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~ SAFFET KösE 

DIETEHICI,Friedrich 
(1821. 1903) 

İslam felsefesi 
ve Arap edebiyatı alanlarındaki 

çalışmalarıyla tanınan 
Alman şarkiyatçısı. 

Berlin· de doğdu. Yüksek öğrenimini 
Berlin ve Halle üniversitelerinde tamam
ladı; özellikle Halle'deki çalışmalarını Do
ğu dilleri üzerinde yoğunlaştırdı. 1846 
yılında Berlin Üniversitesi'nde doktora
sını verdi. 1847' de Doğu'ya yaptığı seya~ 
hat sırasında Mısır. Suriye. Filistin gibi 
islam ülkelerini gezdi; ilmi araştırma ve 
temaslarda bulundu. Daha sonra tekrar 
Berlin' e döndü; 1850 yılında doçent un
vanıyla Berlin Üniversitesi'nde Arap dili 
öğretim üyeliğine tayin edildi. Bir müd
det sonra da aynı üniversitede profesör 
oldu ve ölümüne kadar yürüttüğü bu 
görevi sırasında islamiyat'la ilgili pek çok 
araştırma yaptı. 

Eserleri. Munk, G. L. Flugel ve E. Renan 
gibi ilk önemli şarkiyatçılardan olan Die
terici, özellikle Arap edebiyatı ve islam 
felsefesi alanlarında kaleme aldığı eser
leri, metin neşri ve tercümeleriyle isla
miyat üzerine daha sonraki yıllarda ya
pılacak çalışmalara yön vermiş, meslek
taşlarına araştırma ve tartışma zemini 
hazırlamıştır. Eserlerinin başlıcaları şun
lardır: 1. Mutanabbi und Seifuddaula 
(Leiden 1847). Ünlü Arap şairi Ebü't-Tay
yib el-Mütenebbi'nin (ö. 354 / 965) Harn
dani emiri Seyfüddevle ile olan ilişkileri
ne dairdir. Eser özellikle Mütenebbi'nin 

şiirlerinin değerini. Arap şiiri içindeki ye
rini tesbit bakımından önemli görülmüş 
ve Mütenebbi ile ilgili araştırmalarda dik
kate alınmaya layık bir çal ışma olarak 
değerlendirilmiştir (Biachere, s. 455). Di
eterici bu eserinde, Seatibi'nin Yetime
tü'd-dehr'indeki Mütenebbi'ye dair bö
lümü "Mütenebbi ve Seyfüddevle" baş
lığıyla iktibas etmiş, ayrıca şarkiyatçıla
rın konuya ilişkin bazı görüş ve tesbit
lerine de yer vermiştir. 2. Mutanabbii 
carmina cum commentario Vahidii (l-ll. 
Berlin 1858- 1861 ). Mütenebbi divanının 
Vahidi tarafından yapılan şerhle birlikte 
neşridir. Eser divanın ilk ilmi ve kaliteli 
neşri olması bakımından büyük önem 
taşır. Dieterici yazdığı giriş kısmında, 

Mütenebbi'yi itaatle bağımsızlık tema
yüllerini bir arada yaşamaya sevkeden 
şartları, şairin edebi çevresiyle ilişkileri
ni ve üslübunun kaynaklarını inceleme
ye çalışmış, bu arada onu islam öncesi 
Arap şairlerinin başarısını tekrarlayan 
büyük şairlerin sonuncusu olarak gös
termiştir (a.g.e., s. 456); 3. Alfiyyah, car
men didacticum grammaticum et in 
Alfiyyam commentarius (Leipzig 1851). 

ibn Malik'in Elfiyye'sinin Bahaeddin ibn 
Akil şerhiyle birlikte neşridir. Dieterici 
daha sonra ibn Akil'in şerhini Almanca'
ya da çevirmiştir (Leipzig 1852). 

