
hurbaşkanlığı Birinci Derece Bilim ve Sa
nat nişanı (ı 996), Özbekistan Cumhuriye
ti Dostluknişanı (2002ı. Bonn şehrinin al
tın defterine kayıt (2002ı. 

Bütün ömrünü İslam araştırmalarına 
adayan Schimmel, dillerini bildiği müslü
man ülkelerini gezmiş, halklarıyla kaynaş
mış ve o kültürleri şiirden sanata, mOsi
kiden mimariye, resim ve minyatürden hat 
sanatiarına kadar bütün tarih! zenginlikle
rini müşahede etmiştir. Anadolu'daki Sel
çuklu ve Osmanlı mimari eserlerini, bu eser
lerin ana kapılarını süsleyen güzel yazıları 
ve üsiObu onun kadar anlayan ve kitapla
rına aksettiren başka bir şarkiyatçı yoktur. 
Minyatürden çiniye, tipografyadan süsle
me sanatiarına kadar İslam sanatiarına 
karşı özel bir ilgi duymuş, ele aldığı her ko
nuya sevgiyle yaklaşmıştır. Çok geniş bir 
ilgi alanı olan Schimmel çalışmalarını üç 
büyük alanda yoğunlaştırmıştır. Tarih! sey
ri ve gelişimi içerisinde tasavvuf onun çalış
malarının ağırlık noktasını oluşturur. İkin
ci ilgi alanı müslüman milletierin şiiridir. 
Müslüman ülkelerinde konuşulan dilleri iyi 
bilmesi ve bu ülkelerin halklarıyla kolay an
laşabilen bir mizaca ve şiir dolu bir ruha 
sahip olması onun bu alanda başarılı ol
masını sağlamıştır. Üçüncü araştırma ala
nı genel olarak islam dini olup bu alanda 
daha çok Hint alt kıtasında yaşanan İslam'a 
yönelmiştir. 

Eserleri. 1 OO'ün üzerinde eseri ve bin
lerce makalesi bulunan Schimmel'in en 
önemli eserleri şunlardır. 1. Mystical Di
mensions of Islam (Chapel Hill 1 975ı 
Tasawufu ve tarih! gelişimini sekiz ana 
başlık altında inceleyen eser kısa zaman
da başvuru kitabı niteliğini kazanmıştır. 

230 

Kitapta tasawufun köklerinin neoplato
nizmde veya kadim Hint düşüncesinde ve 
mistisizminde olmadığını, doğrudan doğ
ruya Kur'an-ı Kerim'den kaynaklandığını 
ortaya koyan Schimmel, Irak'ta Hasan-ı 
Basri ile başlayan ve Rabia ei-Adeviyye ile 
gelişen zühd hareketinin Hallac-ı MansOr 
ve onun öğrencileri EbO Bekir es-Şibll, Ba
yez!d-i Bistaml, Cüneyd-i Bağdad! ile zirve
ye ulaştığını, tasavvufun Gazzall ile saray
larda büyük kabul görmüş olsa da Hallac 
dönemine kıyasla bir kırılma yaşadığını be
lirtir. Schimmel'e göre Gazzall'nin Mişkd
tü'l-envdr adlı eserinde ilk defa ortaya at
tığı nur anlayışı daha sonra Sühreverd! ei
MaktOI tarafından işrak felsefesi (nur me
tafiziği) olarak geliştirilmiş, böylece tasav
vuf iki kola ayrılmıştır. Bunlardan biri Süh
reverdl'nin geliştirdiği nur metafiziği, di
ğeri Muhyiddin İbnü'I-Arabl'nin vahdet-i 
vücOd anlayışına dayalı sistemdir. Schim
mel esas itibariyle tasavvufun bu iki kay
naktan beslendiğini vurgulamakta ve ki
tabını büyük mutasawıfların eserleri ve 
hayatları hakkında verdiği bilgiler ve yo
rumlarla derinleştirmektedir. Almanca ola
rak da yayımlanan (Mystische Dimen.sionen 
des Islam: Die Geschichte des Su{ısmus, 
Köln I 987ı ve birçok dile çevrilen eserin 
iki Türkçe çevirisi vardır ( Tasavvufun Bo
yutları, tre. En der Gürol. İstanbul I 982; İs
lamın Mistik Boyutları, tre. Ergun Kocabı
yık istanbul 20oıı. 2. The Triumphal Sun: 
A Study of the Works of Jalaloddin Rü
mi (London ı 975ı. Mevlana Celaleddin-i 
ROm! hakkında 1949'da Die Bilderspm
che Dschelaladdin Rumis adıyla küçük 
bir eser yazan Schimmel, uzun yıllar süren 
bir araştırmanın ardından kaleme aldığı bu 
eserde Mevlana'nın düşünce dünyasını bü
tün derinliğiyle ortaya koymuştur. Kitapta 
Mevlana'nın aşk, akıl, felsefe, metafizik, 
şiir, mOsiki, sema ve dua anlayışının yanı 
sıra Allah, alem, yaratılış, varlık, antropo
loji, kozmoloji ve ilahiyat konularındaki 
görüşlerine yer verilmektedir. Schimmel 
bu büyük eseri kısaltarak yeniden kaleme 
almış (RO.ml: !ch bin Wind und Du bist 
Feuer. Leben und W erk des Grossen Mysti
kers, ı 978ı ve bunu İngilizce'ye tercüme 
etmiştir (I am Wind, you are Fire: The Life 
and Work of RO.ml, Boston-London 1992ı. 
Eser Türkçe'ye de çevrilmiştir (tre. Senail 
Özkan, Ben Rüzgarım Sen Ateş: Mevlana 
Celaleddfn RO.mf'nin Hayatı ve Eserleri, 
İstanbul ı999ı. 3. Gdrten der Erkenntnis: 
Texte aus der islamisehen Mystik (Düs
seldorf 1982 ı. Mystical Dimensions of 
Islam'ı geliştirici nitelikteki kitapta yazar 
kırk büyük mutasawıfın görüşünü kendi 

