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TATYOS EFENDÝ

lebe yetiþtirmiþtir. Bunlar arasýnda Arþak
Çömlekçiyan, Münir Mazhar Kamsoy, Na-
sibin Mehmet (Yürü), Mustafa Sunar ve
Abdülkadir Töre en önemlileridir.
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20 Aralýk 1893’te Pilsen’de doðdu. Prag
Karls Üniversitesi Felsefe Fakültesi’nde Ýs-
lâm Tarihi ve Þarkiyat Bölümü’nde okudu.
Çek Doðu araþtýrmalarýnýn kurucusu Ru-
dolf Dvorak, Rudolf Ruzicka ve Max Grü-
nert gibi bilim adamlarýndan Sâmî dilleri,
eski Arap þiiri ve Ýslâm araþtýrmalarý ders-
leri aldý. 1917’de “Emevî Halifesi ve Þairi
II. Velîd” adlý teziyle Ýslâm tarihi sahasýn-
da doktora derecesi aldý. Bir yýl sonra lise
öðretmenliði görevine baþladý. 1921’den
1922’nin sonuna kadar devlet bursuyla
gönderildiði Ýstanbul’da cami, medrese ve
kütüphanelerde araþtýrma yaparak çalýþ-
malarý için malzeme topladý. 1923, 1925,

1929 ve 1933 yýllarý yaz tatillerinde ayný
amaçla tekrar Ýstanbul’a gitti. 1925’te
Karls Üniversitesi’nde ders vermeye baþ-
ladý, 1934’te profesör, 1945’te Ortadoðu
Ýslâm Tarihi Kürsüsü baþkaný ve 1965’te
Asya ve Afrika Araþtýrmalarý Bölümü üye-
si oldu. Üniversite dýþýnda Popüler Kültür
Cemiyeti ile Þarkiyat Enstitüsü’nde devam-
lý konferanslar verdi. Viyana (1923), Berlin
(1931) ve Paris’i (1935) ziyaret etti. 1935’-
te Ýspanya’ya giderek Cordoba (Kurtuba),
Sevilla (Ýþbîliye) ve Granada (Gýrnata) gibi
eski Ýslâm þehirlerini gezdi ve Arapça yaz-
malar koleksiyonuyla Escorial Kütüphane-
si’nde araþtýrma yaptý. Ayný yýl Roma’da
düzenlenen XIX. ve 1957’de Münih’te ya-
pýlan XXIV. Milletlerarasý Þarkiyat kongre-
lerine katýldý. 1961-1962 yýllarýnda Irak hü-
kümetinin davetlisi olarak bu ülkeye gitti
ve Baðdat þehrinin kuruluþunun 1200. yýl
dönümünü kutlama törenlerine katýlarak
Timur’un Baðdat’ý zaptý konusunda bir
teblið sundu. 1964’ün Nisan ve Mayýs ay-
larýnda yine davetli olarak gittiði Ýstanbul
Üniversitesi’nde binbir gece masallarý ve
Prag Üniversitesi’ndeki þarkiyat çalýþma-
larý hakkýnda iki teblið sundu, ayrýca An-
kara ve Konya’yý ziyaret etti. Ekim 1966’-
da Pehlevî Kütüphanesi yöneticilerinin
davetiyle gittiði Tahran’da I. Milletlera-
rasý Ýranoloji Kongresi’ne katýldý, Ýsfahan
ve Þîraz’ý gezdi. 17 Mart 1981’de Prag’da
öldü.

Eserleri. Société Asiatique (Paris), Çe-
koslavak Þarkiyat Enstitüsü, Çek Bilim ve
Sanat Akademisi, Çek Kraliyet Bilimler
Akademisi, Çek Yazarlar Birliði, PEN Ku-
lübü, Irak Bilimler Akademisi gibi kuru-
luþlarýn üyesiydi. Tauer’in yayýmlanmýþ bir-
çok eseri ve makalesi vardýr (bir listesi için
bk. Rypka, XXXVI/1 [1968], s. 543-550).
Bunlar Ýran ve Arap araþtýrmalarý þeklin-
de iki kýsma ayrýlabilir. Ýran araþtýrmalarý
aslýnda Farsça’daki Türkoloji sahasýna gir-
mektedir. Esas ilgi alaný, XV. yüzyýl sonuy-
la XVI. yüzyýl baþlarýnda Timur ve oðullarý
zamanýný anlatan tarihçilerin eserleriydi.
Bu sahadaki en önemli çalýþmasý Nizâmed-
din Þâmî’nin æafernâme’sinin edisyon kri-
tiðidir (æafarnåma, histoire des conquêtes
de Tamerlan intitulée æafarnåma par Ni-
¾åmudd¢n }åm¢, I-II, Prague 1937-1956).
Farsça yayýmlanan eserde Ýstanbul’da Top-
kapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi Baðdat
Köþkü bölümünde yer alan yazmasý temel
alýnmýþ, ayrýca Ýstanbul, Paris ve Londra’-
da bulunan nüshalarýyla Hâfýz-ý Ebrû’nun
Zübdetü’t-TevârîÅ-i Baysungurî’sinden
faydalanýlmýþtýr. Kitabýn Türkçe’ye tercü-

