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Hollandalı şarkiyatçı ve semitist. 
_j 

Oorkum'da doğan Erpenius (Felemenk
çe aslı van Erpe) Leiden Üniversitesi 'nde 
ilahiyat okumaya başladı. Ancak bura
daki hocalarından Scaliger'in yönlendir
mesiyle Arapça öğrenmeye karar verdi 
ve tahsilini yarım bırakarak Hollanda'da 
imkan bulamadığı için ingiltere'ye gidip 
bu dili ilk ingiliz Arabiyatçısı olan Willi
am Bedwell'den öğrendi (1608) Ertesi 
yıl Fransa 'ya geçerek Paris Üniversite
si Arap dili profesörlerinden Stephanus 
Hubertus ve Kraliyet Kütüphanesi mü
dürü lsaac Casaubon'dan tekrar gramer 
dersleri aldı: bu arada Paris'te yaşayan 
Kıpti alimi Yusuf b. Ebu Zekan ile de (Jo
seph Barbatus Abudacnus) pratiğini geliş
tirdi. Aynı yıl buradan ayrılarak ilahiyat 
öğrenimini tamamlamak üzere Güney 
Fransa'daki Saumur'a gitti. Bu arada el 
Acurn1miyye, el -Kaiiye ve el- 'Avami
lü 'l-mi,e (Abdülkahir el -Cürcanl'nin) gi
bi klasik eserleri okuyarak Arapça sarf 
ve nahiv ilimleri üzerindeki bilgisini iler
letti. Ertesi yıl hocası Casaubon'u gör
mek için Paris'e döndü ve arkasından 
tahkikini yaptığı Kitôbü'l-Emşal adlı 

eseri neşretmek üzere Conflas'a geçti. 
Burada karşılaştığı Faslı müslüman ta
cir Ahmed b. Kasım ei-Endelüsi ile dost
luk kurdu: onunla birlikte Paris'e gide
rek Arapça pratiğini, özellikle Mağrib 

lehçesine olan hakimiyetini geliştirmek 
ve İslam akidesini öğrenmek imkanını 
elde etti. 1612 yılında Venedik'e yaptığı 
bir ziyaretin ardından Hollanda'ya aile
sinin yanına döndü. O sıralarda Leiden 
Üniversitesi'nde yeni açılan Doğu Dilleri 
Bölümü'nde Arapça hocası olarak görev 
aldı. Daha çok Sami dillerin mukayese
sini yapan Erpenius, araştırmalarını İb
ranice ile Arapça arasındaki yakınlık üze
rinde yoğunlaştırdı; Orationes tres, de 
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Linguarum Ebrcece, atque Arabicae 
Dignitate adlı eseri (Leidae ı 62 ı ) bu ça
lışmalarının ürünüdür. ingiltere, Fransa. 
İtalya ve Almanya'da bulunduğu şehir
lerden topladığı yazma eserlerden mey
dana gelen geniş bir koleksiyana (halen 
çoğunluğu Cambridge Üniversitesi Kütüp
hanesi'ndedir) sahip olan Erpenius, ken
di evinde kurduğu bir matbaa ile (bu
günkü Brill Matbaası ' nın çekirdeği) Arap 
literatürüne ait eserlerin neşrine çalıştı. 
Arap dili ve tarihiyle ilgili çeşitli kitapla
rın yanı sıra eğitim hizmetleri yoluyla da 
Avrupa'daki islam dünyasına yönelik ça
lışmaların öncülüğünü yaptı. Henüz kırk 
yaşında iken Leiden'de vebadan öldü. 

Eserleri. 1. Grammatica Arabica (Lei
dae 161 3). Klasik Arapça üzerine Avru
pa'da kaleme alınmış ilk bilimsel metot
lu gramer kitab ı sayılan ve Arapça eği
timinde iki yüzyıl süreyle Batılı araştır
macıların yegane müracaat kaynağı ola
rak kalan eser beş bölümden oluşmak
tadır. Öğrencileri ve devrin ünlü araştır
macıları tarafından birkaç defa düzelti
lerek yeniden neşredilen kitap daha son
ra J. D. Michaelis tarafından Almanca'ya 
çevrilmiştir (Göttingen ı 77 ı ı z. Kitabü '1 -
Emşal / Proverbiorum Arabicorum cen
turiae duae (Leidae 1615). 200 Arapça 
meselden oluşan müellifi meçhul bir yaz
manın tahkiki ve Latince 'ye tercümesi
dir. 176 mesel hocası Scaliger tarafın
dan tercüme ve şerhedilmiş, onun ölü
mü üzerine kalan kısmı Erpenius ta
mamlamıştır. 3. Emsalü Lukman el-Ha
kim ve ba 'i u a~vtili'l- 'A~ab 1 Loc~a
ni Sapientis Fabulae et selecta quae
dam Arabum Adagia cum interpreta 
tione Latina et notis Thomae Erpenii 
(Leidae I 6 I 5 ). Yazarı bilinmeyen bir "Lo k
man Hekim meselleri" kitabının bazı not
larla birlikte yapılmış Latince tercüme
sidir. Eser, Avrupa'da XIX. yüzyılın ortala
rına kadar okutulan başlıca Arapça ders 
kitaplarından biri olarak kalmıştır. 4. Sı1 -

retü Yusuf ve tehecci '1- 'Ara b 1 Historia 
Josephi Patriarchae (Leidae 161 7). Arap
ça eğitimine yönelik eserlerden biri olup 
Yusuf sOresinin metniyle üç ayrı Latin
ce tercümesini ve Erpenius'un bazı not
larını içermektedir. s. Kitabü 'l-Cerı1miy

ye ve Mi'etü 'l- 'amil / Grammatica Ara
bica dicta Gjarumia, et Libellus cen
tum regentium cum versione Latina et 
Commentarijs Thomae Erpenii (Leidae 
16 17) . Klasik gramer kitaplarından İbn 
AcurrOm'un el-Acurrı1miyye ' si ile COr
eani'nin el- 'Avamilü 'l-mi'e 'sinin Arap
ça metinleriyle Latince tercüme ve açık-
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lamalarından meydana gelmektedir. 6. 
Historia Saracenica. Mısır Kıbti alimle
rinden Mekin'in (ö 672 / 1273) el-Mec
mı1 'u '1 -mübarek adlı tarihinin Hz. Mu
hammed 'den Zengiler'e kadarki dönemi 
kapsayan ikinci kısmının tahkikli metni 
ve Latince tercümesidir. Erpenius'un baş
ladığı bu çalışmayı ölümü üzerine öğren
cisi Jacobus Golius tamamlamış ve Endü
lüs'le ilgili bilgiler ihtiva etmesinden do
layı Tuleytula (Toledo) başpiskoposu Don 
Rodrigo Jimenez de Rada'nın Taril]u'l
'Arab / Historia Arabum adlı kitabının 
tahkikli metniyle Latince tercümesini de 
ekleyerek yayımiarnıştır (Leidae 1625). 

Erpenius'un bunlardan başka sağlı 

ğında veya ölümünün arkasından yayım
lanmış İbranice, Aramice. SOryanice gra
merleri, bazı okuma parçaları ve Ahd-i 
Atik'in ilk beş kitabı ile Ahd-i Cedid'in 
Arapça tercümeleri bulunmaktadır. 
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