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SAYRAFÎ, Hasan Kâmil

danışmanlığınıveyinebiredebîdergiolan
el-Kâti bü’l-£Arabî’ninmüdürlüğünüüstlendi.ArapBirliği’nebağlıArapçaYazmalarEnstitüsü’nünArapkültürmirasınayönelikçalışmalarınakatıldı.Sayrafî,1932’deAhmedZekîEbûŞâdî’nin başkanlığında kurulan modernArapedebiyatışiirakımlarındanApolloTopluluğu’ndakuruculararasındayeral dıveaynıadlayayımlanandergininyazıişlerininidaresiniüstlendi.ModernArapşiirininyenileşmesürecindeönemlibirdönümnoktasıteşkiledenApolloTopluluğu1930’luyıllardaArapşiirineegemenolanedebîbiroluşumduveKuzeyAmerika’dakigöçmenArapşairlerininetkisiyleromantikbiredebiyatanlayışınasahipti.ApolloTopluluğu’nunşairlerişiiriklasikArapşiirininkuralcılığındankurtarmayı,insanlarınruhunaveduygularınahitapedenyenibirtarzortayakoymayıhedeflemişti.SerbestşiirisavunanbutopluluğunyenilikçihareketlerikendileriyleveMısır’lasınırlıkalmadı,çeşitliArapülkelerindenbirçokşairbuakımınetkisiyleyazdığıeserleriniApol lodergisindeyayımladı.HareketiniçindeönemlibiryerbulanSayrafîçevresindenaldığıdestekleilkşiirdivanınıel-El¼ânü’Š-Šâßi£aadıylaneşretti(Ka hi re 1934).ŞiirlerindekaramsarvehüzünlübirruhhaliniyansıtanSayrafîbuyapıyıömrününsonunakadardevamettirdiveşöhrettenuzak,içinekapanıkmünzevibirhayatıtercihetti.İlkşiirdivanınayöneliktepkilerdenolsagerek,hazırbulunandiğerşiirdivanınıondörtyılaradansonraeş-Şürûš(Ka hi re 1948), üçüncüdivanınıyineuzunbiraradansonraØadâvenûrvedumû£(Ka hi re 1960) adıylayayımladı.AhmedZekîEbûŞâdî’ninbiryakınıylaevlenenSayrafî,gözlerdenuzakbirhayatyaşamasınarağmenkültürcâmiasınınilgisindenpekuzakkalamadı,divanları1980’denitibarendevlettarafındanneşredildi:Zâdü’l-müsâfir(Ka hi re 1980), 

Hik me ti, Ýs tan bul 1987); el-£Allâmetü’l-
mücâhideþ-ÞeyÅEmcedez-Zehâvî:
ÞeyÅu£ulemâßi’l-£Irâký’l-mu£â½ýrîn(Ka

hi re 1988); el-Müslimûnve£ilmü’l-felek 

(Bey rut 1967).

BÝB LÝ YOG RAF YA :MuhammedMahmûdesSavvâf,Øafa¼ât min 
târîÅi’d-da£ve ti’l-Ýslâmiy ye fi’l-£Irâš, Ka hi re 

1401, tür.yer.; a.mlf.,el-£Allâme tü’l-mücâhid eþ-
ÞeyÅ Em ced ez-Ze hâ vî: ÞeyÅu £ulemâßi’l-Irâšý’l-
mu£â ½ý rîn, Ka hi re 1988, tür.yer.; K.Avvâd,Mu£ce-
mü’l-müßel lifîne’l-£Irâšýyyîn, Bað dad 1969, III, 

240; YûnusÝbrâhimesSâmerrâî,TârîÅu £ulemâßi 
Ba³ dâd fi’l-šar ni’r-râbi£ £aþer el-hicrî, Bað dad 

1402/1982, s. 615-616; MuhammedelMeczûb,Ule mâß ve mü fek kirûn £araf tü hüm, Ri yad 

