
Dirasat, XXVIll/1, Arnman 1422/2001 , s. 120-
133; Fikret Soyer. "Osmanlı Devletinde 1 1839-
1908 Tanzimat Dönemi) Beden Eğitimi ve Spor 
Alanındaki Kurumsal Yapılanmalar ve Okul Prog
ramlanndaki Yeri Konusunda Bir inceleme", Gazi 
Üniuersetisi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXIV/ 
1, Ankara 2004, s. 209 vd.; Hacı Mehmet Günay, 
"Müsabaka", DiA, XXXII, 63-64. 
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Avusturyalı şarkiyatçı 

ve İslam tarihçisL 
_j 

Avusturya İmparatorluğu'nun Tirol iline 
bağlı Nassereith kasabasında doğdu . Lise 
yıllarında botanik ve yabancı dillere büyük 
ilgi d uyarak Grekçe ve Latince'nin dışında 
İngilizce, İtalyanca ve ispanyolca öğrendi; 
bu arada Romen dillerinin karşılaştırmalı 
bir gramerini derledi. Lise son sınıfta iken 
Doğu dillerine yöneldi ve ilahiyat tahsili gö
ren ağabeylerinin de yardımıyla kısa süre
de İbranice'yi öğrendi. Liseyi bitirdikten 
sonra Viyana Üniversitesi'nde felsefe oku
du ve tıp, doğa bilimleri, şarkiyat dersleri
ni takip etti. Öğrenciliği sırasında Joseph 
Freiherr von Hammer-Purgstall'ın yanın
da bulundu, ondan bilimsel destek gördü. 
Bir müddet Paris'te eğitimini sürdürdü ve 
1836'da Londra'ya geçti. İki yı l sonra İn
giliz vatandaşlığına girdi. 1841'de Leiden 
Üniversitesi'nden tıp doktoru unvanı aldı . 

1843'te Hindistan'da faaliyet gösteren 
bir şirketle anlaşarak hekimlik yapmak 
üzere Kalküta'ya giden Sprenger, görevini 
yürütürken Hint dilini ve kültürünü öğre
nerek İngiliz sömürge yönetiminin asimi
lasyon atmosferinde idare ve eğitim alan
larında önemli roller üstlendi. Doğu dille
rine hakimiyeti dolayısıyla 1848'de, Kalkü
ta Medresesi denilen ve devlet görevlileri
ni İslam hukuku alanında yetiştirmek ama
cıyla kurulan yüksek eğitim kurumunun ve 
daha sonra Delhi'deki bir kolejin müdürlü- · 
ğüne getirildi. Buralarda bir yandan Avru
pa dillerindeki eserleri Hintçe'ye ve Fars
ça'ya çevirirken bir yandan da Leknev'de 
bulunan Kraliyet Kütüphanesi'ndeki Fars
ça eserlerin katalogunu hazırladı (Kalküta 
ı 854) 18SO'de Royal Asiatic Society'de da
nışmanlık ve mütercimlik yapmaya başla
dı; ayrıca Hindistan'da ilk defa halkın ana 
dilinde haftalık bir dergi çıkardı. 1857 yı
lında Avrupa'ya döndü ve Bern Üniversi
tesi'nin Doğu dilleri bölümüne profesör 
olarak tayin edildi. 1881'de Heidelberg'e 
yerleşti ve ölümüne kadar orada yaşadı. 
Oxford ve Roma üniversitelerince onursal 

Al o vs 
Sprenger 

doktora unvanı verilen Sprenger, Royal 
Asiatic Society ile Deutschen Morgenlan
dischen Gesellschaft'ın üyesiydi. Arapça ve 
Farsça eserlerden oluşan zengin kitap ko
leksiyonu ölümünden sonra Berlin Kraliyet 
Kütüphanesi tarafından satın alınmıştır. 
Çalışmalarıyla şarkiyatçılığın her alanında 
ilgi uyandıran Aloys Sprenger, İslam dü
şüncesi üzerine özgün görüşler ortaya koy
muş, şarkiyatçılar kadar çağdaşı müslü
man düşünürleri de etkilemiştir. Bu alan
da ona atfedilen ve en çok tartışılan gö
rüş. İslam kültürünün temel yapıları ara
sında Kur'an'dan sonra ikinci sırada kabul 
edilen hadis geleneğini reddetmiş olma
sıdır. 

