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esaslarý, þeriat, itikadî mezhepler, tasavvuf, hilâfet ve devlet sistemi, Ýslâm toplumunda sosyal hayat ve son dönem dinî
akýmlar üzerinde durulmaktadýr. 6. Materials on Muslim Education in the Middle Ages (London 1957). Ortaçað’da Ýslâm
dünyasýnýn farklý bölgelerinde eðitim faaliyetleri ve medreseler çeþitli istatistik bilgilerle deðerlendirilmektedir. Tritton özellikle Bulletin of the School of Oriental
and African Studies, Journal of the Royal Asiatic Society ve Oriens gibi yayýnlarda ve bir süre editörlüðünü yaptýðý
The Encyclopaedia of Islam gibi ansiklopedilere çok sayýda makale ve madde yazmýþ, sadece Bulletin of the School of
Oriental and African Studies’de 140 kitap hakkýnda deðerlendirme yazýlarý çýkmýþtýr.
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TSCHUDI, Rudolf
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(1884-1960)

˜

Ýsviçreli þarkiyatçý,
tarih âlimi.

™

2 Mayýs 1884’te Ýsviçre’nin Glarus þehrinde doðdu. Yüksek öðrenimini Basel Üniversitesi’nin Klasik ve Þark Filolojisi bölümlerinde 1904 yýlýnda tamamladý. 1910’da
Erlangen’da Georg Jacob’un gözetiminde
Das …safnåme des Lutfi Pascha adlý teziyle doktor unvanýný aldý. Bu sýrada hocasýnýn teþvikiyle Türkçe öðrendi. Ardýndan Hamburg’da bulunan Koloni Enstitüsü’nün Tarih ve Kültür Semineri’nde Carl
Heinrich Becker’in yanýnda asistanlýða baþladý. Tübingen’de doçentliðe hazýrlanýrken
I. Dünya Savaþý’nýn çýkmasý yüzünden çalýþmasý yarým kaldý. 1914’te Becker’in yerine Hamburg’daki Koloni Enstitüsü’ne tayin edildi. Savaþtan sonra 1919’da Zürih
Üniversitesi’ne profesör olarak gitti. 1922’de Basel Üniversitesi’ne geçti. Öðrencisi
Fritz Meier’e profesör kadrosunu açabilmek için 1949’da bu görevinden istifa etti, fakat ayný üniversitede ders vermeyi
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sürdürdü. 1952’de Deutsche Morgenländische Gesellschaft’ýn, 1959’da Peru’daki
Ýnstituto Peruano de Altos Estudios Ýslamicos’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 þekillenmesinde iki akademisyenin etkisi olmuþtur. Bunlardan biri doktora hocasý Georg Jacob, diðeri Carl Heinrich Becker’dir.
Jacob, Arap dili ve edebiyatýnda kendisine 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 Ýsviçre’ye götürmüþtür. Bu eserleri önemli
bir koleksiyon niteliðinde Basel Üniversitesi Kütüphanesi’ne hediye etmiþtir. Becker’in þahsýnda gerçek anlamda tarihçiliði bulan Tschudi, antik dünyanýn devam
edegelen etkisi ve Ýslâm kültüründe bir
rönesansýn eksik olduðu inancýný hocasýyla birlikte benimsiyordu. Bu dönemde derviþliðe olan ilgisi zayýflamýþ ve daha çok
tarih yazýcýlýðýyla uðraþmýþ, çalýþmalarýnda
Osmanlý-Türk tarihi araþtýrmalarýna aðýrlýk vermiþtir. Öðrencisi Fritz Meier hocasýnýn yetmiþinci doðum günü dolayýsýyla bir
hâtýra kitabý yayýmlamýþtýr (Westöstlische
Abhandlungen. Rudolf Tschudizum siebzigsten Geburstag Über reicht von Freunden und Schülern, Wiesbaden 1954).
Eserleri. 1. Das …safnåme des Lutfi
Pascha (doktora tezi, Berlin 1910). Eserin giriþinde Lutfi Paþa’nýn hayatýna ayrýntýlý biçimde yer verilmiþ ve Âsafnâme’nin
yazma nüshalarý üzerinde durulmuþtur.
Kitabýn iki ana bölümünden ilki Âsafnâme’nin Almanca tercümesini açýklamalý
dipnotlarýyla içerir. Dipnotlar daha ziyade
bazý kavramlarýn Almanca karþýlýklarýyla
þahýs isimleri hakkýndaki izahlardan ibarettir. Ýkinci bölümde kitabýn tam metni
yer almaktadýr. 2. Das Vilâjet-nâme des
Hâdschim Sultan (Berlin 1914). Bu çalýþma da iki bölümden meydana gelir. Ýlkinde eserin Almanca çevirisi dipnotlarla
birlikte verilir; ikinci bölüm eserin metninden oluþur. 3. Das Chalifat (Tubingen
1926). Türkiye’de hilâfetin kaldýrýlmasýndan yaklaþýk bir yýl sonra Basel’de bir konferansta sunulduktan sonra yayýmlanan
küçük bir risâledir. Burada halifeliðin kaldýrýlmasýnýn Türkiye’nin Ýslâmî gelenekten
tamamen kopmasý anlamýna geldiði ve
bunun Türkiye’nin Avrupalýlaþmasý amacýna yönelik olduðu belirtilir. 4. Vom alten
osmanischen Reich (Tubingen 1930). Bu
çalýþma da bir konferanstan geliþtirilmiþ
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dipnotlu yirmi sekiz sayfalýk bir metindir.
Giriþte Anadolu’da millî bir Türk Devleti’nin ortaya çýktýðý ve Osmanlý Devleti’nin
milletler üstü Ýslâmî alâmetlerinin terkedildiði vurgulanýr; Avrupalýlaþma’nýn geçmiþten tamamen kopma amacýný taþýdýðý 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 Kreuzzüge” (Festschrift Otto Franke, Asia Major, IX, Leipzig 1933, s. 441-454); “Die osmanische 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 Jahre 750” (Historia Mundi, V, Bern 1956, s.
357-390); “Bektaschi” (Enzyklopädie des Islam, 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 açýklamalar mevcuttur. Bu kelimenin Arapça “tyb”
kökünden türeyip “güzellik, hoþluk, iyilik,