eserlerinden yaptığı tercümeler ve yorum
larla özetlemektedir. 4. Jesus und Maria 
in der islamisehen Mystik (München 
ı 996 ı. islam dininde, tasawuf geleneğin
de ve müslüman halkların kolektif şuurun
da Hz. Isa ve Hz. Meryem'in yerinin araş
tırıldığı eserde müslümanların Hz. Isa'yı 
peygamber, Meryem'i iffetin timsali ola
rak kabul ettikleri ve hıristiyan dünyasın
daki yaygın kanaatin aksine İslam dünya
sında Hz. Isa'ya ve Meryem'e çok büyük 
değer verildiği ve saygı gösterildiği vurgu
lanmaktadır. Büyük mutasawıfların, eser
lerinde Hz. Isa'yı bir münzev'i ve örnek bir 
sOfi olarak gördüklerini belirten yazar bu 
konuda özellikle Muhyiddin İbnü'I-Arab!, 
Fer!düddin Attar ve Mevlana'nın eserlerin
den örnekler vermektedir. S. Meine Se
ele isteine Frau: Das Weibliehe im Is
lam (München !995ı. Genel olarak İslam 
tarihinde kadınlara verilen değerin vurgu
landığı eserde Hz. Peygamber'in kadınla
ra karşı hoş görülü ve esirgeyici tutumu
na ve Kur'an'ın kadınlara verdiği önem ve 
haklara işaret edilmektedir. Büyük muta
savvıfların dünyayı çirkin bir kocakarı şek
linde gördüklerini hatırlatan yazar öte yan
dan Allah'ın cemalinin kadında tecelli et
tiğini ve kadının adeta yaratıcı olduğunu 
ileri sürer. Bu arada Mevlana gibi muta
savvıfların kadınlara verdikleri değere dik
kat çekerek sanat ve edebiyatta büyük 
sOfi kadınların yerini ve başarılarını ön 
plana çıkarır; klasik dönem tasawuf dü
şüncesinde ve edebiyatında kadın-erkek 
eşitliğinin açık biçimde işlendiğini belirtir. 
Eser Türkçe'ye (Ruhum Bir Kadındır, tre. 
ömer Enis Akbulut, İstanbul 200 ı ı ve in
gilizce'ye (My Soulls a Women, tre. Susan 
H. Ray, New York ı 997ı tercüme edilmiş
tir. 6. Und Muhammad ist Sein Prop
het: Die Verehrung des Propheten in 
der islamisehen Frömmigkeit (Düssel
dorf 1 Köln ı98Iı. Schimmel'in Hz. Pey
gamber'e duyduğu büyük saygının ifade
si olarak ve bir sOfi hissiyatıyla kaleme al
dığı bu eser asırlardan beri ResOl-i Ek
rem'i bir sevgi çağlayanı, bir aşk müjde
cisi şeklinde değil sadece siyası bir deha 
olarak görmek isteyen Batılı çevrelere ve 
ön yargılı akademisyenlere verilmiş bir ce
vap niteliğindedir. Bu eserinde Schimmel, 
kendinden önceki şarkiyatçıların Hz. Pey
gamber'e yönelttiği tenkitlere cevap teş
kil edecek önemli açıklamalar yapmakta
dır. Mesela Hz. Isa'nın bekar olmasını ta
bii karşılayan hıristiyanların Hz. Muham
med'in evlenınesini ve özellikle çok kadın
la evlenınesini anlayamadıklarını, ResOl-i 
Ekrem'in cismaru ve ruhani kabiliyeti aynı 



