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Ýngiliz þarkiyatçýsý.
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25 Þubat 1881’de Ýngiltere’nin Norfolk
bölgesinde bir sahil kasabasý olan Great
Yarmouth’da doðdu. Kasabadaki Protes-
tan (Congregational) kilisesinde din adamý
olan babasýnýn hastalýðý sebebiyle ailesi beþ
yýl sonra Wandsworth’a göç etti. Tritton or-
ta öðrenimini Londra’da United Westmins-
ter School’da tamamladý. Yüksek öðreni-
mini Londra Üniversitesi’nde Ýngiliz dili ve
edebiyatý ile (1900) Oxford Üniversitesi
Mainsfield College’da teoloji (1906) olmak
üzere iki alanda yaptý. Morcombelake ka-
sabasýndaki Protestan kilisesinde bir yýl di-
nî hizmette bulundu. Göttingen Üniversi-
tesi’nde J. Wellhausen’ýn danýþmanlýðýnda
iki dönem teoloji çalýþmalarýný sürdürdü.
1909 yýlýnda Lübnan’ýn Bürümmâne kasa-
basýndaki Friends’ Mission School’da öð-
retmen olarak çalýþtý. 1911-1916 arasýnda
Edinburgh Üniversitesi Ýbrânî ve Sâmî dil-
leri kürsüsünde asistanlýk yaptý. Bu ara-
da Aden’de birkaç ay misyonerlik faaliye-
tinde bulundu. 1914’te Londra Üniversite-
si’nde Arap dili ve edebiyatý alanýnda yük-
sek lisans derecesini aldý. “The Rise of the
Imams of Sanaa” adlý teziyle 1918 yýlýnda
Edinburgh Üniversitesi’nde doktorasýný ta-
mamladý. 1921’de Aligarh Üniversitesi’-
ne Arapça profesörü olarak tayin edildi.

Encyclopedia of Islam için yazdýðý “Ali-
garh” maddesinde dokuz yýl süreyle çalýþ-
týðý bu üniversite hakkýnda önemli objektif
bilgiler yer almaktadýr. 1931’de Londra’-
daki School of African and Oriental Studi-
es’in (SOAS) Arap Dili ve Edebiyatý Bölü-
mü’ne öðretim üyesi tayin edildi. Farklý
statülerde çalýþtýktan sonra 1938’de H.
Gibb’in ardýndan profesörlüðe yükseltildi
ve bölüm baþkanlýðýna getirildi. 1946 yýlýn-
da emekliye ayrýlmasýna raðmen bu ku-
rumda ders vermeyi sürdürdü. Ayný yýl
School of African and Oriental Studies’in
þeref üyeliðiyle ödüllendirildi, ayrýca kendi-
sine “professor emeritus” unvaný verildi.
Emekliliði döneminde School of African
and Oriental Studies yanýnda British Mu-
seum’un þarkiyat çalýþmalarý bölümüne
devam etti. Royal Asiatic ve Royal Central
Asian Societies gibi kurumlarýn ilmî top-
lantýlarýna katýldý. 8 Kasým 1973’te öldü.
Özenli ve dikkatli bir öðretim üyesi, istik-
rarlý bir ilim adamý olan Tritton’un ilmî ça-
lýþmalarý derinlikli olmaktan çok Arapça,
Ýbrânîce ve Süryânîce’den Ýslâm dini, Ýslâm
tarihi, Ýslâm eðitim kurumlarýndan kelâm
ve itikadî mezheplerine kadar çok geniþ
bir alana yayýlmaktadýr. Konularý ele alma
yöntemi tahlil ve yorumlara deðil araþtýr-
malarýný hassas bir þekilde kaydederek bul-
gularýný tanzim etmeye dayanmaktadýr. Ko-
nunun aslýný gölgeleyecek abartýlý ifade-
lerden kaçýnmaya özen göstermiþ, bozuk
üslûpla yazýlan ve gramer hatalarý içeren
bazý eserler hakkýnda tanýtým ve deðer-
lendirme yazýsý kaleme almayý kabul et-
memiþtir.