TÛBÂ

göz aydýnlýðý” gibi mânalara geldiði, cennetteki bir aðacý ifade ettiði, Habeþ veya
Hint dillerinde cennetin ismi olarak kullanýldýðý belirtilmiþtir (Lisânü’l-£Arab, “tyb”
md.; Taberî, XIII, 99; Fahreddin er-Râzî, XIX,
50-51). Kur’an’da yalnýz bir yerde, “iman
edip sâlih amel iþleyenlere ne mutlu (tûbâ
lehüm), varacaklarý yer ne güzeldir!” meâlindeki âyette (er-Ra‘d 13/29) geçen tûbâ
kelimesi için klasik tefsirlerde benzer rivayetler nakledilmiþtir. Vâkýa sûresindeki
âyetlerde (56/17-40) cennet tasvirleri içerisinde cennet aðaçlarý (bk. AÐAÇ) anlatýlýrken de ayný rivayetlere yer verilmiþtir.
Bu rivayetlerin bir kýsmý doðrudan tûbâ ismine atýfla cennetteki bir aðacý tasvir etmekte, bir kýsmý da sadece cennet aðacý
tasvirlerinden bahsetmektedir. Elmalýlý Muhammed Hamdi âyette geçen “tûbâ lehüm” ifadesinin “selâmün aleyküm” gibi
bir dua cümlesi olduðunu ileri sürmüþtür
(Hak Dini, IV, 2986; tûbâ kelimesinin bu
anlamda kullanýldýðý hadisler için bk. Wensinck, el-Mu£cem, “tyb” md.).
Resûl-i Ekrem’in, “Ey Allah’ýn elçisi, seni
görüp de sana iman edene ne mutlu!” diyen bir kiþiye, “Beni görüp de bana iman
edene ne mutlu! Fakat beni görmeden bana iman edene -tûbâ kelimesini kullanarak üç defa- ne mutlu!” dediði, adamýn tûbânýn ne olduðunu sormasý üzerine Resûlullah’ýn, “O cennette yüz yýl boyunca (altýnda) yürünebilecek büyüklükte bir aðaçtýr; cennetliklerin elbiseleri o aðacýn tomurcuklarýndan yapýlýr” dediði (Müsned, III, 71),
bir baþka rivayette bir bedevînin, “Ey Allah’ýn elçisi, cennette meyve var mýdýr?”
diye sorduðu ve Hz. Peygamber’in, “Evet,
orada bir aðaç vardýr ki ona tûbâ denilir”
dediði, arkasýndan bedevî, “Bizim arazimizdeki hangi aðaç ona benzer?” diye sorunca, “Senin arazindeki hiçbir aðaç ona
benzemez, ancak Þam’da ceviz denilen bir
aðaç ona benzer, tek bir gövde üzerinde
biter, yukarýya doðru dallanýr, budaklanýr”
þeklinde cevap verdiði, adamýn bu defa,
“Gövdesinin büyüklüðü ne kadardýr?” sorusu üzerine Hz. Peygamber’in, “Ailene ait
üç yaþýný doldurmuþ bir deve yola çýkýp
yaþlýlýk sebebiyle köprücük kemiði kýrýlýncaya kadar yürüse yine de onun çevresini
dolaþmýþ olamaz” dediði ifade edilmiþtir
