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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 

Hanspeter

Achmed

Schmiede
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merak duymamış ve araştırmamıştır.Uzunsürenyolculuğuboyuncatuttuğugünlüğükitaphaline sokmak,bilgileridüzenlemek,bilimseleklerilâveetmekleuğraşanSchweigger,belkidebusebepleİstanbul’dakiSüleymaniyeCamii’niEdirne’dekiSelimiyeolarakgöstermekgibibazıkarıştırmalardayapmıştır.Schweigger’inseyahatnâmesiüç“kitap”halindedüzenlenmiştir.İlkiveüçüncüsüTübingenViyanaİstanbulveİstanbulKudüsiledönüşyolculuğununanlatıldığıgünlükşeklindedir.İkincisiİstanbul’aveSokulluMehmedPaşa’nınöldürülmesine,Takıyyüddin’inrasathânesivedahasonraortadankaldırılmasına,Osmanlıİransavaşına,İran’dan,İspanya’danveFloransa’dangelenelçiliklergibiduyduğuveyayaşadığıolaylara,şehrinvesarayıntasvirine,sarayhayatına,halkıngünlükyaşamına,âdetlerinevedineayrılmıştır.BeğenmemesinerağmenSchweigger’inseyahatnâmesindeTürkmüziğinineneskinotalanmışvebasılmışparçası(mehterhavası)bulunur.Eserinbuikincikısmı,içerdiğikültürtarihiveantropolojimalzemesibakımındanbugündeöneminikorumaktadır.Kudüshaccıvedönüşyolculuğununanlatıldığıüçüncükitapokunmasıhoşdaolsaİstanbul’untasvirinegörezayıfkalır.SchweiggerdinîmeseleleribirProtestan’ınbakışaçısıylaönyargılıolarakanlatır.İslâm’ı,Hıristiyanlığındoğruyolundanayrılmışbirdingibigösterir.Schweigger,İslâmeleştirisindeTürkler’inArapçaolduğuiçindualarıanlamadıklarınıifadeeder.BöyleceProtestanlar’ınKatolikliğeyöneliksöylemleriçerçevesindebiranlatımıbenimser.BenzerbirgörüşOrtodoksRumlariçindesözkonusudur.Onlardakuddasâyininihalkınanlayamadığı“ince”Grekçe(Katare vu sa) kullanarakyapmaktadır,dinleribâtılitikaddanibaret,azizlerintapınmasıveputperestliktenbaşkabirşeydeğildir.RumibadetlerindensözederkenSchweigger,Türkler’in hıristiyanlara gösterdiklerimerhametiöverekBatı’daProtestanlar’auygulananmerhametsizliktenyakınır.Seyahatnâmeilkbasımındansonraçokilgiçekmiş,1613, 1619ve1639yıllarındayenibaskılarıyapılmıştır.1664ve1665’teyenibiradaltında(Gez wey te ne ue nutz lic he 
und an mut hi ge Rei›-Besc hre ibung, Die 
Ers te nach Cons tan ti ono pel und Je ru sa-
lem)ikibaskısıdahagerçekleştirilmiştir.İlkbaskısıtıpkıbasımhalinde(Graz 1964; 

Frank furt am Ma in 1995),kısaltılmışbirnüshasıdamoderntranskripsiyonla(Zum 
Ho fe des tür kisc hen Sul tans, haz. He idi 

Ianuario,AnnoMDLXXXI(İs tan bul, 1 
Ocak 1581)olarakverilmiştir.Osmanlıidaresialtındakihıristiyankölelere(Al man, 

Ma car, Hır vat) ithafettiğibuçevirininamacınıgelecekümitlerinikaybedenesirleritesellietmekdiyeaçıklamıştır.EserayrıcaKatolikmezhebinekarşıpropagandaiçermektedir.WürttembergDüküLudwigbutercümeyi1585’tebastırıpnüshalarınıköleleredağıtılmaküzereİstanbul’agöndermiştir.2.AlcoranusMahome-
ticusDasist:DerTürckenAlcoran/
ReligionundAberglauben(Nürn berg 

