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Langeland adasındaki bir kasabada doğ
du. Sori2l Akademisi'ni bitirdikten sonra 
1902'de teoloji ve Semitik filoloji tahsili 
için Kopenhag Üniversitesi'ne girdi. Frantz 
Buhl'ün yanında İbranice, Ararnice ve Arap
ça öğrendi. Henüz talebe iken dinler tarihi 
hacası J. C. Jacobsen'in gözetiminde Eski 
Ahid metinleri üzerine ilk bilimsel çalış
masını yaptı; 1906'da yazdığı "İsrail Kabi
lelerinin Ken'an'da Yerleşimi" başlıklı ma
kalesinden dolayı üniversite tarafından al
tın madalya ile ödüllendirildi. 1908'de teo
loji eğitimini tamamladı. 1909'da E. Leh
mann'ın öncülüğünde Eski ve Yeni Ahid'
den seçilmiş bazı metinleri Danimarka 
diline çevirdi. 1909-1912 yılları arasında 
Margburg'da P. Jensen ve Leipzig'de H. 
Zimmern'den Akkadca-Asurca, August 
Fischer'den Arapça dersleri aldıktan sonra 
Leiden'de C. Snouck-Hurgronje ve Buda
peşte'de lgnaz Goldziher'in yanında isla
miyat eğitimini tamamladı. Ardından Den 
semitiske Ed adlı teziyle (K0benhavn 1912) 

Kopenhag Üniversitesi'nde doktor unvanı 
aldı. Yine Kopenhag Üniversitesi'nde 1916'
da doçent. 1922'de profesör oldu. Bir süre 
Acta Orientalia dergisinin editörlüğünü 
yürüttü. Pedersen, 22 Aralık 1977'de öldü
ğünde üç şeref doktorası sahibi. Avrupa ve 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki belli baş
lı akademi ve diğer akademik kuruluşların 
üyesiydi. Altmış ve yetmişinci doğum yıl 
dönümleri münasebetiyle adına iki arma
ğan kitabı yayımlanmıştır (Melanges d'his
toire des religions J. Pedersen [I-lli , Stock
holm 1944-194 71; Studia Orientalla Joanni 
Pedersen [Copenhagen 1954[) 

Pedersen'e göre Ortadoğu dini metin
leri üzerine çalışan kutsal kitap yorumcu
ları ile çağdaş sosyoloji tarihçilerinin me
todolojik açıdan birbirinden kopuk çalış
maları efsanevi-dini anlatılan çok basit bir 
şekilde ele almaktadır. Bu basitliği aşma
nın yöntemi, kendisinin bütün çalışmala
rında gözettiği gibi dini hayatı organik bir 
bütün olarak değerlendirmektir. Bu bağ
lamda yazılı geleneği anlamada şifahi ge
lenek önemlidir. Bu düşünceyle Pedersen, 
en önemli eseri olan Sami filoloji ve kül
türüne dair Israel adlı kitabında sosyal 
hayat ve kültürün bir bütün, dini inanç ve 
unsurların o bütünün bir parçası olduğu
nu savunmuş. dini parçaların bütün içinde 
anlam kazanacağını ileri sürmüştür. Ona 
göre dini-tarihi bir kültür birlik, bütünsel-
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lik, süreklilik ve kendi içinde mantık! tu
tarlılık sahibidir. Pedersen ayrıca bu çalış
masıyla İskandinav Eski Ahid incelemele
rine yeni bir yön kazandırmış. özellikle ilk 
beş kitaptaki (Pentateuch) efsaneler ve 
hukuki yapının anlaşılmasında dil, davra
nış. düşünce ve sosyal hayatın tarihsel bir
likteliğini savunarak klasik Wellhausen eko
lüne alternatif bir paradigma geliştirmiş
tir. Aynı zamanda etnografik bir çalışma 
olan bu eserde adalet. savaş. kutsallık, piş
manlık, aile, hukuk, şehir. krallık gibi kav
ramsal yapıların filolojik ve tarihsel anali
zini yaparak İsrail halklarına ait dinin sü
reç içindeki oluşumunu incelemiştir. 

Pedersen, islamiyat alanındaki ilk faali
yetlerini Leipzig'de August Fischer'in Arap
ça sözlüğün ün yayımına ( 191 3- 1919) yar
dım ederek ve E. Lehmann'ın islam ve 
Kur'an çalışmalarına katılarak gerçekleş
tirdi. 1914'te Kur'an'ı Danimarkaca'ya çe
virdi (Koranen, K0benhavn 1919) . 1. Dün
ya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Su
riye, Filistin ve Mısır'a seyahatlerde bulun
du. Ezher Üniversitesi'nde Tevrat dersleri 
verdi. Kahire'deki araştırmalarının netice
sinde Ezher hakkında yazdığı Al-Azhar. 
Et Muhammedansk Universitet adlı ese
ri islam kültürü üzerine doğrudan yaptığı 
ilk incelemelerden biridir. Daha sonra İsla
miyat araştırmalarını Semitik bilimlerde 
uyguladığı tarihi-filolojik araştırma teknik
lerini de taşıyarak aklde, fıkıh, felsefe ve 
tasawufu kapsayacak şekilde genişletti. 
Kopenhag Üniversitesi Şarkiyat Kürsüsü'n
deki eski Arap şiiri ve grameriyle sınırlı 
Arap filolojisi çalışmalarına açılım kazan
dırdı. Bu açılımı sağlayan eserlerinden en 
önemlileri, 1 SOO yılına kadar islam kültür 
tarihini incelediği Islams Kultur ve Arap 
kültüründe Kur'an başta olmak üzere "ki
tap"ın yerini sorguladığı Den Arabiske 
Bog'dur. 

Goldziher'den etkilenerek İslamiyet'i ta
rihi ve sosyolojik bir olgu kabul eden Pe
dersen'e göre Yahudilik ve Hıristiyanlık baş
ta olmak üzere bütün Ortadoğu din ve 
kültleri islam'ın heterojen bir yapı kaza-
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nana kadarki oluş sürecine katkıda bulun
muştur. İslamiyet, bütün zamanlara ya
yılan metafiziksel bir inşadan ziyade baş
langıçta tarihi ve sosyokültürel ihtiyaçla
rın bir ürünü şeklinde var olmuş. daha son
ra özellikle Sami dini geleneklerinin etki
siyle kutsallık vasfı kazanmıştır. Pedersen'in 
islamiyat araştırmaları kavramsal bir çer
çevede sürmüştür. Ona göre kültürel form
lar şeklinde görülmesi gereken islam'a ait 
inanç ve hukuk gibi kavramlar Sami din
lerinin sosyal etkileşimi göz önünde bulun
cturulduğunda anlam kazanır. Dolayısıyla 
herhangi bir dinin anlaşılmasında ve ak
tarılmasında yazılı kutsal metnin metafi
ziksel ilkelerle irtibat kurularak yorum
lanması ve tecrübe edilmesi kendi başına 
anlamsızdır. 
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