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TA‘DÎL ve TECVÎR

Þarkiyat Kürsüsü baþkanlýðýna geçti. Sa-
vaþýn sonlarýna doðru enstitü binalarýnýn
bombardýmanda tahrip olmasý üzerine öð-
rencilerine bir müddet kendi evinde ders
verdi. 1957’de emekliye ayrýlýncaya kadar
Münster’de enstitü müdürlüðünü yürüt-
tü. Ayrýca 1956’dan itibaren Münster’de-
ki Almanya-Türkiye Dostluk Cemiyeti’nin
baþkanlýðýný yaptý. 11 Kasým 1967’de uzun
bir hastalýktan sonra Münster’deki evin-
de öldü. Taeschner, uzlaþtýrýcý bir karakte-
re sahip olup öðrenci ve meslektaþlarý ta-
rafýndan çok sevilen bir hoca idi. Sýk sýk
üzerinde çalýþtýðý ülkelere seyahat edip sa-
ha araþtýrmalarýna çýkan Taeschner, Paul
Wittek ile beraber 1927 yazýnda Batý Ana-
dolu’da bir geziye çýkarak özellikle Ýznik ve
Bursa’da erken Osmanlý yapý ve kitâbele-
rini araþtýrýp neticelerini “Die Vezirfamilie
der ðandarlyzade (14.-15. Jht.) und ihre
Denkmäler” (Isl., XVIII [1927], s. 60-115)
ve “Beiträge zur frühosmanischen Epig-
raphik und Archäologie” (a.g.e., XX [1932],
s. 109-186) adlý makalelerinde yayýmlamýþ-
týr. Bu seyahatte gördüklerini ayrýca “Ana-
tolische Forschungen” adlý bir yazýsýnda
(ZDMG, LXXXII [1928], s. 83-118) anlatmýþ-
týr.

Ailesinin sahip olduðu ilâç fabrikasýnýn
maddî imkân saðladýðý Taeschner din, ede-
biyat, tarih, hukuk, müzik vb. konularý da
kapsayan, bazý Arapça ve Farsça kitapla-
rýn yanýnda aðýrlýklý olarak Osmanlýca eser-
lerden meydana gelen çok önemli bir yaz-
ma koleksiyonuna sahipti. 1970’te bu ko-
leksiyonun 131 el yazmasý Leiden Üniversi-
tesi Kütüphanesi’ne satýlýp 2006 yýlýnda Jan

Schmidt tarafýndan katalogu hazýrlanmýþ-
týr. 1910’da Münih’te Ýslâm sanat eserleri
sergisinde teþhir edilen, IV. Murad’ýn Ve-
nedik balyosu için yaptýrdýðý sanýlan (son-
radan “Taeschner albümü” diye anýlan) bir
Osmanlý minyatür albümünü 1914 yýlýnda
General Böttiger’den satýn alýp 1925’te ya-
yýmlamýþtýr. Bir cildi Taeschner albümünün
orijinalini teþkil eden dört adet minyatür-
lü bu yazma 1937’de Berlin’deki Staatlic-
he Museen’e sergilenmek üzere emanet
verilmiþ, ancak 1945’te -belki savaþ gani-
meti olarak- Rusya’ya gönderilmiþ ve ora-
da kaybolmuþtur.

