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SAYRAFÎ, Hasan Kâmil

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.

˜ ™

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

İb râ him el-Ebyârî ile bir lik te),ŞerîfelMurtazâ’nınªayfü’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
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SCHWEIGGER, Salomon

dinBarbarossa(Bad Ne ue nahrAhr we

iler 2007).Murâdî’ninErtuğrulDüzdağtarafındanGazavât-ıHayreddinPaşa adıylaneşredileneserininçevirisidir.10. SeydiAliReis,DerSpiegelderLänder
(Bad Ne ue nahrAhr we iler 2007).SeydiAliReis’inMir’âtü’l-memâlik’ininPrusyaKültürMirasıBerlinDevletKütüphanesiŞarkYazmalarıKoleksiyonu’ndabulunanikiOsmanlıcayazmanüshasından(Di ez A. 

8.º181Di ez A. 8.º28)yapılançeviridir.11. PîrîReis,DasBuchderSeefahrt(Ki tâb-i 

Bah rî ye) (III, Bad Ne ue nahrAhr we iler 

2009). 1988’deKültürveTurizmBakanlığı’ncaKitâb-ıBahriyye’nindörtciltolarakneşredilennüshasındanAlmanca’yaikicilthalindeçevirisidir.
BİBLİYOGRAFYA:
İSAM Si pa riş ve Ta kip Mü dür lü ğü Şa hıs Dos

ya sı; “Ne ue Mitg li eder im IV. Qu ar tal 1987”, Mit-
te ilun gen des Ve re ins für die Gesc hich te Ber-
lins, LXXXIV/1 (Ber lin 1988), s. 35; H.AchmedSchmiede,“Vor 190 Jah ren ... Tod des tür kischen 
Botschaf ters Ali Aziz Efen di”, a.e., LXXXIV/

4 (1988), s. 102-107.

ÿAb dul lah Gül lü oğ lu

– —SCHWEIGGER, Salomon

(ö. 1622)

Alman seyyahý ve elçilik vâizi.
˜ ™

30Mart1551 tarihindeTübingen’ingüneybatısındaHaigerlochkasabasındadoğdu.BazıkaynaklardaSalomoadıylageçer.Osmanlıtopraklarınagitmişveseyahatnâmesiyleünsalmıştır.ÇeşitliProtestanLatinokullarınadevametti.1572
1576’daTübingenÜniversitesi’ndeProtestanteolojisiveklasikfilolojitahsiletti.DahatahsilinitamamlamadanuzakülkelerigörmekarzusuylaaristokratbiraileninhizmetinegirmeküzereTübingen’denViyana’yagitti.Graz’dapapazlıkimtihanınıverdiktensonraViyana’yadöndü.1577’deKayzerII.Rudolf’unelçisiolarakdahaön ceII.Maximilian’ınIII.MuradileyaptığıbarışıyenilemekveharacıgetirmekiçinOsmanlıbaşşehrinehareketedenProtestanimparatorlukbaronlarındanJoachimvonSinzendorfveGogitschzuFeyregg’inözelhizmetinegiripelçilikvâizioldu.ElçilikheyetiylebirlikteKomárom,Budin,Belgrad,Sofya,Filibe,Edirneüzerindenİstanbul’aulaştı.31Aralık1577’deKüçükçekmece’deöncekielçininvâizi,İstanbulgünlüğüiletanınanStephanGerlachtarafındankarşılanarak1Ocak1578’deşehregirdi.Schweigger,Gerlach’ınTübingen’debulunanProtestanteologlarAndreäveHeerbrand’ınRumPatriğiII.Yeremiasile

Ne bi) (KölnAn ka ra 2000).M.ZekâiKonrapa’nıneserindenhareketleyapılanbirteliftercümedir.9.“D”Kitâb-ıDedem
Korkut:DestanlarınDresdenNüshası
(An ka ra 2000).Adıgeçennüshanınbirdeğerlendirmesini,tenkitlimetninivebirsözlüğünüihtivaeder.10.“KitabiD«d«m
Qurqud”Aşiqi(Ba kü 2002, Sü ley man 

Ali yar lı, Ro za Ara zo va ve Ham let İsa xan-
lı ile bir lik te). 2001yılındaDedeKorkutçalışmalarınınbânisiAlmanşarkiyatçısıHeinrichFriedrichvonDiez’indoğumunun250.yıldönümümünasebetiylehazırlananortakbirçalışmadır.SchmiedeayrıcaKur’ânıKerîm’inaslıylaAlmanşarkiyatçısıMaxHenningtarafından1901’deyayımla
nan DergnadenreicheKoran(Kur’ân-ı 
Kerîm)adlıAlmancatercümesininneşrinidenetlemiştir(An ka ra 1991).