1992, II, 295-310; AlietTantâvî,¬ik reyât, Cid-

de 1412/1992, V, 70, 77, 93-94, 125, 127, 136, 

157, 174; M.HayrRamazanYûsuf,Delîlü’l-mü-
el le fâ ti’l-Ýslâmiy ye fi’l-mem le ke ti’l-£Ara biy ye-
ti’s-Su£û diy ye: 1400-1409, Ri yad 1413/1993, 

tür.yer.; a.mlf.,Tek mi le tü Mu£ce mi’l-müßel lifîn, 
Bey rut 1418/1997, s. 546-549; a.mlf.,Te tim-
me tü’l-A£lâm, Bey rut 1418/1998, II, 139-141; AhmedAlâvine,et-Te×yîl ve’l-is tidrâk £alâ Mu£ce-
mi’l-müßel lifîn, Cid de 1423/2002, s. 305-306; YûsufAbdurrahmanelMar‘aþlî,£Ýšdü’l-cev her 
fî £ulemâßi’r-rub£i’l-ev vel mi ne’l-šar ni’l-Åâmis 
£aþer, Bey rut 1427/2006, II, 2129-2132; AbdullahelAk¢l,Min a£lâmi’d-da£ve ve’l-¼are ke-
ti’l-Ýs lâ miy ye ti’l-mu£âsý ra, Am man 1429/2008, 

II, 1040-1051; KâzýmAhmedNâsýrelMeþâyihî,
eþ-ÞeyÅ Mu ham med Ma¼mûd e½-Øavvâf: 
Râßi dü’l-¼are ke ti’l-Ýslâmiy ye fi’l-£Irâš, Bað dad 

1430/2009; ÎmânAbdülhamîdedDebbâg,el-ÝÅ-
vâ nü’l-müs limûn fi’l-£Irâk: 1959-1971, Bey rut 

2012, s. 21-41; FuâdSâlihesSeyyid,Mevsû£atü 
a£lâ mi’l-šar ni’l-iþrîn fi’l-£âle mey ni’l-£Arabî ve’l-
Ýs lâ mî, Bey rut 1434/2013, II, 323-325.

ÿAh met Özel

– —SAYRAFÎ, Hasan Kâmil
( حسن كامل الصيرفي )

(1908-1984)

Mýsýrlý þair ve edebiyatçý.
˜ ™

6Eylül1908tarihindeMısır’daAkdenizlimanşehriDimyat’tadoğdu.İlkveortaöğreniminebuşehirdedevametti,ancakmaddîsıkıntılaryüzündenöğreniminearavererekTarımBakanlığı’ndamemurolarakgörevebaşladı.DahasonraMilletMeclisi’ndebaşkanlıksekreterliğinetayinedildive1968yılındakiemekliliğinekadarbugörevinisürdürdü.ErkenbirdönemdeedebiyatailgiduyanSayrafî,onbeşyaşındanitibarenyazmayabaşladığışiirleriniİsmâilMazhar’ınyayımladığı
el-£U½ûrdergisindeneşretti.Biryandanresmîgörevinedevamederkenbiryan
dan da el-Cihâd,e²-¿iyâß,el-Vâdîve
er-Râvîgibiedebîdergilerinyazarkadrosundayeraldı.AyrıcaKültürBakanlığı’nınyayımladığıel-Mecelledergisinin

içinmücadeleylegeçenSavvâf,öðreticimahiyetteküçükhacimlikitaplarkalemealmýþ,mücadelesivebuamaçlayaptýðýyolculuklarýylailgilianýlarýnývedergilerdeçýkanbazýyazýlarýnýdakitaplaþtýrmýþtýr.
el-MuÅa¹¹a¹âtü’l-isti£mâriyyeli-mü-

kâfe¼ati’l-Ýslâm(Mek ke 1384/1964; Ka

hi re 1399/1979); Ma£reketü’l-Ýslâmev
vešåßi£unâfîFiles¹înbeyne’l-emsve’l-
yevm(Mek ke 1389/1969); Øafa¼âtmin
târîÅi’d-da£veti’l-Ýslâmiyye fi’l-£Irâš 