Taeschner’in öncülük ettiði ilmî alanlar
özellikle Anadolu’nun tarihî coðrafyasý, Os-
manlý coðrafî edebiyatý, kültür tarihi ve
fütüvvet tarihini kapsar. Taeschner, Gab-
riel Baer’e göre Ortaçað loncalarý konusun-
da üstün bir otorite idi. Osmanlý ve Ýran
sanat tarihiyle dinler tarihi diðer merak
konularýný oluþturur. 1944’te yayýmlanan
“Der Islam im Banne des Nationalismus
der Zwischenweltkriegszeit” adlý bir ma-
kalesinde (Beiträge zur Arabistik, Semitis-
tik und Islamwissenschaft, nþr. Richard
Hartmann – Helmuth Scheel, Leipzig 1944,
s. 484-513) iþaret ettiði gibi müslüman ül-
kelerinde yaþanan modernlik geliþmeleriy-
le de ilgilenmiþtir. Bu yazýda, Türkiye’deki
laikleþme sürecinin diðer müslüman Orta-
doðu ülkelerinde etki ve paralellikleri olup
olmadýðý incelenmektedir. Taeschner, Arap
harfleriyle yazýlmýþ metinlerin Latin harfle-
rine çevrilmesini problem olarak görüp ye-
ni bir transkripsiyon önerisinde bulunmuþ
(Vorschlag eines internationalen Transkrip-
tionssystems für die islamischen Litera-
tursprachen, dem 18. Internationalen Ori-
entalistenkongress vorgelegt, Glückstadt-
Hamburg 1931), dört yýl sonra Carl Brockel-
mann, August Fischer ve Wilhelm Heffen-
ning ile birlikte bugün de Almanya’da kul-
lanýlan sistemini oluþturmuþtur (Die Trans-
literation der arabischen Schrift in ihrer An-
wendung auf die Hauptliteratursprachen
der islamischen Welt, Leipzig 1935; Wies-
baden 1969).

Taeschner’in baþlýca eserleri þunlardýr:
1. Die Psychologie Qazwînis (Tübingen
1912). 2. Das anatolische Wegenetz
nach osmanischen Quellen (1924; I-II,
Leipzig 1924-1926; I-II, Frankfurt / Main
2008). Doçentlik tezinin bir bölümünü de
içeren ilk büyük eseridir. Burada gerek
Evliya Çelebi ve Kâtib Çelebi’nin eserleri
gibi coðrafî edebiyatý, gerekse çeþitli ta-
rihleri ve Avrupa seyahatnâmelerini de-
ðerlendirip Anadolu’dan geçen temel gü-
zergâhlarý tesbit etmeye çalýþmaktadýr. 3.

s. 331-332; Teftâzânî, Þer¼u’l-Mašå½ýd (nþr. Ab-
durrahman Umeyre), Beyrut 1409/1989, IV, 301-
302; Ýbnü’l-Hümâm, el-Müsâyere, Bulak 1317, s.
111-112, 133; Beyâzîzâde Ahmed Efendi, Ýþârâ-
tü’l-merâm min £ibârâti’l-Ýmâm (nþr. Yûsuf Ab-
dürrezzâk), Kahire 1368/1949, s. 225, 227; Elma-
lýlý, Hak Dini, I, 167-168; III, 2087.

ÿMustafa Sinanoðlu

– —
TA‘DÎLÜ’l-ULÛM

( #����א���� )

Hanefî fakihi
ve kelâm âlimi Sadrüþþerîa’nýn

(ö. 747/1346)
mantýk, kelâm ve astronomi
konularýna eleþtirel açýdan

bakýþ yaptýðý ansiklopedik eseri
(bk. SADRÜÞÞERÎA).
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Alman þarkiyatçýsý.
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8 Eylül 1888’de varlýklý bir ailenin çocu-
ðu olarak Almanya’nýn güneyinde bulunan
Bad Reichenhall’de doðdu. Berlin’deki orta
öðreniminden sonra 1909-1912’de Bonn,
Berlin, Münih, Erlangen ve Kiel üniversite-
lerinde Doðu bilimlerini okudu ve Arapça,
Farsça, Türkçe öðrendi. Arap filolojisinde
Kazvînî’nin £Acâßibü’l-maÅlûšåt’ý üzerine
Georg Jacob yönetiminde hazýrladýðý dok-
tora tezini 1912 yýlýnda verdi. Ardýndan ilk
Ýstanbul seyahatini gerçekleþtirdi ve öðre-
nimine Paris ve Londra’da devam etti. Ký-
sa bir süre Rudolf Tschudi’nin yanýnda ça-
lýþtýktan sonra I. Dünya Savaþý’nda Türkçe
tercümaný olarak Filistin cephesinde gö-
revlendirildi. Türk Filistin cephesi çözüldü-
ðünde Taeschner Ýngilizler’e esir düþtü ve
ancak 1919 sonunda Mýsýr yoluyla Alman-
ya’ya dönebildi. Evliya Çelebi’nin eseri ve
dönemindeki Osmanlý Anadolusu’nun to-
pografyasýna dair hazýrladýðý doçentlik te-
zini 1922’de Münster Üniversitesi’ne sun-
du. 1920’li yýllarda birkaç defa Ýstanbul’a,
1930-1931’de Kahire’ye ve Kudüs’e gitti.
1929’da Münster Üniversitesi’nde (fahrî)
profesör unvanýný kazandý. Dindar bir Ka-
tolik olmasýna raðmen Nazi iktidarýyla uz-
laþýp 1933 yýlýnda parti üyesi oldu. 1935’te
Münster Üniversitesi’nde Anton Baums-
tark’ýn yerine þarkiyat profesörlüðüne ta-
yin edildi. II. Dünya Savaþý yýllarýnda kýsa
bir süre uzman sýfatýyla Dýþiþleri Bakan-
lýðý’nda görevlendirildi ve Aralýk 1941’de
Münster Üniversitesi’ne döndü. 1942’de