Eserleri. 1. The Rise of the Imams of
Sanaa (Oxford 1925). 2. The Caliphs and
their non-Muslim Subjects (London: Ox-
ford University Press 1930). Hz. Ömer’in
hilâfeti döneminde Ýslâm topraklarýnda-
ki gayri müslim unsurlarýn dinî, sosyal ve
kültürel hayatýnýn ele alýndýðý eser Hasan
el-Habeþî tarafýndan el-ƒulefâß ve reßâ-
yâhüm min ³ayri’l-müslimîn adýyla Arap-
ça’ya çevrilmiþtir (Kahire 1949). 3. Teach
Yourself Arabic (London 1943, 1947,
1958, 1967). Temel sarf ve nahiv kuralla-
rýyla konuþma dilinde geçen bazý ifade ka-
lýplarý ve cümleleri içeren kendi kendine
Arapça öðrenme kitabýdýr. 4. Muslim The-
ology (Bristol 1947). Kelâm ilminin olu-
þum süreci, itikadî mezhepler ve bazý ke-
lâm meselelerine dair olan eseri Mehmet
Dað Ýslâm Kelâmý adýyla Türkçe’ye çevir-
miþtir (Ankara 1983). 5. Islam: Beliefs and
Practices (London 1951, 1954, 1957, 1962,
1966). Eserde Hz. Muhammed ve Kur’an,
Ýslâm’da ibadetler, hadis ve sünnet, iman

içermekteydi. 1793’te Tecellî Mehmed
Efendi yeni bir cami inþa ettirdi. 1796’-
dan önce Yûsuf Âgâh Efendi b. Süleyman
Penah Efendi bir kütüphane kurdu ve
mektep yaptýrdý. Rusya tarafýndan örgüt-
lenen Mora isyanýný izleyen yýllarda 1770’-
ten 1779 yýlýna kadar paralý Arnavut as-
kerleri ve yaðmacý çetecilerin faaliyetleri
þehre zor günler yaþattý. Bu yýllarda pek
çok köyde müdafaasý kolay olan kule evler
yapýldý, Tripoliçe saðlam bir surla çevrildi,
bir tabya ve iç kale ile güçlendirildi.

William M. Leake, Tripoliçe’nin 1805’te
1000’i Yunanlýlar’a ait toplam 2500 hâne-
si olduðunu belirtir. 1813’te Henry Holland
Tripolitza’nýn büyük, surla çevrili bir þehir
olduðunu, üçte biri veya dörtte biri Türk
15.000 kiþilik bir nüfusu bulunduðunu ya-
zar. Ayný yýl Tripoliçe’yi gören Gell ise 20.000
ile 30.000 arasý bir nüfustan söz eder.
1828’de daha eski bir bilgiye dayanan Ma-
ximilian Thielen kitabýnda Tripolitza’yý bir
duvarla çevrilmiþ, altý kapýlý, yüksek ze-
minde bir iç kaleye sahip istihkâmlý bir þe-
hir diye anlatýr; dört büyük camiyi, altý Yu-
nan kilisesini ve birkaç vakfý, pek çok ha-
mamý, þehrin ortasýnda bir pazarý ve ge-
niþ caddeleri kaydeder. Thielen ayrýca Tri-
politza’da çok hareketli bir ticarî hayatýn
olduðunu, burada 12.000 civarýnda nüfu-
sun bulunduðunu tahmin eder. 1822 Eki-
minde Yunan isyaný sýrasýnda þehir böl-
gedeki diðer yerleþim yerlerinden kaçan
müslümanlarla doldu. Burasý Yunanlý âsi-
lerce ele geçirildi ve müslüman nüfusun
tamamý katledildi. Bunlarýn sayýsý birçok
kaynakta 25.000-30.000 olarak verilir.

Tripoliçe 1825 Haziranýnda Kavalalý Ýb-
râhim Paþa tarafýndan savaþsýz geri alýn-
dý. Þehir 1828’de tamamen tahrip edildi.
1830’larda Yunanistan baðýmsýz bir dev-
let haline gelince Fransýz askerî mühen-
disleri yeni bir plana göre þehrin tekrar
inþa edilmesine yardýmcý oldu. Ayný yýllar-
da þehrin ismi Tripolis þeklinde deðiþtiril-
di. Bugün medrese diye isimlendirilen ve
Aghios Dimitrios Meydaný’nda bulunan taþ-
tan yapýlmýþ saðlam bir köþkle XVIII. yüz-
yýlýn sonlarýyla XIX. yüzyýlýn ilk dönemle-
rinden kalma mezar taþlarý dýþýnda Osman-
lý Tripoliçesi’nden herhangi bir þey kalma-
mýþtýr. Þehirde bazý önemli Osmanlý siya-
set adamlarý ve yazarlarý yetiþmiþtir. Bun-
lar arasýnda Vezîriâzam Moralý Damad Ha-
san Paþa ile âlim, þair ve siyasetçi Abdur-
rahman Sâmi Paþa zikredilebilir. Tripoliçe
günümüzde 25.000 dolayýnda nüfusuyla
Mora’nýn idarî bir merkezi ve yollarýn dü-
ðüm noktasýnda tarýmsal bir pazar yeri ko-
numundadýr.
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sürdürdü. 1952’de Deutsche Morgenlän-
dische Gesellschaft’ýn, 1959’da Peru’daki
Ýnstituto Peruano de Altos Estudios Ýsla-
micos’un þeref üyeliðine getirildi. Yetmiþ
yaþýnda iken bir ameliyat geçirdi ve daha
sonra 11 Ekim 1960’ta Basel’de öldü.