(Ka hi re 1401/1984); Ra¼alâtî ile’d-di-

yâri’l-ÝslâmiyyeI:Ýfrîšýyâel-müslime 

(Bey rut 1395/1975); Minsicilli×ikreyâtî 
(Ka hi re 1407/1987); Øavtü’l-Ýslâmfi’l-
Irâš (Bað dat 1374/1955); Beyne’r-ru£ât
ve’d-du£ât (Bey rut 1397/1977; Ka hi re 

1399/1979); Nidâßü’l-Ýslâm (Am man 

1382/1962); Ta£lîmü’½-½alât (Bað dat 

1949, 1951, 1955; Bey rut 1390/1970; Ka

hi re 1399/1979; Kü veyt 1405/1985; Türk çe 

trc. Ra ma zan Naz lý, Na maz Reh be ri, Ýs

tan bul 1986); e½-Øýyâmfi’l-Ýslâm (Bað

dat 1951; Ka hi re 1398/1978; Türk çe trc. 

Ra ma zan Naz lý, Ýslâmda Oruç, Ýs tan bul 

1992); el-Æurßân:Envâruhû,â¦âruhû
veev½âfuhû (Bey rut 1394/1974; Cid de 

1406; Türk çe trc. Ra ma zan Naz lý, Ýslâmýn 
En Bü yük Mu ci ze si Kur’an, Ýs tan bul 

1988); Ümmü’l-Kur’ânveÅayru¦elâ¦i
süverünzilet (Bey rut 1402/1982); Mi-

ne’l-Æurßânveile’l-Æurßân:ed-da£ve
ve’d-du£ât (Bey rut 1401/1981; Cid de 

1406/1985); Fâti¼atü’l-Æurßânvecüzßü
£Ammeel-Åâtimüli’l-Æurßântefsîrve
beyân (Cid de 1406/1985, 1407/1987); 

£Uddetü’l-müslimînfîme£âni’l-Fâti¼a
vešý½âri’s-süverminkitâbi rabbi’l-
£âlemin (Cid de 1388/1968); Na¾arâtfî
sûreti’l-¥ucurât (Bey rut 1405/1985); 

Du£âßü’s-se¼er (Ka hi re 1405/1985; Cid

de 1405/1985, 1406/1986); E¦eru’×-×ü-
nûbfîhedmi’l-ümemve’þ-þu£ûb (Ka

hi re 1402/1982; Bey rut 1405/1985; Cid de 

1406/1986; Türk çe trc. Ra ma zan Naz lý, 

Dev let ve Mil let le rin Yý ký lý þýn da Gü nah-
la rýn Ro lü, Ýs tan bul 1987); el-Æýyâme
reßye’l-£ayn (Ka hi re 1397/1977; Cid de 

1406/1985; Bey rut 1406; Türk çe trc. Ra

ma zan Naz lý, Göz le Gö rü len Ký ya met, Ýs

tan bul 1986); LâÝþtirâkiyyefi’l-Ýslâm
(Ka hi re 1398; Türk çe trc. Ra ma zan Naz lý, 

Ýs lâm’ da Sos ya lizm Yok tur, Ýs tan bul 1988); 

Zevcâtü’n-nebiyyi’¹-¹âhirâtve¼ikme-
tüte£addüdihinne (Bað dat 1950; Ka hi re 

1390/1970, 1399/1979; Cid de 1406/1985; 

Türk çe trc. Ali As lan, Resûlul lah’ýn Pâk 
Zev ce le ri, An ka ra, ts. [Nur Ya yýn la rý]; trc. 