Franz Taeschner
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a.mlf., Catalogue of Turkish Manuscripts in the
Library of Leiden University and Other Collecti-
ons in the Netherlands, Leiden 2006, III, 26-335;
E. Ellinger, Deutsche Orientalistik zur Zeit des
Nationalsozialismus 1933-1945, Edingen-Nec-
karhausen 2006, s. 56-60, 71, 147, 159, 366, 534;
“Schriftenverzeichnis Franz Taeschner”, Isl.,
XXXIX (1964), s. 261-270; H. Grotzfeld, “Profes-
sor Dr. Franz Taeschner”, TTK Belleten, XXXII/
126 (1968), s. 293-295 (s. 294-295’te Taeschner’in
1965’ten sonraki yayýnlarýnýn listesi yer almakta-
dýr); H. J. Kissling, “Franz Taeschner (1896-1967)”,
ZDMG, CXVIII (1968), s. 14-17.
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Ýnsan-melek, peygamberler, sahâbe
ve diðer insanlar arasýnda

üstünlük açýsýndan tercih yapmayý
ifade eden bir terim.

˜ ™

Sözlükte “artmak, fazlalaþmak; üstün
gelmek” anlamýndaki fazl (fadl) kökünden
türeyen tafdîl; “bir kimseyi veya bir þeyi
üstün tutmak, onu diðerlerinden üstün
kabul etmek” demektir. Fazl ayrýca “karþý-
lýksýz iyilik, lutuf; üstünlük” mânasýna ge-
lir. Ayný kökten türeyen fazîlet “güzel ah-
lâkta üstün derece; bir þeyin kendine öz-
gü üstünlüðü ve fonksiyonlarý” anlamýnda
kullanýlýr (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât,
“fdl” md.; el-Mu£cemü’l-vasî¹, “fdl” md.).
Fazl kavramý Kur’ân-ý Kerîm’de 104 yerde
geçer. Bunlarýn beþi hariç hepsi zât-ý ilâ-
hiyyeye nisbet edilmektedir (M. F. Abdül-
bâký, el-Mu£cem, “fdl” md.). Ýlgili âyetler
incelendiðinde ve hayatýn seyri göz önün-
de bulundurulduðunda Cenâb-ý Hakk’ýn in-
sanlarý maddî imkânlarý, fiziksel ve ruhsal
nitelikleri bakýmýndan eþit yaratmadýðý an-
laþýlýr. Nisâ sûresinde (4/32, 34) insan tü-
rünü meydana getiren kadýn ve erkek cin-
sinden her birinin diðerinde bulunmayan
üstünlüklere sahip olduðu beyan edilir. Nahl
sûresinde de (16/71) insanlarýn maddî im-
kânlar bakýmýndan eþit seviyede tutulma-
dýðý bildirilir. Ruhî / mânevî bakýmdan pey-
gamberlerin hem diðer insanlara göre üs-
tün bir konum taþýdýðý (el-En‘âm 6/83-86)
hem de kendi aralarýnda fazilet derecele-
rinin bulunduðu belirtilmiþtir (el-Bakara 2/
253; el-Ýsrâ 17/55). Ayrýca iman, sâlih amel
ve özellikle cihad faaliyeti açýsýndan (en-Ni-
sâ 4/95) insanlar arasýnda farklýlýklarýn bu-
lunduðu haber verilmiþtir. Kur’ân-ý Kerîm’-
de tafdîlden baþka ictibâ, ihtiyâr, ýstýfâ
(seçmek, tercih etmek) kavramlarý Allah’a nis-
bet edilerek bunlarýn peygamberler, mü-
minler ve bilhassa Muhammed ümmetine
yönelik ilâhî fiiller olduðu (el-Hac 22/78)