(a.g.e., IV, 183-184). Diðer bir rivayette
ise cennette tûbâ adý verilen bir aðacýn
bulunduðu, bir süvariye güçlü ve hýzlý bir
at verilse onun gölgesinde yüz yýl ilerleyeceði, yapraðýnýn ve henüz olgunlaþmamýþ
yemiþinin yeþil ve serinletici, çiçeðinin sarý, ince ve hafif, dallarýnýn kadife, reçinesinin zencefil ve bal gibi olduðu belirtilmiþtir

(Ýbn Ebü’d-Dünyâ, hadis nr. 53). Bir baþka rivayette de tûbânýn cennette bir aðacýn adý olduðu, cennetteki bütün evlerin
onun dallarýndan yapýldýðý, dallarýnýn evlerin üzerine sarktýðý, cennettekilerin meyvelerini yemeyi arzuladýklarýnda aðacýn
kendilerine doðru eðildiði, onlarýn da o
aðaçtan diledikleri kadar yedikleri bildirilmiþtir (Ebû Nuaym el-Ýsfahânî, III, 249). Yine bir rivayette, “Cennette bir aðaç vardýr; eðitilmiþ süratli bir ata binen süvari
yüz yýl gider de onun gölgesini bitiremez”
denilmiþtir (Müslim, “Cennet”, 6, 8). Hadisin açýklamasýnda aðacýn gölgesinden muradýn dallarýnýn kapladýðý yerler, isminin
de tûbâ olduðu belirtilmiþtir (Davudoðlu,
XI, 235).

Diðer dinlerdeki cennet tasvirlerinde de
çeþitli aðaçlardan söz edilir. Yahudiliðe göre yeryüzü cennetinde binbir aðaç vardýr
ve bu aðaçlar arasýnda ölümsüzlük bahþeden hayat aðacý ile iyiyi kötüyü bilmeye
yarayan bilgi aðacýnýn ayrý bir önemi vardýr. Ezoterik Ýbrânî öðretisinde hayat aðacý yukarýdan aþaðýya doðru uzanýr, o her
þeyi aydýnlatan güneþtir. Talmud’a göre
hayat aðacý o kadar büyüktür ki çevresi
ancak beþ asýrda katedilebilir. Öte yandan
Hint geleneðinde kâinatýn, kökü yukarýda,
dallarý aþaðýya doðru inen kozmik bir aðaç
biçiminde tasvir edildiði inanýþlar bulunmaktadýr. Ýslâm kaynaklarýndaki rivayetlerde tûbâ meyvesinden yenilen, çiçeðinden elbise yapýlan, gölgesinde istirahat
edilen, cennetliklerin pek çok ihtiyacýnýn
karþýlandýðý aðaç þeklinde nitelenmektedir. Tûbânýn kelime anlamýndan hareketle bu aðacýn cennetlikleri rahat ettiren, onlarý hoþnut kýlan, bünyesinde çeþitli nimetleri barýndýran bir esenlik ve mutluluk aðacý olduðu söylenebilir. Bu durumda tûbâ
aðacý cennetliklerin mutluluk ve huzur kaynaðýný meydana getiren bir sembole karþýlýk gelmektedir.
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ÿAli Erbaþ