Ra ma zan Naz lý, Hz. Pey gam ber [s.a.v]’in 
Pâk Zev ce le ri ve Bir den Faz la Ol ma la rý nýn 

Hasan

Kâmil

es-Sayrafî
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recedeÂzerîTürkçesiöğrendi.1966’dan itibarenÂzerîşairiBahtiyarVahapzâdeilemektuplaşmayabaşladı.1969’daVahapzâde’nindavetlisiolarakBakü’yegitti,bumünasebetleAzerbaycan’ınilerigelenşairleriveedebiyatçılarıiletanışmafırsatıbuldu.SchmiedebuyıllardanitibarenTürkiye’deAhmetKabaklı,MehmetŞevketEygi,KemalettinŞenocakveKadircanKaflıgibiediplerinveyayıncılarınneşrettiklerimecmuavegazetelerdeAzerbaycanedebiyatındanörnekleryayımlattı.AchmedSchmiedeaynızamandabazımeslekîvefahrîçalışmalaryürütmekteydi.1969’danitibarenAEGTelefunkenşirketindebaştercümanlık,1970’liyıllardanitibarenMünihİslâmMerkeziveCamii’ndeidarecilik,aylıkal-Islamdergisindebaşmuharrirlik,Almanadlîmakamlarındayeminlitercümanlıkyaptı.1978’denemekliolduğu1999yılınakadarBerlinTemyizMahkemesiyanındaCumhuriyetBaşsavcılığı’ndamütercimlikgörevlerindebulundu.YinebuzamaniçindeTürkiyeDiyanetVakfıveDiyanetİşleriTürkİslâmBirliğiadınabirçokdinîveedebîesertercümeveyatelifetti.TürkEdebiyatıDergisi,TürkDün-
yasıTarihDergisiveal-Islam’amakaleler,TürkiyeDiyanetVakfıİslâmAn-
siklopedisiiçinbeşmaddekalemealdı.
1987’deBerlinTarihiCemiyetiüyeliğinekabuledildi.1988’decemiyetindergisiolan
MitteilungendesVereinsfürdieGesc-
hichteBerlins’deyayımlanmaküzere,OsmanlıDevleti’ninPrusya’nınbaşşehriBerlin’e1797’detayinettiğiilkdâimîbüyükelçiGiritliAzizAliEfendi’ninhayatı,sefâreti,
1798’dekivefatı,burayadefniveBerlin’deoluşanmüslümanmezarlığıhakkındabirmakaleyazdı.DahasonradaGiritliAzizAliEfendiilemeşguloldu.

1990’lıyıllardaSchmiede’ninüzerindeağırlıklıolarakçalıştığıeserKitâb-ıDede
Korkut’tur.DedeKorkutdestanlarınınAlmancayenibirtercümesiniAlmanya’daveTürkiye’deyayımladı.1996’daBaküDevletÜniversitesitarafındanbuçalışmalarıdolayısıylafahrîdoktorluğalâyıkgörüldü.ErtesiyılAzerbaycanBilimlerAkademisiEdebiyatEnstitüsüMetinAraştırmalarıŞubesibünyesindeyöneticibilimselaraştırmacılığatayinedildivekendisineKitâb-ı
DedeKorkut’unDresdennüshasınınyenidendeğerlendirilmesiveedisyonkritiğininhazırlanmasıgöreviverildi.Schmiedegörevini2000yılındaTürkiyeDiyanetVakfıtarafındanbasılankitabıylayerinegetirdi.Buhalkanınsonçalışmasını2007’deDresdennüshasındanistinsahedilenBerlinnüshasınınAlmancatercümesioluştu

himveAhmedŞevk¢’yielealan¥âfı¾ve
Şevš¢adıylabirkitapyayımlamıştır(Ka

hi re 1948).