anda bir arada taşıdığını, çok kadınla ev
liliğ inin daha çok sosyal sebeplere dayan
dığını söyler. Schimmel eserinde Hz. Pey
gamber'in yegane mucizesinin Kur'an-ı 
Kerim olduğunu vurgular. ResOl-i Ekrem 
hakkındaki değerlendirmelerinden dolayı 

Batılı dostlarının kendisine yönelttiği eleş

tiriler!, "Ama ben onu seviyorum" diyerek 
göğüslemekten çekinmez. Daha çok İs
lam 'ın tasawufı boyutuyla ilgilenen yazar 
Hz. Muhammed'! büyük mutasawıfların 
ilk örneği (prototipi) diye görmekte ve bü
tün sOfılerin Hz. Peygamber'! gerçek kı
lavuz kabul ettiklerini vurgulamaktadır. 
Eserde ResOl-i Ekrem'in mi'racı, peygam
berlik misyonu izah edilmekte ve onun 
için yazılmış birçok şiire ve yeni yoruma 
yer verilmektedir. İngilizce tercümesini biz
zat yazarın yaptığı eser (And Muhammad 
is His Messenger: The Veneration of the 
Prophet in lslamic Piety, London ı 985) 

Türkçe'ye çevrilmiştir (Ve Hz. Muhammed 
[s.a.u.] O'nun Peygamberi'dir: Peygambe
re İslam inancında Gösterilen Hürmet, tre. 
Okşan Nemlioğlu Aytolu, istanbul 2007). 

7. Calligraphy and Islamie Culture (New 
York ı 984) . İslam kültüründe hat sanatını 
ve hattatların yetişme tarzını konu edinen 
eserde müellif tasawuf perspektifinden 
hat sanatına ve hattatlara yaklaşmakta, 
"Hatt'ın Çeşitleri", "Hattatlar, Dervişler ve 
Hükümdarlar", "Hat Sanatı ve Tasawuf", 
"Hat Sanatı ve Şiir" ana başlıkları altında 
İslam kültürünün şifrelerini çözmeye ça
lışmaktadır. 8. Wanderungen mit Yunus 
Emre (Köln ı 989). YOn us Emre'nin Allah, 
tabiat ve insan sevgisinin hikaye formun
da anlatıldığı eser Türkçe'ye çevrilmiştir 
(Yunus Emre ile Yollarda, tre. Se nail Öz
kan, İstanbul 1999). 9. Deeiphering the 
Signs of Go d (Edinburgh I 994). Müellifin 
emeklilik döneminde İngiltere'nin Edin
burg şehrinde "Gifford Konferansları" adı 
altında verdiği derslerden oluşmaktadır. 
L. Massignon'un, "Kur'an müslümanların 
dünya görüşünün anahtarıdır" sözünü düs
tur kabul eden yazar, bu kitabında feno
menolojik bir bakış açısıyla farklı coğraf

yalarda görülen dindarlık anlayışına, tasav
vufa, Kur'an ve Hz. Muhammed başta ol
mak üzere cennet, cehennem, yaratılış ve 
yeniden diriliş gibi İslam kültüründe kut
siyet ifade eden birçok meseleye açıklık 
getirmektedir. Eserin Almanca tercüme
sini yazarın kendisi yapmıştır (Die Zei
ehen Gottes: Die religiöse W e lt des fslams, 
M ünehen ı 995; T. tre Ekrem Demirli, Tan
n 'nın Yeryüzündeki işaretleri, İstanbul 
2004). 10. Die Triiume des Kalifen: Trii 
ume und ihre Deutung in der isla-