Eserleri. A) Telifleri: The Life of Mo

hammad from Original Sources (Alla
habad 185ı); A Catalogue ofthe Arabic, 
Persian and Hindustany Manuscripts 
of the Libraries of the King of Oudh (ı. 
Calcutta ı854); Das Leben und die Leh
re des Mohammad nach bisher gröss
tentheils unbenutzten Quellen (I-lll, 

Berlin ı86ı-ı865-+ Hildesheim 2003); Die 
Post-und Reiserouten des Orients. Mit 
16 Karten na ch einheimischen Quellen 
(Leipzig ı 864 -+ Amsterdam ı 962, 197 ı , 

Frankfurt I 993); Die alte Geographie 
Arabiens als Grundlage der Eintwick
lungsgeschichte des Semitismus (Bern 
ı 875 -+ Amsterdam 1966); Mohammed 
und der Koran. Eine psychologische 
Studie (Hamburg 1889); Babylonien, das 
reichste Landin der Vorzeit und das 
lohnendste Kolonisationsfeld tür die 
gegenwart (Heidelberg 1886). 

B) Neşirleri: 'Abdu-r-Razzö.q's Dicti
onary of the Technical Terms of the Su
fies (lst;ıl.ahtitü'ş-şOfiyye) (Calcutta 1845-+ 

Lahor 1974); Otby's Tarykh Yamyny 
(Delhi 1847; Muhammed b. Abdülcebbar 
el-Utbl'nin Taril]u'l-Yemlnf'si); Two Bo
aks on 'Arabic Bibliography (Calcutta 
1849; Abdullah el-Fakihl'nin fjudüdü 'n-
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na/:ıv ' i ve İbnü' l-Ekfanl'nin İrşadü 'l-l):aşıd 

ila esne'l-mai):aşıd ' ı, ingilizce tercümesiy
le birlikte); The Gulistö.n of Sa'dy (Cal
cutta 185 ı ); The Sikandarnö.mah i Bah
ri (Calcutta 1852-1869; Nizarnl-i Gencevl"
nin iskendername'si, Muhammed Şüsterl 
ve Ahmed Ali b. Şücaat Ali ile birlikte); 
Tusys List of Shy'ah Books and 'Alam 
al-Hoda's Notes on Shy'ah Biography 
(EbG Ca'fer et-TGs1'nin Fihristü kütübi'ş
Şl'a'sı ve Alemülhüda'nın Nazdü'l-IZa/:ı'ı; 
Abdülhak ile birlikte, Calcutta 1853-1855); 

Biographical Dictionary of Persons Who 
Knew Mohammad (İbn Hacer el-Askala
nl'nin el-işabe fi temylzi'ş-şahabe'si, Mu
hammed Vedh, Abdülhak, Gulam Ka dir ve 
W. Nassau Lees ile birlikte, I-lV. Calcutta 
ı 270- ı 291/1853- ı874); A Dictionary of the 
Technical Terms U sed in the Sciences of 
the Musalmans (Tehanevl'nin Keşşafü LŞ
tıla/:ıB.ti'l-fünün'u, Muhammed Vedh, Ab
dülhak, Gulam Kadir ve W. Nassau Lees 
ile birlikte, 1-11 , Calcutta ı278/ı862; IL cil
din sonunda Ali b. ömer el-Kati b]' nin er
Risaletü 'ş-Şemsiyye'si ve Sprenger tara
fından yapılmış İngilizce tercümesi bulun
maktadır). Sprenger bu çalışmalarından 

Aıovs Sprenger'in annesine vazd ığı bir mektup 
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başka Mes'Cıdl'nin Mürilcü'g-geheb'i
nin bir kısmını el-Mas'üdi's Histarical 
Encyclopaedia: Meadows ot Gold and 
M ines ot Gems adıyla İngilizce'ye çevir
miştir (London 1841) . Ayrıca SüyCıtl'nin 

el-İtl1:iin ii 'ulilmi'l-Kur'an'ının NCırulhak 
ve Beş!rüddin tarafından Soyuty's ltqiin 
on the Exegetic Sciences of the Qoriin 
adıylayapılan neşri üzerine (Calcutta 1852-