göstermiþ, bestelediði þarký ve saz eser-
leri fasýl mûsikisinin en raðbet edilen eser-
leri içinde yer almýþtýr. Birçok þarkýsýnýn
güftesi kendisine ait olan Tatyos Efendi’-
nin, bestekârlýðýnýn sâzendeliðinden üstün
olduðu kabul edilir. Þarkýlarýndaki üslûp
ve özellikle ara naðmeleri çok baþarýlýdýr.
Ýyi bir nota bilgisine sahip olmasýna rað-
men bestelerinin büyük kýsmý tesbit edi-
lemediðinden unutulmuþtur. Yýlmaz Öztu-
na onun beste, peþrev, saz semâisi ve þar-
kýlardan meydana gelen yetmiþ üç eseri-
nin listesini vermiþ (BTMA, II, 382-383),
Nazar Özsahakyan ise biri taksim elli do-
kuz eserinin notasýný neþretmiþtir (Türk
Sanat Müziðinde, s. 1013-1053). Bunlar
arasýnda rast, kürdili-hicazkâr, sûzinak ve
karcýðar peþrev ve saz semâileriyle hüsey-
nî saz semâisi saz mûsikisinin þaheserle-
rinden sayýlýr. “Bir gönlüme bir hâl-i perî-
þânýma baktým” mýsraýyla baþlayan rast,
“Bu akþam gün batarken gel” ve, “Gam-
zedeyim devâ bulmam” mýsralarýyla baþ-
layan uþþak, “Mâni oluyor hâlimi takrîre
hicâbým” ve, “Çektim elimi gayri bu dün-
yâ hevesinden” mýsralarýyla baþlayan hü-
seynî, “Affetme sakýn hançer-i müjgânýný
nâgâh” mýsraýyla baþlayan sûzinak þar-
kýlarý çok sevilen eserlerinden bazýlarýdýr.
Ahmed Râsim, “Kesik Kerem Nazîresi”
adýyla da anýlan “Gamzedeyim devâ bul-
mam” mýsraýyla baþlayan þarkýsýný “hâli-
nin sâfiyâne tasviri” diye nitelemiþtir. Ba-
zý þiirlerini de bestelediði Ahmed Râsim,
Kemençeci Vasilaki ve Þevki Bey, Tatyos
Efendi’nin en yakýn arkadaþlarýndandýr.
Ahmed Râsim bestelediði þarkýlarý önce
Tatyos Efendi’ye meþkeder ve eserlerini
ondan dinlemekten çok hoþlanýrdý. Beste-
leri için Kemençeci Vasilaki’nin, “O yapsýn
ben çalayým” dediði söylenir. Genellikle aðýr
sesleri icra etmeyi seven, oyun havasý ve
köçekçe gibi eserleri çalmaktan pek hoþ-
lanmayan, kalender ve rindmeþrep bir ki-
þiliðe sahip olan Tatyos Efendi pek çok ta-
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Kitlesel ölümlere sebep olan
veba hastalýðý.˜ ™