Rudolf Tschudi’nin bilim anlayýþýnýn þe-
killenmesinde iki akademisyenin etkisi ol-
muþtur. Bunlardan biri doktora hocasý Ge-
org Jacob, diðeri Carl Heinrich Becker’dir.
Jacob, Arap dili ve edebiyatýnda kendisi-
ne rehberlik etmiþ, bu vesileyle Türkçe’-
ye ve derviþlik öðretisine ilgi duyarak bu
alanlara yönelmiþtir. Ardýndan Türkiye’ye
gitmiþ, Türkiye’de iken Türkçe, Arapça ve
Farsça pek çok yazma eser toplayarak Ýs-
viçre’ye götürmüþtür. Bu eserleri önemli
bir koleksiyon niteliðinde Basel Üniversite-
si Kütüphanesi’ne hediye etmiþtir. Bec-
ker’in þahsýnda gerçek anlamda tarihçili-
ði bulan Tschudi, antik dünyanýn devam
edegelen etkisi ve Ýslâm kültüründe bir
rönesansýn eksik olduðu inancýný hocasýy-
la birlikte benimsiyordu. Bu dönemde der-
viþliðe olan ilgisi zayýflamýþ ve daha çok
tarih yazýcýlýðýyla uðraþmýþ, çalýþmalarýnda
Osmanlý-Türk tarihi araþtýrmalarýna aðýr-
lýk vermiþtir. Öðrencisi Fritz Meier hocasý-
nýn yetmiþinci doðum günü dolayýsýyla bir
hâtýra kitabý yayýmlamýþtýr (Westöstlische
Abhandlungen. Rudolf Tschudizum sieb-
zigsten Geburstag Über reicht von Freun-
den und Schülern, Wiesbaden 1954).

Eserleri. 1. Das …safnåme des Lutfi
Pascha (doktora tezi, Berlin 1910). Ese-
rin giriþinde Lutfi Paþa’nýn hayatýna ayrýn-
týlý biçimde yer verilmiþ ve Âsafnâme’nin
yazma nüshalarý üzerinde durulmuþtur.
Kitabýn iki ana bölümünden ilki Âsafnâ-
me’nin Almanca tercümesini açýklamalý
dipnotlarýyla içerir. Dipnotlar daha ziyade
bazý kavramlarýn Almanca karþýlýklarýyla
þahýs isimleri hakkýndaki izahlardan iba-
rettir. Ýkinci bölümde kitabýn tam metni
yer almaktadýr. 2. Das Vilâjet-nâme des
Hâdschim Sultan (Berlin 1914). Bu ça-
lýþma da iki bölümden meydana gelir. Ýl-
kinde eserin Almanca çevirisi dipnotlarla
birlikte verilir; ikinci bölüm eserin metnin-
den oluþur. 3. Das Chalifat (Tubingen
1926). Türkiye’de hilâfetin kaldýrýlmasýn-
dan yaklaþýk bir yýl sonra Basel’de bir kon-
feransta sunulduktan sonra yayýmlanan
küçük bir risâledir. Burada halifeliðin kal-
dýrýlmasýnýn Türkiye’nin Ýslâmî gelenekten
tamamen kopmasý anlamýna geldiði ve
bunun Türkiye’nin Avrupalýlaþmasý amacý-
na yönelik olduðu belirtilir. 4. Vom alten
osmanischen Reich (Tubingen 1930). Bu
çalýþma da bir konferanstan geliþtirilmiþ

dipnotlu yirmi sekiz sayfalýk bir metindir.
Giriþte Anadolu’da millî bir Türk Devleti’-
nin ortaya çýktýðý ve Osmanlý Devleti’nin
milletler üstü Ýslâmî alâmetlerinin terke-
dildiði vurgulanýr; Avrupalýlaþma’nýn geç-
miþten tamamen kopma amacýný taþýdý-
ðý ifade edilir.