1854) bir tahlil yazısı kaleme almıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Yusuf Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, Anka
ra 1950, ll, 290-317; Zirikli, el-A'lam, 1, 347-348; 
N. Mantl, Aloys Sprenger: Der Orientalist und ls
lamhistoriker aus Nassereith in Tirol, Nassere
ith 1993; Bibliographie der Deutschsprachigen 
Arabistik und lslamkunde (ed. Fuat Sezgin ). 
Frankfurt 1993, XVIII, 19-22; S. Prochazka, "Aloys 
Sprenger: An Austrian Orientalist with a British 
Passport", Austrian Scholarship in Pakistan: A 
Symposium Dedicated to the Memory of Aloys 
Sprenger, Islamabad 1996, s. 34-51 ; Suat Yıldı
rım , Oryantalistlerin Yanılgı/arı, İstanbul 2003, 
s. 121-133. ı:;i;l 
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SPULER,Bertold 
(1911-1990) 

Alman şarkiyatçısı. 
_j 

S Aralık 1911'de Karlsruhe'de doğdu. 
Burada klasik Yunanca ve Latince eğitim 
veren Bismarck Lisesi'nden mezun oldu. 
Heidelberg ( 1930-193 ı ) , Münih (ı 93 1-1932. 

1933 ). Hamburg (1932) ve Breslau ( ı933-

1935) üniversitelerinde Gotthelf Bergstras
ser, Rudolf Strothmann ve Cari Brockel
mann gibi şarkiyatçılardan klasik filoloji, 
tarih, Slavistik ve şarkiyat okudu. 193S'te 
Breslau Üniversitesi'nde Friedrich Andreae'
nın yanında Die europaeische Diploma
tie in Konstantinopel bis zum Frieden 
von Belgrad (1739) adlı doktora tezini 
tamamladıktan sonra Berlin Üniversitesi'n
deki Doğu Avrupa Araştırmaları Bölümü'n
de Walther Hinz'in asistanı olarak çalışma
ya başladı. 193Tde Göttingen Üniversitesi 
Yakındoğu Tarihi Enstitüsü'nde asistan ol
du ve 1938'de aynı üniversitenin Oryanta
listik ve İslam Araştırmaları Kürsüsü'nde 
Die Mongolen in Iran başlıklı çalışma
sıyla doçent unvanını aldı . l l. Dünya Sava
şı'nın çıkması üzerine askere çağrıldı. Çok 
sayıda Doğu Avrupa diline vakıf olması se
bebiyle mütercim sıfatıyla önce Polonya'
da, ardından Dışişleri Bakanlığı'nda görev
tendirildL Savaşa rağmen ilm! çalışmalatı
nı aksatmadı. 1942'de Münih Üniversitesi 
Şarkiyat Bölümü'ne profesör olarak tayin 
ediidiyse de savaş halindeki orduda vazife
li olduğu için bu göreve başlayamadı. Spu-
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ler'in ordudaki görevleri arasında, Haziran 
1944'ten itibaren çoğu Rusya'dan kaça
rak Alman ordusuna katılan müslüman 
askerler için imam yetiştirmek de vardı. 
Spuler, otuz kırk kişiden oluşan gruplara 
üç dört haftalık kurslar halinde temel is
lam akaidi ve ibadetleri hakkında Türkçe 
dersler verdi (Hoffmann . s. ı 39- 140) . Sa
vaştan sonra Göttingen Üniversitesi'ndeki 
Oryantalistik ve İslam Araştırmaları Kür
süsü'nü vekaleten yönetti. 1948'de Ham
burg Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü baş
kanlığına tayin edildi ve kürsünün geliş
mesi için büyük gayret sarfetti. 31 Mart 
1980'de emekli oluncayakadar bu görev
de kaldı. Aynı üniversitenin Sam! Dilleri 
Enstitüsü'nün başında bulunan Arthur 
Schaade'nin ölümü üzerine 19S3'te bu 
bölüm ün de temsilciliğini üstlendi. Ayrıca 
Hamburg Üniversitesi'nde Fars Dili, Türko
loji ve Eski Mısır Araştırmaları (Aegypto
logie) bölümlerinin kurulmasına öncülük 
etti. 