vurgulanmýþtýr (a.g.e., “cby”, “pyr”, “sfv”
md.leri). Buhârî, el-Câmi£u’½-½a¼î¼’in
“Fecâ,ilü aþhâbi’n-nebî” bölümünde (62.
kitab) Hulefâ-yi Râþidîn’in faziletleriyle hep-
si muhacir arasýnda yer alan yirmiyi aþkýn
sahâbînin faziletine dair rivayetler zikret-
miþtir. Müslim, el-Câmi£u’½-½a¼î¼’in “Fe-
câ,il” bölümünde (43. kitab) Hz. Peygam-
ber’in bütün varlýklarýn en hayýrlýsý oldu-
ðuna iþaret eden hadisleri kaydettikten
sonra þemâili hakkýndaki rivayetleri sýra-
lamýþ, ardýndan Hz. Îsâ, Ýbrâhim, Mûsâ,
Yûnus, Yûsuf ve Zekeriyyâ ile Hýzýr’a dair
rivayetlere yer vermiþtir. Eserin “Fecâ,ilü’þ-
þahâbe” bölümünde (44. kitab) dört hali-
feden sonra muhacirlerden ve ensardan
otuzu aþkýn sahâbî ile Bey‘atürrýdvân’a ka-
týlan sahâbîler, ensar, bunlarýn bazý kabile-
lerinin ve Kureyþ kadýnlarýnýn faziletleriyle
ilgili rivayetleri nakletmiþtir. Wensinck’in
el-Mu£cem’inde yirmi bir sütunluk bir yer
kaplayan fazl kavramýnýn birçok hadis riva-
yetinin kaynaðýnda bulunduðu görülmekte-
dir. Burada imanýn yaný sýra namaz, oruç,
hac, zekât (sadaka), dua, zikir vb. ibadet-
lerin ve ahlâkî davranýþlarýn gerçekleþtiril-
me biçimleri arasýnda üstünlüklerin bu-
lunduðu ifade edilmektedir. Hadis rivayet-
lerinde peygamberler ve ümmetleri ara-
sýndaki fazilet farklýlýklarýna da sýkça te-
mas edilmektedir (Wensinck, el-Mu£cem,
“fzl” md.).

Kur’ân-ý Kerîm’de genel anlamda kur-
tuluþun iman ve sâlih amele baðlý olduðu
ifade edilir. Bunun yanýnda imanýn ve amel-
lerin makbul oluþ þartlarýnýn ve derecele-
rinin bulunduðu beyan edilir. Hadislerde ise
daha ayrýntýlý bilgiler verilir. Literatürde taf-
dîl konusunda ileri sürülen görüþleri þöy-
lece özetlemek mümkündür. 1. Ýnsan-Me-
lek Arasýnda. Mu‘tezile âlimlerinin çoðun-
luðu, meleklerin Allah’a yakýnlýklarý ve gü-
nahtan korunmuþ olmalarý dolayýsýyla pey-
gamberlerden ve insanlardan üstün oldu-
ðunu kabul etmiþtir. Az sayýda Eþ‘arî ke-
lâmcýsý ve Ýslâm filozoflarý da bu kanaat-
tedir. Ehl-i sünnet ve Þîa kelâmcýlarý ise
bazý naslarýn iþaretiyle istidlâl ettikten baþ-
ka kötülük iþlemeye eðilimi bulunan insan-
larýn iman edip sâlih amel iþledikleri tak-
dirde meleklerden üstün olacaðýný ifade
etmiþtir. Buna göre efdaliyet derecesi þöy-
ledir: Baþta Hz. Peygamber olmak üzere
resuller, büyük melekler, nebîler, takvâ sa-
hibi müminler, diðer müminler ve melek-
ler (Teftâzânî, s. 196-199; DÝA, XXIX, 41).