Ter cü me. 1.MehmetSoymen,Kle iner 

islamischerKatechismus(An ka ra 1960). Cepilmihaliolarakhazırlanankitabınçevirisidir.2.BahtiyarVahapzâde,Ichbin
einSohnAserbaidschans:Gedichte
(An ka ra 1975).Vahapzâde’denseçilmişşiirlerintercümesidir.3.“AusKarabag
dieMelodie...”:Streiflichterausdem
Schaffen des aserbaidschanischen
Volksdichters Bahtiyar Vahabzade
alsPoet,Dramatiker,Erzähler,Pub-
lizistundPolitiker(İs tan bul 1990).YineVahapzâde’nineserlerindenderlenenbirnesir antolojisidir.4.UnserHodscha
Nasreddin(An ka ra 1990). 5.AliAziz
EfendiausKretaIntuitionendesHer-
zens:Tasavvuf-derinnereWegdes
Islam (İs tan bul 1990). Giritli Aziz AliEfendi’nintasavvufadairVâridât’ınınikiyazmasındanhareketleyapılanAlmancaçevirisiolup,aynızamandaVâridât’ınilkneşridir.Türkçeilkyayımıise2011yılındagerçekleşmiştir.6.DedeKorkut’sBuch:
DasNationaleposderOghusen(=Ki-

tab-i De de Kor kut) (Hüc kel ho ven-An ka-
ra 1995).DedeKorkutdestanlarınınyenibirAlmancaçevirisidir.7.PîrîReis,Von
MeerenundEntdeckern.Einleitung
zu:DasBuchderSeefahrt(Ki tâb-i Bah-

riy ye) (Bad Ne ue nahrAhr we iler 2006). 

Kitâb-ıBahriyye’ninmukaddimesininAlmancatercümesidir.8. Alt va ter Kor-

kut’sBuch:DasoghusischeNationale-
pos(Bad Ne ue nahrAhr we iler 2007).DedeKorkutdestanlarınınPrusyaKültürMirasıBerlinDevletKütüphanesiŞarkYazmalarıKoleksiyonu’ndamuhafazaedilenyazmanüshasından(MS, Di ez A Fol., nr. 61)yapılanAlmancaçeviridir.9.SeyyidMurâdî,
FreibeuterundAdmiral:DieKapern-
fahrtendesKapudanPaschaChaired-

rur.DedeKorkutyanında2000’liyıllardaüzerindeçalıştığıeserlerinAlmancaçevirileriniardıardınayayımladı.Buserininilkörneği2006’dayapılanPîrîReis’eait
Kitâb-ıBahriyye’ninmukaddimesininçevirisidir.ErtesiyılbudefaMurâdî’yeait
Gazavât-ıHayreddinPaşa’yıtercümeetti.2007’deSeydiAliReis’inMir’âtü’l-

memâlikadlıseyahatnâmesininAlmancaçevirisideçıktı.2009yılındaikicilthalinde
Kitâb-ıBahriyye’ninçevirisiniyayımladı.
2000’liyıllardaBadNeuenahrAhrweiler’debasılanbukitaplarıntamamınıkendiimkânlarıylayayımladı.Schmiede,10Ekim
2010tarihindesonyıllarınıgeçirdiğiKölnyakınlarındakiBadNeuenahrAhrweiler’devefatettiveKölnWestfriedhof’ta(Ba tı 
Me zar lı ğı)defnedildi.

Eser le ri. Te lif ve Der le me. 1.Islamler-
nen-Islamleben!EinLern-undLese-
buchfüralleSchuljahrgänge(An ka ra 

1985).AhmetHamdiAkseki’ninYavrula-
rımızaDinDerslerikitabındanhareketlehazırlanmışAlmancadindersikitabıdır.
2.DasislamischeGebet(An ka ra 1986). YineAkseki’ninaynıeserindenyazılmışAlmancanamazibadetinegirişkitabıdır.
3.KleinesLehrbuchdesIslam(An ka ra 

1987).BudaAkseki’nindiğerbirkitabındanhareketlehazırlanmışAlmancadindersikitabıdır.4.120Jahretürkischer
FriedhofzuBerlin(Ber lin 1987).Berlin’deşehitlikolarakbilinenmüslümanmezarlığının120yıllık(18661986)tarihçesidir.5.OsmanlıvePrusyaKaynak-
larınaGöreGiritliAliAzizEfendi’nin
BerlinSefareti(İs tan bul 1990).OsmanlıDevleti’nin1797’deBerlin’etayinettiğiilkdâimîbüyükelçisiGiritliAzizAliEfendi’ninelçiliğiyleilgiliyegâneçalışmadır.6. 
ZülmetteVetenDuyğuları:KızılRus
ve Şahlık İran İstibdadı Yıllarında
AzerbaycanŞiirindenÖrnekler(An

ka ra 1991). 7.ÜrekdedirSözünKökü
(An ka ra 1993). Schmiede’nin BahtiyarVahapzâde’ninşiirlerindenderlediğibirantolojidir. 8. Muhammed el-Emin:
Mensch-Prophet-Staatsmann(Si yer-i 
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