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TRITTON, Arthur Stanley

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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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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(1884-1960)

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
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