Dieterici, uzun zaman ayırdığı ve "Aris
to'nun teolojisi" diye andığı ünlü Eşılluc
ya ile ilgili olarak başlıca şu çalışmaları 
yapmıştır: 1. "Die Theologie des Aristote
les" (ZDMG, 1877, XXXI, 117 - 126) 2. "Sur 
les etudes philosophiques des Arabes 
au x• siecle". 1878'de Floransa'da yapılan 
IV. Milletlerarası Müsteşrikler Kongre
si'ne tebliğ olarak sunulmuş ve Atti del 
4. Congresso internazionale degli ori
entalisti'de yayımlanmıştır (Roma 1877, 

lll, 385-394). 3. "Uber die sogenannte The
ologie des Aristoteles bei den Arabern". 
1881'de Berlin'de düzenlenen V. Millet
lerarası Müsteşrikler Kongresi'ne sunu
lan bu tebliğ de Verhandlungen des 5. 
International en Orientulisten- Cangres
ses'de yayımlanmıştır (Berlin 1881. I. 3 -

1 2) 4. Die Sogenannte Theologie des 
Aristoteles (Leipzig 1882). Eşıllucya'nın 

üç yazma nüshasına dayanılarak (Ab
durrahman Bedevi, Efiatan 'inde'/- 'Arab, 
s. 7) yapılan ilk neşri olup Dieterici tara
fından bir yıl sonra yine aynı adla Alman
ca'ya çevrilmişti r (Leipzig 1883). Dieteri
ci bu çalışmalarında EşulUcya 'nın ger
çekte Aristo'ya ait olmayıp Plotin'in En
neadlar'ının IV, V ve VI. bölümlerinden 
ibaret olduğunu tesbit edememişse de 
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gerçekleştirdiği metin neşriyle eser üze
rinde araştırmaların yoğunlaşmasına ve
sile olmuştur. Nitekim Valentin Rose bu 
neşrin hemen arkasından Deutsche Li
teratur-Zeitung'da yayımlanan (1883) 

bir yazısında EşulUcya'nın Plotin'in En
neadlar'ı ile olan ilişkisini kesin biçim
de ortaya koymuş, daha sonra da bu iki 
eser arasındaki münasebetle ilgili pek 
çok çalışma yapılmıştır (a.g.e., s. 6-37). 

Dieterici, ihvan-ı Safa ile İhvan-ı Sa
fa Risaleleri üzerine geniş ve o dönem 
için orijinal olan önemli çalışmalar yap
mıştır. Otuz yıl kadar süren ve günümüz
de de değerini koruyan bu çalışmalar 

genellikle metin neşri, tercüme ve giriş 
mahiyetindeki değerlendirme yazıların
dan meydana gelmektedir. 1. Der Streit 
zwischen Mensch und Tier (Berlin 1858). 

Bu çalışmaların ilkini oluşturan eser, VIII. 
risalede yer alan ve insanlarla hayvan
lar arasındaki çekişmeyi anlatan bir ma
salın muhtasar tercümesidir. 2. Die Pro
piideutik der Araber (Leipzig 1 865) . I

VI. risalelerin tercümesidir. 3. Logik und 
Psychologie der Araber (Leipzig 1868). 

Vli-Xlll. risalelerin tercümesidir. 4. Natur
wissenschaft der Araber (Leipzig 1875). 

XIV-XXI. risalelerin tercümesidir. s. Ant
hropologie der Araber (Leipzig I 871 ). 

XXII-XXX. risalelerin tercümesidiL 6. Die 
Lehre von der Weltseele bei der Ara
ber (Leipzig 1873) . XXXI-XL. risalelerin 
tercümesidir. Dieterici'nin bu çalışmaları 
genellikle serbest tercüme şeklinde ol
makla birlikte orüinal metinlerdeki temel 
fikirlere uygunluğu bakımından güveni
lir kabul edilmiştir (Tibawi, s. 31 ). Eser
Iere eklenen önsözlerde risalelerin mü
ellifleri, kaynakları ve ihvan-ı Safa top
luluğu hakkında bazı tartışmalara yer 
verilmiş, ayrıca tercümelerin bir kısmı
na açıklayıcı mahiyette notlar eklenmiş
tir. 7. Die Philosophie der Araber (l-11. 

Leipzig 1876-1879) . ihvan-ı Safa felsefe
siyle ilgilidir. L cildi "Makrokosmos", IL 
cildi "Mikrokosmos" başlığıyla yayımlan
mıştır. Müellif bu çalışmasında İhvan-ı 
Said Risaleleri ile ilgili en önemli prob
lemlerden biri olan telif tarihini araştır
mış ve şair Mütenebbi'nin bazı beyitle
rinin risalelerde yer alması, Ebü Hayyan 
et-Tevhidi'nin 350'de (961) ihvan-ı Safa 
ile ilgili bir açıklama yapması gibi delil
Iere dayanarak bunların 350-376 (961-
986) yılları arasında yazılmış olduğunu 

ileri sürmüştür. 8. Die Abhandlungen 
der Ichwan as-Safa in Austwahl (Le
ipzig ı 886). Kırk risalenin orUina I metin-
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deki sıralamaya riayet edilmeksizin kı

saltılarak yapılmış ilk metin neşridir. 