Bern ve Bordeaux üniversiteleri tarafın
dan kendisine fahr! doktora unvanı verilen 
Spuler, 1969'da Academie Nationale des 
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bor
deaux'ya muhabir üye seçildi. Ayrıca An
kara, İstanbul, Los Angeles, Bordeaux, Pa
ris, Bağdat ve Kabil üniversitelerinde mi
safir hoca olarak ders verdi. 19S 1-1967 yıl
ları arasında eski Alman Katalik kilisesinin 
ruhani meclis başkanlığını yaptı. Hamburg'
da başında bulunduğu kürsüyle de irtibat
lı olan Der Islam dergisinin editörlüğünü 
önce kürsüdeki selefi Rudolf Strothmann'
la birlikte, ardından tek başına, 1982'den 
sonra da kürsüdeki halefi Albrecht Noth 
ile birlikte yürüten Sertold Spuler 6 Mart 
1990'da Hamburg'da öldü. Spuler ilgi ala
nı oldukça geniş şarkiyatçılardan biridir. 
Üniversitede çeşitli bölümlerin açılmasın
daki rolü, yazdığı eserler ve yetiştirdiği ta
lebelerle ll. Dünya Savaşı sonrasındaki Al
man şarkiyat araştırmalarına önemli katkı
da bulunmuştur. Öğrencileri arasında çok 

sayıda yabancının bulunması ve misafir 
hoca olarak çeşitli ülkelerde ders vermiş 
olması sebebiyle şöhreti Almanya dışına 
taş mıştır. 

Spuler'in araştırmalarında onun özellik
le tarihçiliği ön plana çıkmaktadır. Orta As
ya'dan Avrupa'ya uzanan bir coğrafyada 
İslam tarihini (Türk. İran. Moğol ve Arap 
tarihi) kapsayan çalışmalarından özellikle 
Die Mongolen in Iran, Die Goldene 
Hordeve Iran in frühislamischer Zeit 
başlıklı eserleriyle ilim dünyasında adını du
yurmuştur. Çok sayıda Batı ve Doğu dilini 
bilmesinden dolayı temel kaynakları kul
lanabilmesiyle takdir edilen Spuler'in ta
rihçiliği konusunda kendisine çok sayıda 
eleştiriler de yöneltilmiştir. Bunların ba
şında ileri sürdüğü bazı tezleri belgelerle 
desteklernemesi gelmektedir. Türkiye'de 
verdiği bir konferansta onun eski Türk ta
rihi ve Türkler'in anayurdu hakkındaki fark
lı görüşleri büyük tepki uyandırmıştır (Ka
fesoğlu , VI II/ı 1-12 ı ı955]. s. 230-233). Mu
taassıp bir Katalik kilisesi mensubu olan 
Spuler'in İslamiyet'in Doğu'daki Hıristiyan
lığı yok ettiğine dair görüşü ise (Busse, 
LXVll/2 ı 1990]. s. 202) tarih! ve ilm! daya
naktan yoksun bir iddiadır. Spuler, Orto
doks ve Doğu kiliseleri hakkında toplam 
100 rapor kaleme almıştır. Bunun yanı sı
ra Doğu'daki hıristiyan kiliselerinin tarihi ve 
güncel durumlarını ele alan müstakil eser
ler ve makaleler yazarak Rus ve Ermeni 
Ortodoks kiliseleri. Mısır'daki hıristiyan Kıp
t! kilisesi ve diğer bağımsız küçük kilisele
rio siyası rolleri üzerinde durmuştur. 

Onun hayatında dikkat çeken noktalar
dan biri de 1968 öğrenci hareketlerine kar
şı olan tavrıdır. Klasik bir disiplin ve eğitim 

anlayışına sahip olan Spuler, 1960'lı yılla
rın sonunda Hamburg Üniversitesi'nde güç 
kazanan öğrenci hareketlerine ve öğrenci

lerin üniversitelerin liberalleşmesi talep
lerine karşı çok muhafazakar bir tavır or
taya koymuştur. Öğrencilerin gösterilerin
den rahatsız olup kızgınlık esnasında sert 
sözler sarfetmesi Spuler'in Nazilik'le suç
lanmasına sebep olmuş, Bonn Üniversite
si tarafından bir kürsü başkanlığına aday
lığı öğrencilerin tepkisini çekmernek için 
Kültür Bakanlığı tarafından geri çekilmiş
tir. Sertold Spuler çok sayıda kitap yanın
da çeşitli dergi ve ansiklopedilerde yüzler
ce makale, kitap tanıtımı ve ansiklopedi 
maddesi yazmış, birçok kitabın yayımlan
masını sağlamıştır. Eserlerinden bazıları 
İngilizce , Fransızca, Türkçe, Arapça ve Fars
ça gibi çeşitli dillere tercüme edilmiştir. 

Eserleri. 1. Die europaeische Diplo
matie in Konstantinopel bis zum Fri-