Sözlükte “yaralamak, ayýplamak, kusur-
lu görmek” anlamlarýndaki ta‘n kökünden
türeyen tâûn bazý dilcilere göre bulaþýp
yayýlan her hastalýðýn adýdýr. Tâunu veba-
nýn bir türü kabul eden Ýbn Kayyim el-
Cevziyye’ye göre her tâun vebadýr, ancak
her veba tâun deðildir (e¹-ªýbbü’n-nebe-
vî, s. 29-30). 1894 yýlýnda Fransýz bilim ada-
mý Alexandre Yersin tarafýndan buluna-
rak “yersinia pestis” adý verilen basilin yol
açtýðý hastalýðýn hýyarcýklý, septisemik ve
akciðer vebasý diye çeþitli türleri bilinmek-
tedir. Eski Ahid’in çeþitli yerlerinde Ýsrâilo-
ðullarý’nýn isyankâr davranýþlarýnýn Allah’ýn
gazabýný üzerlerine çektiði, bu sebeple ve-
ba ile cezalandýrýldýklarý ifade edilir (Sayý-
lar, 16/44-48; Tesniye, 28/20-21; Mezmurlar,
78/50; 106/29). Bazý müfessirler, Kur’an’-
da (el-A‘râf 7/130-135) Hz. Mûsâ’ya inan-
mayan Firavun ve Mýsýrlýlar’ýn üzerine gön-
derildiði bildirilen tûfan, çekirge, haþere,
kurbaðalar ve kan gibi musibetler için kul-
lanýlan “ricz” kelimesini tâun olarak açýk-
lamýþtýr (Taberî, VI, 41). Hz. Peygamber,
tâunun önceki milletlerden bir gruba ve
Ýsrâiloðullarý’na ceza olarak (ricz) gönde-
rilen bir hastalýk olduðunu belirtmiþ, bir
yerde veba çýktýðýný duyanlarýn oraya git-
memelerini, bulunduklarý beldede ortaya
çýktýðý takdirde oradan ayrýlmamalarýný
söylemiþtir (Buhârî, “Týb”, 100; Müslim,
“Selâm”, 92- 97; Müsned, I, 173, 176-177,
182; V, 202, 213). Bir rivayete göre Resûl-i
Ekrem, Kur’an’da kýssalarý anlatýlan bazý
peygamberlerin ümmetleri gibi toptan he-
lâk yerine kendi ümmetinin Allah yolun-
da savaþarak yaralanma (ta‘n) ve tâunla
ölümünü dilemiþ; tâunun Allah’ýn bazý kim-
seleri cezalandýrdýðý bir çeþit azap, mü-
minler için bir rahmet olduðunu söylemiþ,
ona yakalanan bir kiþinin sabredip ecrini
Allah’tan bekleyerek bulunduðu yerde kal-
masý, bunun Allah’ýn takdiri olduðuna ve
baþýna Allah’ýn yazdýklarýnýn dýþýnda hiçbir
þeyin gelmeyeceðine inanmasý durumun-
da kendisine þehid sevabý verileceðini be-
lirtmiþtir (Buhârî, “Týb”, 31; “Kader”, 15;
tâundan ölmenin þehitlik sayýldýðýný be-
lirten diðer rivayetler için bk. Buhârî, “Ci-
hâd”, 30, “Týb”, 30; Müslim, “Ýmâre”, 166).
Bir baþka rivayete göre Resûlullah ümme-
tinin sonunun ta‘n ve tâun olacaðýný ifade
etmiþ, Hz. Âiþe’nin, “Ta‘ný biliyoruz, tâun

nedir?” sorusuna karþýlýk, “Karnýn alt kýs-
mýnda ve koltuk altýnda çýkan develerde-
kine benzer bezedir” demiþtir (Ýbn Abdül-
ber, VI, 212; Ýbn Kayyim el-Cevziyye, s. 29;
Münâvî, IV, 288). Eski kaynaklarda tâunun
belirtileri arasýnda koltuk altýnda, kulak ar-
kasýnda, burun yanýnda ve vücudun yu-
muþak dokulu kýsýmlarýnda siyah, yeþil ve
bozuk renkte, çok acý veren çýbanlarýn çýk-
masý, bunlardan kanlý irin akmasý ve kus-
ma, kalp çarpýntýsý, baygýnlýk gibi durum-
lar zikredilir.