Dieterici'nin başlıca çalışma alanların
dan birini Farabi'nin eserleri oluşturmuş
tur. Öncülük ettiği bu alanda büyük ilgi 
gören ilk çalışması Alförabi's philosop
hische Abhandlungen adlı eseridir (Le
iden 1890) . eş-Şemeretü'l-mariıyye ii 
ba 'ii'r- risCıJCıti'l- FCın'ibiyye başlığını da 
taşıyan neşir, Dieterici'nin önde gelen İs
lam filozoflarından Kindi, Farabi. İhvan-ı 
Safa topluluğu. İbn Sina ve Gazzali ile 
bunların felsefelerine dair kısa bilgiler 
veren. ayrıca Farabi hakkında yapılmış 
eski ve yeni çalışmalarla felsefesinin kay
naklarına dair yeni tesbitleri de tanıtan 
bir girişiyle birlikte Farabi'nin şu risa
lelerini kapsamaktadır: KitCıbü '1- Cem' 
beyne re, yeyi'l- ~akimeyn EflCıtun el
İJCıhi ve AristotCılis, Fi AgrCıii'l-hakim 
ii külli makale mine 'l-kitCıbi'l-mersum 

bi'l-~urui,· M~ale ii Ma'Cıni'l-'a~l, 
RisCıle fimCı yenbagi en yükaddem ~ab
le te 'allümi 'l-ielseie, 'Uyunü 'l-me
sCı, il, RisCıletü Fususi'l- hikem, Risc11e 
ii cevCıbi'l-mesCı,tli.sü,l1e 'anhô, Fi
mCı yeşıh~u ve JCı yeşıh~u min a~kô
mi 'n-nücum, ~(atün min tercüme
li '1- FCırCıbi ve hi ye me, l]U.?etün min 
TCıril]i '1- J:ıükemCı,. İlk defa Dieteri ci 'nin 
neşri ve arkasından Almanca'ya yaptığı 
çevirileriyle (Leiden 1892) ilim aleminde 
tanınan ve geniş ilgi uyandıran bu risa
lelerden "Fusüşü'l-t:Jikem" başlıklı olanı. 
Farabi'nin felsefi sistemine uymayan un
surlar ihtiva etmesi sebebiyle filozofa 
nisbeti konusunda geniş tartışmalara 

yol açmış ve ilim adamları arasında bu 
risalenin otantik olmadığı kanaati ağır
lık kazanmıştır. Bunlardan araştırmacı 
Halil Cer bir tenkit yazısında yaptı ğı kar
şılaştırmalarla Dieteri ci· nin görüşünün 

aksine. gerek üslübu gerekse felsefi ka
rakteri bakımından Fuşuşü '1 - J:ıikem' i 
Farabi'ye mal etmenin mümkün olma
dığını ortaya koymuş, bununla birlikte 
müellifinin Farabi okuluna mensup ola
bileceğine. ayrıca eserin İhvan-ı Safa'
nın risalelerinden de unsurlar taşıdığı
na işaret etmiştir. Dieterici'nin bu neşri 
giriş bölümü çıkarılarak e1-Mecmu' baş
lığıyla yeniden yayımlanmıştır (Kahire 
ı 325). Dieterici daha sonra. British Mu
seum (nr. 725 / 3) ve Oxford Kütüphane
si (nr. ı 20/ 3) nüshalarına dayanarak Fa
rabi'nin Ara, ü eh1i'l- medineti'J- iCıiıla 
adlı eserini Alfarabi's Abhandlungen 
über den Musterstaat başlığıyla yayım
lamış (Leiden 1895). ardından da Der 
Musterstaat von Aliarabi aus dem ara-
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bischen başlığıyla Almanca'ya çevirmiş
tir (Leiden ı 900). Dieteri ci Farabi ile ilgi
li çalışmalarını. filozofun es-SiyCısetü'l
medeniyye adlı eserinin Almanca tercü
mesini hazırlamakla sürdürmüştür. An
cak ölümü sebebiyle sonuçlandıramadı
ğı bu çalışma. vasiyeti uyarınca öğrencisi 
Paul Brönnle tarafından tamamlanarak 
Dieterici'nin hayatı ve ilmi çalışmalarına 
dair bir girişle birlikte Die Staatsleitung 
al -Farabi's, Eine methaphysisch- et
hische Studie adıyla yayımlanmıştır (Lei
den 1904). 
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liJ M usTAFA ÇAGRıcı 

DIEZ, Emst 

(1878 -1961) 

Avusturyalı Türk ve İslam 
sanatları tarihçisi. 