misehen Kultur (M ünehen 1998) İslam 
kültür tarihinde rüya, rüya yorumları ve 
rüya yorumcularına verilen önemin araş
tırıldığı eserde, peygamberlerden halife
lere ve seçkin şahsiyetlere kadar birçok 
insanın gördüğü önemli rüyalar anlatıl
makta ve bu rüyalarla ilgili yorumlara yer 
yerilmektedir (T tre Tuba Erkmen, Halife
nin Rüyaları: İslam'da Rüya ue Rüya Ta
biri, İstanbul 2005). 11. Im Reieh der 
GroBmoguln: Gesehichte, Kunst, Kul
tur (M ünehen 2000). Hint tarihinin en bü
yük İslam devleti olan Babür İmparatorlu
ğu'nun tarihini, sanat ve kültürünü konu 
edinen eser bu imparatorluğu bir masal 
dünyasına dönüştüren emir ve sultanla
rın, deha sahibi mimar ve sanatkarların, 
büyük şair ve din bilginlerinin hayatlarını, 
sanatlarını ve düşünce dünyalarını tahlil 
etmektedir. Eşine ender rastlanan bir kül
tür tarihi olma özelliği taşıyan kitap bil
hassa Hint alt kıtasındaki Türk-İslam müh
rüne dikkatleri çekmekte ve buradaki sa
nat ve kültür geleneğini Tae Mahal este
tiği ve evrenselliği örneğinden hareketle 
vurgulamaktadır. 

Schimmel'in diğer telif, tercüme ve ne
şirlerinden bazıları şöylece sıralanabilir: Die 
Religionen der Erde: Religionsgesehich
te im Abriss (Wiesbaden 1951); Die Re
ligionen der Menschheit in Vergangen
heit und Gegenwart (Stuttgart ı 959, 

F. Heiler- K. Goldammer- F. Hesse- G. 
Lanczkowski- K. Neumann- A. Schim
mel); Pakistan: Ein Sehloss mit Tausend 
Toren (Zürich ı965); Arabisehe Spraeh
lehre (Heidelberg ı 968); Al-Halladseh: 
Miirtyrer der Gottesliebe. Leben und 
Legende (Köln ı 968); Sind Halk Şiirin
de Hallde-ı Mansur (İstanbul I 969, tre. 
Sofi Huri); Mirza Asadullah Ghalib: 
Woge der Rose-Woge des Weins (Zü
rich ı 971); Pain and Grace: A Study of 
Two Mystical Writers of 1B'h Century 
Muslim India (Leiden 1976); Denn Dein 
ist das Reieh: Gebete aus dem Is
lam (Freiburg 1978; Schimmel'in, "Mülk 
O'nundur: islam'dan Seçme Dualar" başlı
ğı altında bir araya getirdiği dualar); Die 
Religionen der Menschheit: Islam, I-III. 
(Stuttgart 1 Berlin 1 Köln 1 Mainz 1980- ı 990, 

III. cildin yazarı Schimmel'dir, eserde is
lam kültürü ve halk dindarlığı gibi konu
lar işlen ir); Islam in the Indian Subeon
tinent (Leiden ı 980; Alm. Der Islam im in
dischen Subkontinent, Darmstadt 1983); 

Türkisehe Gediehte vom 13. Jahrhun
dert b is in unsere Zeit (Ankara 1981); As 
Through a Veil: Mystieal Poetry in Is
lam (New York 1982); Die orientalisehe 
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Katze (Köln 1983); Das Mysterium der 
Zahl: Zahlensymbolik im Kulturverg
leieh (Köln 1984; tre. Mehmed Temelli, Sa
ylların Esrarı, istanbul 1997); Von Allem 
und von Einem (M ünehen 1988, Mevla
na'nın Fıhi ma !fh adlı eserinin tercüme
si); Muhammad Iqbal: Prophetiseher 
Poet und Philosoph (München ı 989; tre 
Senail Özkan. Muhammed İkbal: Peygam
berane bir Şair ue Filozof, İstanbul 2007); 

Die Welt des Islam . Zu den Quellen 
des musl imisehen Orients. Eine Reise 
nach Innen (Düsseldorf 1 So lothum I 995); 

West-östliehe Anniiherungen-Europa in 
der Begegnung mit der islamisehen 
W e lt (Stuttgart 1 Berlin 1 Köln ı 995); Das 
Bueh der Welt: Wirkliehkeit und Me
tapher im Islam (Würzburg 1996); Sufis
mus. Eine Einführung in die islamisehe 
Mystik (M ünehen 2000). Schimmel'in eser
lerinin ve aldığı ödüllerin geniş birer listesi 
Ronny Baier'i ile M. E. Subtelny- Muham
med el-Faruque'un hazırladıkları makale
lerde bulunmaktadır (bk bibl) 
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