Tschudi’nin diðer çalýþmalarý þunlardýr:
“Ein Schreiben Sülejmans I. an Ferdinand
I.” (Festschrift Georg Jacob, Leipzig 1932,
s. 317-328); “Vom Islam zur Zeit der Kre-
uzzüge” (Festschrift Otto Franke, Asia Ma-
jor, IX, Leipzig 1933, s. 441-454); “Die os-
manische Geschichte bis zum Ausgang
des 17. Jahrhunderts” (Neue Propyläen
Weltgeschichte, III, Berlin 1941, s. 567-600);
“Die Bekehrung des Kaighusuz” (Festschrift
Karl Meuli in Heimat und Humanität, Basel
1952, s. 203-207); “Das osmanische Reich”
(Hesperia, sy. 10 [Zürih 1953], s. 52-70);
“Die Ausbreitung des Islam bis zum Jah-
re 750” (Historia Mundi, V, Bern 1956, s.
357-390); “Bektaschi” (Enzyklopädie des Is-
lam, I [1954], s. 1161-1163).
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TÛBÂ
( ��CD )

Cennetteki bir aðaçla iliþkilendirilen
Kur’an terimi.

˜ ™

Ýslâm kaynaklarýnda tûbâ kelimesinin
kökeni ve anlamýyla ilgili farklý açýklama-
lar mevcuttur. Bu kelimenin Arapça “tyb”
kökünden türeyip “güzellik, hoþluk, iyilik,

esaslarý, þeriat, itikadî mezhepler, tasav-
vuf, hilâfet ve devlet sistemi, Ýslâm top-
lumunda sosyal hayat ve son dönem dinî
akýmlar üzerinde durulmaktadýr. 6. Mate-
rials on Muslim Education in the Midd-
le Ages (London 1957). Ortaçað’da Ýslâm
dünyasýnýn farklý bölgelerinde eðitim faali-
yetleri ve medreseler çeþitli istatistik bil-
gilerle deðerlendirilmektedir. Tritton özel-
likle Bulletin of the School of Oriental
and African Studies, Journal of the Ro-
yal Asiatic Society ve Oriens gibi ya-
yýnlarda ve bir süre editörlüðünü yaptýðý
The Encyclopaedia of Islam gibi ansiklo-
pedilere çok sayýda makale ve madde yaz-
mýþ, sadece Bulletin of the School of
Oriental and African Studies’de 140 ki-
tap hakkýnda deðerlendirme yazýlarý çýk-
mýþtýr.
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Ýsviçreli þarkiyatçý,
tarih âlimi.˜ ™

2 Mayýs 1884’te Ýsviçre’nin Glarus þeh-
rinde doðdu. Yüksek öðrenimini Basel Üni-
versitesi’nin Klasik ve Þark Filolojisi bölüm-
lerinde 1904 yýlýnda tamamladý. 1910’da
Erlangen’da Georg Jacob’un gözetiminde
Das …safnåme des Lutfi Pascha adlý te-
ziyle doktor unvanýný aldý. Bu sýrada ho-
casýnýn teþvikiyle Türkçe öðrendi. Ardýn-
dan Hamburg’da bulunan Koloni Enstitü-
sü’nün Tarih ve Kültür Semineri’nde Carl
Heinrich Becker’in yanýnda asistanlýða baþ-
ladý. Tübingen’de doçentliðe hazýrlanýrken
I. Dünya Savaþý’nýn çýkmasý yüzünden ça-
lýþmasý yarým kaldý. 1914’te Becker’in ye-
rine Hamburg’daki Koloni Enstitüsü’ne ta-
yin edildi. Savaþtan sonra 1919’da Zürih
Üniversitesi’ne profesör olarak gitti. 1922’-
de Basel Üniversitesi’ne geçti. Öðrencisi
Fritz Meier’e profesör kadrosunu açabil-
mek için 1949’da bu görevinden istifa et-
ti, fakat ayný üniversitede ders vermeyi

Rudolf

Tschudi