1616).İlkAlmancaKur’antercümesidir.Önsözdebelirttiğinegöreİstanbul’daikenkutsalkitabın(an la şı lan, Os man lı hı ris ti-
yan te ba ada yay gın)İtalyancabirçevirisielinegeçmişti.Buda1547’deVenedik’teyayımlananAndreaArrivabene’ninçevirisidir.YalnızArrivabene’ninçevirisiArapçaorijinalinedeğil,1543’teBasel’deyayımlanan,RobertofKetton’ın1143’temeâlenyaptığıLatinceçevirisinedayanıyordu.Schweigger’inpolemikamaçlıtercümesi1623, 1659ve1664yıllarındayenidenbasılmış,1641’dedeFelemenkçe’yeçevirilipHamburg’dayayımlanmıştır.3. Ein ne we 

Rey›beschreibungau›Teutschland
NachConstantinopelundJerusalem
(Nürn berg 1608).Schweigger’inbugündedeğerinikoruyanseyahatnâmesidirveOsmanlıDevleti’ndendönüşündenyirmiyediyılsonrabasılmıştır.Bunüshanınbirözelliği,yazarınkendieliyleyaptığıçoksayıdaçizimveresminoymabaskışeklindemevcutolmasıdır.Schweigger’inanlattığınagöreyaptığıkrokiveresimlerdenbirkısmını(me se lâ Bel grad Ka le si)İstanbul’dabirarkadaşınınyanındabırakmışvegerialamamıştır.Ancakresimproblemlerinineserinokadargeççıkmasınınkaynağıolmasıdapekaklayakıngörünmez.Kitabındüzeni,yazarın“seyahatsanatı”(ars apo

demica)adlıkuramsalbaşvuruliteratürününöğretilerinibenimsediğinigösterir.Bunagörehazırlananseyahatnâmelerkozmografyatürüylebellibirbenzerliğesahiptir.NitekimSchweigger önsözdeseyahatibir“dünyaokulu”nabenzetir.“Arsapodemica”yagöreseyahatnâmeyazabilmekiçinyolculuksüresincegünlüktutulmalı,eldeedilenbilgilerarasındaseçmeleryapılmalı,bunlarınönemliveokuyucuiçinilgiçekiciolanlarıanlatılmalıdır.BubilgiışığındaSchweiggerayrıntılıolarakanlattığıikiGürcübeyinintutumuhakkındaşaşkınlığadüşmüştür.Çünküonlarİstanbul’udolaşmalarınarağmenkendisininaksinegördüklerinedairbir

ikimezheparasındakiayrılıklarıaşarakpapayakarşıbirittifakoluşturmagirişimindearacılıkgöreviniüstlendi.Girişim
1584’tebaşarısızlıklasonuçlandı.ButürtemaslarsayesindeRumPatrikhânesi’ninkâtibi TheodosiosZygolmalasiledostlukkurdu.BöyleceOsmanlıOrtodokstebaasıhakkındaayrıntılıbilgiedindi.İstanbul’dabulunduğusüreiçerisindeelçiliğin,sarayın,halkınyaşayışveâdetleriniyakındangözlemledi.Efendisiningörevisonaerince
(3 Mart 1581)üçAlmanarkadaşıylabirliktedenizyoluylaRodos’a,İskenderiye’yeveReşîd’euğrayarakYafa’ya,oradankarayoluylaKudüs’egittivehacıoldu.DönüşyolculuğundaNablus,Taberiye,Dımaşk,Ba‘lebekveTrablusşam’ıgördü.Oradanyanındaki küçükbir topluluklabirlikteZakintosadasınagidenbirgemiyebindi.Giritönlerindegemibatmatehlikesigeçirdiğindenbirkaçhaftaadadakaldı.SonundaVenedik’eulaşıpkarayoluylaPadova, Innsbruck, Augsburg üzerindenSulz’adöndü(Ka sım 1581). 1582’deNürtingen’depapazyardımcısıoldu,15831589yıllarındaGrötzingen(Ba den), 15891605arasındaWilhermsdorf(Mit