Kültür ve Edebiyat. Tûbâ müslüman milletlerin kültür, sanat ve edebiyatýnda kökü Hz. Peygamber’in makamý olan “vesîle” cennetinde, dallarý en üstten alta doðru bütün cennet tabakalarýna ulaþacak þekilde tasavvur edilen aðaçtýr. Nahl-i tûbâ,
tûbâ-yý cinân diye de anýlýr. Türkçe’de “baþý göðe ermek” deyiminden hareketle “baþý tûbâya ermek” tabirine de rastlanmaktadýr. Bu konuda dinî ve edebî metinlerden halk kültürü ve edebiyatýnýn yazýlý, sözlü kaynaklarýna, tasavvufî eserlere kadar
zengin bir malzeme oluþmuþtur. Kelimenin, Kur’an’da “ne mutlu!” mânasýna da
olsa zikredilmesi yanýnda bu aðacýn hadislerde belirtilen hârikulâde özelliklerinden
dolayý son dönemlerde Türkçe’de kýz adý
olarak kullanýldýðý görülmektedir.

Ýslâm kültüründe tûbâ ve çevresinde yer
alan diðer unsurlarla zenginleþip çeþitlenen bilgiler mi‘rac âyetlerinin yorumu ve
hadislerdeki bilgilerle sýnýrlý kalmamýþ, Ýsrâiliyat’a kadar uzanan deðiþik kaynaklardan gelen verilerle karýþarak çeþitlenmiþtir. Abdülkadir-i Geylânî’nin øunyetü’¹-¹âlibîn’inde diðer tasavvufî eserlerde tekrarlanan þu ifadeler yer almaktadýr: “Resûlullah efendimiz tûbâ aðacý için þöyle
buyurmuþtur: Cennette bulunan hemen
herkesin bir aðacý vardýr. Bu aðacýn adýna
tûbâ denir. Ehl-i cennetten biri üstüne yeni bir elbise giymek istediði zaman o aðacýn yanýna gider; aðacýn çiçekleri açýlýr; bunlarýn içinden rengârenk elbiseler çýkar. Bu
çiçekler altý renk olup her biri ayrýca yetmiþ renge ayrýlýr. Bunlardan meydana gelen elbiseler ne renk ne de þekil olarak birbirine benzer. O kimse bunlardan hangisini isterse onu alýr.”
Tûbâ, Arap, Fars þair ve yazarlarýnýn deðiþik algýlayýþ biçimleri yanýnda hayal dünyalarýnýn da katkýsýyla zenginleþerek abartýlý biçimde anlatýlan dinî-edebî bir kavram
haline gelmiþtir. Bu þekliyle Türk edebiyatýnda özellikle divan þiiri ve nesrine intikal
etmiþ, divan edebiyatý mazmun ve remizleri arasýna girmiþtir. Ayrýca þairler tarafýndan verimli bir mitolojik malzeme kabul
edilmiþ, tasavvufî anlayýþ ve açýklamalarýn
geliþtirdiði yorumlarla bu alana mahsus
bir terim halinde deðiþik mânalar kazanmýþtýr. Nitekim tasavvuf sözlüklerinde tûbâ Hak ile üns makamýný ifade eden bir
kavram olarak tanýmlanmýþ, bu tür metinlerde Allah’ýn huzurunda mutluluk, sükûn ve huzur içinde bulunma halini anlatmak için de kullanýlmýþtýr.
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarýnda kaside ve gazellerde müstakil beyitler ya317