2. Peygamberler Arasýnda. Peygamber-
lerin Allah katýndaki dereceleri itibariyle
en üstün insan konumu taþýdýklarý ve me-
leklerden de üstün olduklarý -Mu‘tezile’-

Alt - Stambuler Hof- und Volksleben.
Ein türkisches Miniaturenalbum aus
dem 17. Jahrhundert (Hannover 1925;
Osnabrück 1978). 4. Al-£Umår¢’s Be-
richt über Anatolien in seinem Wer-
ke Masålik al-ab½år f¢ mamålik al-
am½år (Leipzig 1929). Ýbn Fazlullah el-
Ömerî’ye ait eserin Anadolu’yla ilgili kýs-
mýnýn Arapça metnidir. 5. Der anato-
lische Dichter Nå½ir¢ (um 1300) und
sein Futuvvetnåme (Leipzig 1944). 6.
Geschichte der arabischen Welt (Hei-
delberg-Berlin 1944). Eskiçað’dan 1840 yý-
lýna kadar bir devri kapsar. 1964 yýlýnda
Fritz Steppat’ýn milliyetçilik döneminde
Arap dünyasý üzerine yazdýðý bir bölümle
geniþletilmiþ olarak yeniden yayýmlanmýþ
ve uzun zaman Almanya’da el kitabý þek-
linde kullanýlmýþtýr. 7. Ðihånnumå: Die
altosmanische Chronik des Mevlånå
Me¼emmed Neschr¢ (I-II, Leipzig 1951-
1955). Theodor Menzel, yýllarca Neþrî’nin
Cihannümâ’sýyla ilgili araþtýrma yaptýktan
sonra 1939’da henüz metnini yayýma ver-
meden ölünce Berlin’deki Prusya Bilimler
Akademisi bu neþrin gerçekleþtirilmesini
Taeschner’den rica etmiþtir. Yazmalarýn fo-
tokopisi 1943’te bir bomba saldýrýsýnda ya-
yýnevinde yanmýþ, bu yüzden eser gecikme-
li olarak yayýmlanmýþtýr. 8. Gülschehr¢s
Mesnev¢ auf Achi Evran, den Heiligen
von Kýrschehir und Patron der türki-
schen Zünfte (Wiesbaden 1955). 1930’da
Taeschner’in, hocasý Georg Jacob’dan sa-
týn aldýðý fütüvvet risâlelerini içeren Türk-
çe bir el yazmasýnda (Schmidt, Catalogue,
III, 298) bulduðu Gülþehrî’nin Ahî Evran
hakkýndaki mesnevisinin metni, Almanca
tercümesi ve Taeschner’in yorumundan
oluþmaktadýr. Taeschner, 1930’da ilk neþ-
riyatla tercümesini Hamburg’da yayýmla-
mýþsa da bu çalýþma kendi ifadesiyle ye-
tersiz kaldýðý, ayrýca Raif Yelkenci’de mes-
nevinin ikinci bir nüshasý ortaya çýktýðý için
1955’te daha kapsamlý bir neþrini gerçek-
leþtirmiþtir. 9. Zünfte und Bruderschaf-
ten im Islam: Texte zur Geschichte der
Futuwwa (Zürich-München 1979). Hayatý
boyunca üzerinde çalýþtýðý bir dizi makale
þeklinde yayýmladýðý bu fütüvvet ve lonca-
lar tarihi kendi saðlýðýnda hazýrlanmasýna
raðmen ölümünden ancak on iki yýl son-
ra kitap halinde çýkmýþtýr.
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