Ýslâm tarihinde birçok tâun olayý kayde-
dilmiþtir. Hz. Peygamber zamanýnda gö-
rülen ilk tâun 6 yýlýnda (627) Medâin’de
meydana gelen Þîrûye tâunudur. Hz. Ömer
devrinde birkaç tâundan söz edilir. Belâ-
zürî, onun zamanýnda Hayber yahudileri
arasýnda veba salgýný çýktýðýný haber ver-
mektedir (Fütûh, s. 32). 17 veya 18 (639)
yýlýndaki Amvâs tâununda içlerinde Ebû
Ubeyde b. Cerrâh ve Muâz b. Cebel gibi
sahâbenin ileri gelenlerinin de bulundu-
ðu 25-30.000 kiþi ölmüþtür (Ýbn Kesîr, VII,
79 vd.). Suriye bölgesi ordu kumandaný
Ebû Ubeyde b. Cerrâh tarafýndan Þam-
Hicaz yolu üzerindeki Serð kasabasýnda
karþýlanan Hz. Ömer’e Þam’da veba çýk-
týðý haberi verilince vebanýn olduðu yere
gitmemiþ, kendisine, “Allah’ýn kaderin-
den mi kaçýyorsun?” diyen Ebû Ubeyde’-
ye Allah’ýn kaderinden yine O’nun kaderi-
ne sýðýndýðýný söylemiþtir (Buhârî, “Týb”,
30; Müslim, “Selâm”, 100). 69 (688) yýlýn-
da Basra’da meydana gelen tâun salgýný,
“sel sularýnýn önüne gelen her þeyi alýp gö-
türmesi gibi” insanlarý âniden öldürme-
sinden dolayý Cârif tâunu diye anýlmýþtýr.
Basra’daki tâunun üç gün devam ettiði
ve her gün 70.000 insanýn öldüðü rivayet
edilmiþtir. Burada oturan sahâbî Enes b.
Mâlik’in ailesinden seksene yakýn kiþi haya-
týný kaybetmiþtir. Feteyât adý verilen tâun
87’de (706) Basra, Vâsýt ve Þam bölgesi-
ni etkisi altýna almýþtýr. 131 (749) yýlýnda
yine Basra ve çevresinde çýkan tâun üç ay
kadar sürmüþ ve her gün 1000 kadar insan
ölmüþtür (Nevevî, I, 105-107). Ýbn Kesîr
muhtelif tâun salgýnlarýndan söz eder. 749
(1348) yýlý olaylarýný anlatýrken geniþ bir
coðrafyaya yayýlan tâun sýrasýnda Dýmaþk
þehri ve yakýnlarýnda bir günde 300’den
fazla insanýn öldüðünü, sadece Emevî Ca-
mii’nde bir vakitte on beþ kiþinin cenaze
namazýnýn kýlýndýðýný kaydeder (el-Bidâye,
XIV, 237 vd.). 764’te (1363) Mýsýr’da görü-
len tâun salgýnýnda da birçok insan haya-
týný kaybetmiþtir (a.g.e., XIV, 317). Hasta-
lýðýn yayýlmasýnda kara ve deniz yoluyla ti-

mesinde Tauer’in bu eseri esas kabul edil-
miþtir (Zafername, Ankara 1949). Timur
hânedaný uzmaný olan Tauer, birkaç ma-
kalesinde ve Hâfýz-ý Ebrû’nun Mecmû£a’-
sýnýn bir kýsmýnýn neþri olan Penc Risâle-i
TârîÅî ...: Cinq opuscules de ¥åfi¾-i Ab-
r† concornant l’histoire de l’Iran au
temps de Tamerlan adlý eserinde (Prag
1959) bu dönemi ele almýþtýr. Ýran tarihi
metinlerine dair edisyonlarý, Osmanlý Dev-
letiyle ilgili olarak Avrupa tarihindeki olay-
larýn açýklanmasýna katkýda bulunmuþtur.
Bu konudaki kitabý Belgrad seferiyle þeh-
rin fethini anlatýr ve çeþitli Ýran kaynaklarý-
nýn incelenmesiyle hazýrlanmýþtýr (Histoire
de la campagne du Sul¹ån Suleymån Ier

contre Belgrade en 1521, Prag 1924). Mü-
ellif, Osmanlý tarihçisi Celâlzâde Sâlih Çe-
lebi’nin Belgrad seferine dair eserinin ba-
zý bölümlerini daha sonra bu çalýþmasýna
ilâve etmiþtir (Ar.O, VII/1-2 [1935], s. 191-
196). Tauer’in bir ilgi alaný da Fars edebi-
yatýdýr. Bu sahadaki temel eseri Jan Rypka’-
nýn hazýrladýðý Dejiny perske a tadzicke
literatury (Ýran ve Tacik edebiyatý tarihi,
Praha 1956, 1963) adlý kitap için yazdýðý
uzun makaledir. Arapça sahasýnda ise bin-
bir gece masallarýnýn Çekçe tercümesiyle
meþhurdur (Tisic a jedna noc, I-VIII, Prag
1928-1963) ve bunlar masallarýn en geniþ
metinleri olarak bilinir. Bu eserine küçük
bir Ýslâm ansiklopedisi diye görülebilecek
derecede ayrýntýlý not ve yorumlar ekle-
miþtir. Tauer’in Çek tarihçisi Josef Susta’-
nýn yönetiminde hazýrlanan Dejiny lidstva
(Ýnsanlýk tarihi) adlý ilk Çek dünya tarihine
ve Tvurcove dejin (Tarihi yapanlar) adlý
ansiklopediye de büyük katkýsý olmuþ, özel-
likle Novy Orient’te birçok makalesi yer
almýþtýr. Ölümünden sonra World of Is-
lam, Its History and Culture adlý bir ese-
ri daha yayýmlanmýþtýr (Prag 1984).
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