BİBLİYOGRAFYA:Brockelmann, GAL Suppl., III, 165-168; MustafaAliÖmer, el-İt ticâhâtü’r-rumânsiy ye fî şi£ri 
¥asan Kâmil e½-Øay ra fî, Ka hi re 1985, tür. yer.; M.Abdülmün‘imHafâcî, el-Ede bü’l-£Arabiy yü’l-
¼a dî¦, Ka hi re 1985, II, 181-196; a.mlf., Me dâ ri-
sü’ş-şi£ri’l-¼a dî¦, Ka hi re 1991, s. 251-261; M.FethîAbdülalîm, Şi£ru ¥asan Kâmil e½-Øay ra fî, 
Ka hi re 1992, tür.yer.; RızâSaddûk, Dî vâ nü’ş-
şi£ri’l-£Arabî fi’l-šar ni’l-£işrîn, Ro ma 1994, I, 

663-665; Mev sû£a tü a£lâ mi Mı½r fi’l-šar ni’l-£iş rîn 
(nşr. Mus ta fa Ne cîb), Ka hi re 1996, s. 180; AhmedAlâvine, ¬ey lü’l-A£lâm, Cid de 1998, s. 67-68; el-
Mec mû£a tü’l-kâmi le li-Me cel le ti Abullû, Ka hi re 

1998, I, 24, 64-70; II, 254, 401-406; NizârAbâza–M.RiyâzelMâlih, İt mâmü’l-A£lâm, Bey rut 

1999, s. 76; M.HayrRamazanYûsuf, Te tim me-
tü’l-A£lâm, Bey rut 2002, I, 136; KâmilSelmânelCübûrî, Mu£ce mü’l-üdebâß, Bey rut 1424/2003, II, 

170-171; M.Sa‘dFeşevân, ¥a san Kâmil e½-Øay-
ra fî ve tey yâ râ tü’t-tec dîd fî şi£rih, Ka hi re 2004, 

tür.yer.; SâliheşŞâir, Şi£rü ¥a san Kâ mil e½-Øay-
ra fî, Ka hi re 2007, tür.yer.; AhmedKabbîş, Tâ rî-
Åu’ş-şi£ri’l-£Ara biy yi’l-¼a dî¦, Bey rut, ts. (Dârü’l

cîl), s. 667; MuhammedMendûr, eş-Şi£rü’l-Mı½ rî 
ba£de Şev š¢, Ka hi re, ts. (Dâru neh da ti Mısr), s. 

162-202; ReuvenSnir,“al-Øay ra fi, ¥a san Ka-

mil”, Ency clo pe dia of Ara bic Li te ra tu re (ed. J. S. 

Meisa mi – P. Star key), Lon don 1998, II, 696.

ÿÖmer İs ha koğ lu

– —SCHMIEDE, Hanspeter Achmed
(1935-2010)

Alman asýllý müslüman çevirmen,
araþtýrmacý ve yazar.
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7Aralık1935tarihindeBerlin’dedoğdu.BabasıemekliastsubayPeterSchmiede,annesiKızılhaçhemşiresiErnaSchmiede’dir,dahasonraMüslümanlığıseçenannesiFâtımaadınıaldı.Schmiedeilköğreniminibitirdiği1950yılındaişhayatınaatıldı.Hıristiyanlıköğretilerini,özellikleteslisakîdesinisorgulayanvereddeden,bununyerinemutlaktektanrılılıkanlayışınıbenimseyenannevebabasınıkendineörnekaldı,1954’teBerlin’demüslümanoldu.AynıyıleldeettiğibirOsmanlıcaderskitabındankendikendineTürkçeöğrenmeyeçalıştı.1956’dailkdefagittiğiTürkiye’dedokuzaykaldı.Türkçe’sinigeliştirdiktensonra1957’denitibarenTürkiyeCumhuriyetiBerlinBaşkonsolosluğu’ndamütercimolarakçalışmayabaşladı.1966yılınakadarKölnveMünihbaşkonsolosluklarında,ardındanBonnBüyükelçiliğiTicaretMüşavirliği’ndegörevyaptı.BuaradaTürkiyeTürkçesidışındakiTürkdilleriveedebiyatlarına,özellikledeÂzerîdiliveedebiyatınamerakduydu,otodidaktikusullerleileridebudildentercümeleryapacakde