tel fran ken)kasabalarındavekendisiyleâmirininarasıaçıldığından1605’tenölümünekadarNürnberg’dekiFrauenKilisesi’ndepapazlıkyaptı.21Haziran1622 tarihindebuşehirdeöldü.Schweiggeriyibireğitimgörmüş,genişbilgisahibibirvâizolaraktanınır.Nürnberg’devaazlarıylaşöhretkazanmıştı.Birkaçdilbildiğieserlerindenanlaşılmaktadır.
Eser le ri. 1.IlCatechismoTranslato

dellalinguatodescainlinguaItaliana
(Per Sa lo mon Sve ig ger Al la mag no, Vvirt. 
Pre di ca to re del Evan ge lio in Cons tan ti no-
po li. Per Ge or gio Grup pen bach, Tu bin gae 
MDLXXXV). Schweigger’in İstanbul’daikenyaptığıLuther’inKüçükKatechis-
mus’ununİtalyancatercümesidir.ÖnsözdetarihiConstantinopolialprimodi

Salomon

Schweigger
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viyyealaylarınınmutribangrubundaönceHalep,sonradaŞamcephesindemarşmuallimliğiylegörevlendirildi.Beşyıllıkaskerliğininardındantekkelerkapanıncayakadar(1925)zâkirlikgörevinedevametti.Cumhuriyet’inilkyıllarındanitibarenbirsürebaştaKemânîMemduholmaküzerebirçokünlüsanatkârlabirlikteİstanbul,Ankara,İzmirgibişehirlerdefasıltopluluklarındagazelhanlıkvehânendelikyaptı,özelveresmîkurumlardamûsikidersleriverdi.Bilhassa1950’liyıllardansonramersiyehanlıkkültürününyavaşyavaşunutulmayayüztutmasıüzerinekatıldığımevlidmerasimlerindekiicralarıyladahaçokmevlidhanolarakanılmayabaşlandı.1967yılındanvefatınakadarheryılKonya’yagiderekoradamevlidmerasimlerineiştiraketmeyiâdethalinegetirdiğisöylenir.HüseyinSebilci,28 Ağustos1975’teÜsküdar’dakievininkapısınınönündeansızınvefatetti.İkigünsonraÜsküdar’dakiYeniVâlideSultanCamii’ndekılınanöğlenamazınınardındanKaracaahmetMezarlığı’nda,KaracaahmetMescidi’ninbulunduğuadadadefnedildi.Cenazesi,SahaflarŞeyhiolaraktanınanMuzafferOzak’ınbizzatyönettiğitasavvufîgeleneklekaldırıldı.Mezartaşındaki30Ağustos’tavefatettiğinedairkayıt,doğrudeğildir.DinîmûsikidemersiyeformununsontemsilcilerindenkabuledilenHüseyinSebilci,düzenlibirmûsikiöğrenimigörmemesine rağmen aldığı orta seviyedekiderslerlekendiniyetiştirdi.BahariyeMevlevîhânesikudümzenbaşısıŞevkiDede,amcasıMuhammedİzzetDedeveKasımpaşalıünlüzâkirbaşışeyhMehmedCelâleddinEfendi’dendinîmûsiki;SelânikliAhmedEfendiveÛdîAbdiBey’denklasikmûsikimeşketti.GençlikyıllarındabaştaTophane’dekiKådirîhâne,Kasımpaşa’dakiAliAynîBabaTekkesi,Karagümrük’tekiNûreddinCerrâhîTekkesiolmaküzerepek çok tekkede zâkirlik yaptı. AyrıcaHâfızŞaşıOsman,SüleymanKarabacakveDeliHüseyinEfendigibidöneminmeşhurmevlidhanlarıylaokuduğumevlidlerlebusahadaşöhretiyayıldı.NâzikvemütevazikişiliğiyletanınanSebilciHüseyin’inno tabilmemesine rağmen sahip olduğukuvvetliusulbilgisi,eserleriokurkenonaderinbirhâkimiyetsağlamıştır.Fazlaiddialıbirsesesahipolmasadakendineözgügırtlaknağmelerivemakamgeçkileriyleâdetayenibirtavırortayakoydu.Özellikletekkelerdekizikiresnasındatatbikedilen“perdekaldırmatavrı”nıçokiyiuyguladığısöylenir.