Avusturya ' nın Lölling şehrinde dünya
ya geldi. Graz ve Viyana üniversitelerin
de sanat tarihi-arkeoloji öğrenimi gördü. 
1902 ·de ünlü sanat tarihçileri J . Strzy
gowski ile W. Gurlitt'in huzurunda ver
diği imtihanla doktor oldu. Tezinin ko
nusu. XVI. yüzyılda Busbeke'nin İstan
bul'da bir yahudi hekiminden satın ala
rak Viyana'da imparatorun kütüphane
sine mal ettiği. çok değerli bir tıbbi bit
kiler kitabı olan Dioskorides Pedanius'un 
(ö. m.s. I. yüzyıl) Peri hyles iatrikes (tıb
bi malzemelere dair) adlı eserinin VI. yüz
yıl başlarında istinsah edilmiş minyatür
lü bir nüshası üzerine idi. 

Diez, askerlik görevini tamamladıktan 
sonra inceleme ve araştırmalarda bulun
mak üzere İstanbul ve Roma 'ya gitti; 
1903-1904 yıllarını bu iki sanat merke
zinde geçirdi. 1905'te ülkesine döndü-

ğünde Viyana Sanat ve Sanayi Müzesi'n
de gönüllü asistan olarak görev aldı; bu
rada 1907 yılına kadar çalıştıktan sonra 
1908'de Berlin Müzesi 'ne geçerek Fried
lander, von Bode ve Sarre gibi ünlü ar
keolog ve sanat tarihçilerinin yanında 
asistanlık yaptı. O yıllarda İslam sanat
ları üzer inde çalışan, bu konuda eserler 
telif eden ve 1895'te Anadolu'da dola
şarak Selçuklu yapılarını inceleyen ünlü 
arkeolog F. Sarre'nin teşvikiyle Doğu ve 
İslam sanatları üzerinde çalışmaya karar 
verdi. 1911 ·de Berlin· den ayrılarak Vi
yana'ya döndü ve üniversitede kürsü baş
kanı olan Graz'daki eski hacası Strzy
gowski'nin yanında asistan kaldı. Diez'in 
burada İslam sanatına daha da yaklaş
mak için eline bir fırsat geçti. Görünüş
te İran ve Afganistan'da coğrafya. jeolo
ji ve etnografya konularında araştırma 
yapmak, gerçekte ise Afganistan'da ba
zı temaslarda bulunarak İngilizler'in Hin
distan'daki nüfuzunu kırmaya çalışmak
la görevlendirilen teğmen O. von Nieder
mayer' in yanına, dolaşacağı yerlerdeki 
İslam eserlerini tesbit etmek ve incele
mek üzere Diez'in de katılması uygun 
görüldü. Rusya üzerinden İran'a giderek 
1913 yılı Şubatında Esterabad'da von 
Niedermayer ile buluşan Diez, bu görevi 
sayesinde özellikle Radkan. Meşhed, Ho
rasan. Kişmer, Firüzabad ve İsfahan böl
gelerinde ilmi çalışma lar yaptı. Daha son
ra Basra körfezine inerek kısa bir süre 
kaldığı Bahreyn adası üzerinden Hindis
tan'a geçti. 

ı. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine 
yurduna dönen Diez 1915'te yeniden as
kere alındı ve 1918'e kadar Avusturya 
ordusunda hizmet etti. Bu arada 1915 
yılında İslam sanatına dair ilk büyük ki
tabı, 1918 ·de de Horasan bölgesindeki 
Türk- İslam eserleri üzerine kaleme al
dığı eseri basıldı. Aynı yıl yine Viyana Üni
versitesi'nde Strzygowski'nin önünde do
çentlik imtihanını verdi ; 1924 yılında da 
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