£Avdetü’l-va¼y(Ka hi re 1980), Øa la vâ-

tî ene (Ka hi re 1982), en-Neb£ (Ka hi re 

1982),Nevâfi×ü’²-²iyâß(Ka hi re 1982). ŞehriyârveŞehrezâd’ınöyküsünükonuedinenve104rubâîdenoluşanŞehre-
zâddayinebuyıllardayayımlandı(Ka

hi re 1980).e¦-¡ešåfedergisitarafından19771981yıllarıarasında“Dımaşš,Ünşûdetü’l¼ub,Øavtü’şşâ£ir,ÆalemîÅâde£atnefsî”başlıklışiirlerideyayımlandı.BunlarındışındaSayrafî’ninNa³amât
venesemât,ƒamsetü’l-£ı¹ri’n-nesîm,
Varašåt,Müteferrišåt,Zeherâtünlâ-
te×bül,Æa¹arâtü’n-nedâadındayazmahalindekidivanlarımevcuttur.SonyıllarınırahatsızlıklarlamücadeleederekgeçirenHasanKâmilesSayrafî20Mayıs1984tarihindevefatetti.Sayrafîşiirlerindehüznü,acıyıvekederiağırlıklıolarakişlemiş,insanınpsikolojikbirikimleriniönplanaçıkarmıştır.Ayrıcatabiattanaldığıilhamladerinanlamlaradalmış,bunlarıbeyitlerindetasviretmiştir.Şiiregetirdiğiyeniliklerarasındabirdençokkafiyekullanarakmûsikiâhenginiyakalaması,şiirlerinidahaçokdörtlüklerhalindeyazmasıvedidaktikşiireuygunolankısavezinlerkullanmasısayılabilir.Öteyandantekkafiyeliveuzunvezinliklasiktarzdaşiirleripektercihetmemiştir.Birçokdefaşiirdalındadevlettakdirödülüneadaygösterilmiş,ancaködülüeldeedememiş,budurumonunkaramsarlığınıveiçekapanıklığınıdahadaarttırmıştır.Sayrafî’yeşöhretkazandıranveMısırdışındadatanınmasınısağlayandiğerbiretkendeonunbirçokeserintenkitlineşrinihazırlamasıdır.Bumeyandaenönemliçalışması,AbbâsîdönemininmeşhurşairlerindenBuhtürî’nindivanınıbeşcilthalindeayrıntılıbirşekildeşerhetmesidir(Ka

hi re 19631978).AyrıcaDîvânü’l-¥âri¦
b.¥illize(Ka hi re 1961),Dîvânü£Amr
b.Æamîße(Ka hi re 1385/1965), Dî vâ nü 

(Şi£ri)’l-MütelemmiseŠ-™uba£î(Ka hi re 

1390/1970),Dîvânü’l-Laš¢¹b.Ya£mer
el-İyâdî(Ka hi re 1970)veDî vâ nü(Şi£ri)’l-
Mü¦eššabel-£Abdî(Ka hi re 1391/1971); İbnHazm’ınªavšu’l-¼amâme’sini(Ka

hi re 1950), Ebû Mansûr esSeâlibî’nin
Le¹âßifü’l-ma£ârif’ini (Ka hi re 1379/1960, 

İb râ him el-Ebyârî ile bir lik te),ŞerîfelMurtazâ’nın ªayfü’l-Åayâl’ini (Ka hi re 

1381/1962),Ebü’lAlâelMaarrî’nin£Abe-

¦ü’l-Velîd’ini(£Abe ¦ü’l-Ve lîd fi’l-ke lâm £alâ 
Şi£ri Ebî £Ubâ de el-Ve lîd b. £Ubeyd el-BuÅ-
tü rî)veZekeriyyâelKazvînî’ninÂ¦ârü’l-
bilâdveaÅbârü’l-£ibâd’ını(Bey rut, Da ru 

Sâ dır)neşretmiştir.BuaradaHâfızİbrâ