Ot to man Em pi re”, New Trends in Ot to man Stu-
di es: Pa pers pre sen ted at the 20  th CIÉPO Sympo-
si um, Rethy mno, 27 Ju ne – 1 July 2012 (ed. M. 

Sa ri yan nis v.dğr.), Rethymno 2014, s. 455-468; NejatGöyünç,“Sa lo mon Schwe ig ger ve Se ya-
hat-nâme si”, TD, XI II/17-18 (1963), s. 118-140; L.Santini,“A pro po si to di una tra du zi one ita li ana 
del Pic co lo Ca tec his mo di M. Lu te ro”, Nu ova Ri-
vis ta Sto ri ca, XLIX/5-6 (1965), s. 627-635; RuhiAyangil,“Wes tern No ta ti on in Tur kish Mu sic”, 
JRAS, se ri es 3, XVI II/4 (2008), s. 412; B.Ebneth,
“Sa lo mo(n) Schwe ig ger (Schwe ic ker, Schwe ig ker, 

Schwe uc ker, Swe ic ker)”, Ne ue De uts che Bi og rap-
hie, XXIV, Ber lin 2010, s. 4546; GülbeyazKula,
“Vom Wis sen um die Le sers chaft: Zur Be de utung 
der Apo de mik für die Re ise besc hre ibun gen von 
Sa lo mon Schwe ig ger und Jo hann Wild am Be is-
pi el des tür kisc hen Ba des (Ha mam)”, Ze itsc hrift 
für Ger ma nis tik, XXIV/1 (2014), s. 10-24.

ÿHed da Re ındl-Kı el

– —SEBÝLCÝ HÜSEYÝN

(1894-1975)

Mevlidhan, mersiyehan,
dinî eserler bestekârý.

˜ ™

İstanbulFatihsemtindekiSultanselimmahallesinde(ba zı ka yıt lar da Şeh re mi ni) doğdu.BabasıİhsanBey,annesiÂmineHanım’dır.Annesininsaraymevlidhanlarındanolduğusöylenir.Okurlarsoyadınıalmışsadabunuhiçkullanmamış,Sebilcikelimesionunismindebirsembololarakkalmıştır.KüçükyaştaKasımpaşa’dakiHüsameddinEfendiDergâhıpostnişiniamcasıMuhammedİzzetDede’nindelâletiyleUşşâkıyyetarikatınaintisapetti.SekizonyaşlarındanitibarenmuharremayındababasıvekardeşiMazharilebirliktesırtlarındameşindenbirelbise,omuzlarındakırba,ellerindetombakkâselerlesokaksokakdolaşıpmersiyeveilâhilerokuyaraksudağıttığındanSebilciHüseyinolaraktanındı.
1913’teBalkanHarbi’ndeaskerealınmasınınardından I.DünyaSavaşı’ndahükümetinemriyleVeledÇelebi’nin(İz

budak)kumandanlığında,gönüllüMevlevîdervişlerindenoluşanMücâhidîniMevle

Ste in, Leipzig 1986)neşredilmiştir.SeyahatnâmeninStefanosYerasimos’unbahsettiği(DBİstA., VI, 480) 1582 (2. bs. ve 
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