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THEODORE EBÛ KURRE

tuklarý için kâfir ve müþrik sayýldýklarýný,
Allah tarafýndan Hz. Muhammed vasýta-
sýyla insanlara gönderilen Ýslâm’dan baþ-
ka din olmadýðýný, bu dinin tek Allah’a iba-
det etmeye ve O’na þirk koþmamaya ça-
ðýrdýðýný, helâl iþleri ve hayýrlý ameli em-
rettiðini, haramý ve kötülük yapmayý ya-
sakladýðýný, ölülerin dirileceðini bildirdiði-
ni, iyilerin cennetle müjdelendiðini, insan-
larýn arzuladýðý iyi þeylerle nimetlendirile-
ceðini, bütün bunlarýn zümrütten, yakut-
tan, altýndan ve gümüþten saraylarda ger-
çekleþeceðini, buna benzer diðer þeylerin
ebedî olarak verileceðini, günahkârlarýn ise
ateþi sönmeyen cehennemle cezalandýrý-
lacaðýný söylediklerini belirtir.

Ebû Kurre’nin Arapça risâlelerinden on
tanesi Constantin Bacha tarafýndan Les
ouevres arabes de Théodore Abou-
Kurra, évêque d’Harran (Mayâmir Thå-
wud†rus Abi Qurrah Usquf ¥arrån) adýyla
yayýmlanmýþtýr (Beyrut 1904). Bunlar “Ýra-
de Hürriyeti”, “Teslîs ve Tevhid”, “Mesîh’in
Ölümü”, “Ýncil’in Hakikati”, “Tanrý’yý Bilme-
nin Yollarýna Dair”, “Kurtuluþun Gerekliliði-
ne Dair”, “Oðulluðun Ezelî Oluþuna Dair”,
“Ya‘kubî Dâvûd’a Mektup”, “Þeriat, Ýncil
ve Kadýköy Konsili’nin Doðruluðuna Dair”,
“Tanrý’nýn Bedenleþmesine Dair” risâleleri-
dir. Ebû Kurre’nin bazý Arapça risâlelerini
Georg Graf Die arabischen Schriften des
Theodor Abû Qurra, Bischofs von ¥ar-
rân ismiyle Almanca’ya (Paderborn 1910),
John C. Lamoreaux Théodore Abu Qur-
rah ismiyle Ýngilizce’ye (Provo, UTAH 2006)
çevirmiþtir. Ebû Kurre’nin en önemli ese-
ri kabul edilen Vücûdü’l-Åâliš ve’d-dî-
nü’l-šavîm Luvîs Þeyho (Louis Cheikho)
tarafýndan el-Meþriš dergisinde yayým-
lanmýþtýr (Mîmer li-Tadurus Ebî Kurre fî
vücûdi’l-Åâliš ve’d-dîni’l-kavîm, sy. 15
[1912], s. 757-774, 825-842). Bu eser üze-
rinde G. Hanna Khoury doktora tezi ha-
zýrlamýþtýr (Studia Patristica, Leuven
1993, XXV, 271). Ebû Kurre’ye atfedilen
Yunanca risâleleri Jacob Gretser 1606’-
da derlemiþ, bunlarý J. P. Migne yeni-
den basmýþtýr (Patrologia Graeca, c. 97,
paragraf 1445-1610). Adel-Théodore Kho-
ury, Ebû Kurre’nin “Bir Sarazen ile Bir Hý-
ristiyan Arasýndaki Tartýþma” adlý risâle-
sinden baþka “Allah’ýn Varlýðý ve Teslîsin Ýs-
patýna Dair Diyalog”, “Tanrý’nýn Oðul Sahi-
bi Oluþuna Dair”, “Hýristiyanlýðýn Gücü Za-
yýflýðýnda Tezahür Etmektedir”, “Teslîsin
Eleþtirisine Karþý Cevap”, “Mesîh’in Ulûhiy-
yetinin Eleþtirisine Karþý Cevap”, “Mesîh’in
Ölümü ve Uknûmlarýn Birliðine Dair”, “Ev-
haristiya’ya Dair”, “Hakiki Dinin Kriterle-
ri”, “Muhammed’in Davetine Karþý”, “Cine

Tutulmuþ Muhammed”, “Tek Eþliliðin Mü-
kemmelliðine Dair” adlý risâlelerini zikre-
der (Les théologiens byzantins et l’Islam,
s. 85-86).
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Vilhelm Ludvig Peter Thomsen 25 Ocak
1842’de Kopenhag’da doðdu. 1859’da ba-
basýnýn isteðiyle Kopenhag Ýlâhiyat Fakül-
tesi’ne kaydolduysa da kýsa süre içinde Fi-
loloji Fakültesi’ne geçti. Johan Nicolai Mad-
vig, Westergaard, C. W. Smith ve Lyngby
gibi döneminin önde gelen bilim adamla-
rýndan dil, dil bilimi ve filoloji dersleri al-
dý. Küçük yaþta baþladýðý dil öðreniminde
özel ilgisi ve yeteneði sayesinde Sanskrit-
çe, Grekçe, Latince, Arapça, Ýspanyolca,
Rusça, Fince ve Macarca dahil on altý dil
öðrendi. Hint-Avrupa dilleriyle uðraþtý, Dan
diyalektoloji sözlüðünün yazýmýna katkýda

re, müslümanlarla yaptýðý tartýþmalarda
Kur’an’dan ve hadislerden kendi görüþle-
rini desteklediðini düþündüðü metinleri
zikredebilecek kadar Ýslâm kültürüne de
âþinadýr. O, Yuhannâ ed-Dýmaþký’nin Ýslâm’a
karþý yazdýðý reddiyelerde kullandýðý bu
usulün yaný sýra mantýk ilmi çerçevesinde
diyalektiðin bütün imkânlarýndan fayda-
lanmýþtýr. Bunun en önemli sebebi, müs-
lümanlarýn Kitâb-ý Mukaddes’ten yapýlan
alýntýlarý tahrif edilmiþ olduðu gerekçe-
siyle kabul etmemeleridir. Ebû Kurre’nin
Arapça kaleme aldýðý eserlerde Ýslâm’a
karþý daha ölçülü ifadeler kullandýðý gö-
rülmektedir. Kendisine atfedilen Yunanca
eserlerde ise Ýslâm’a ve Hz. Muhammed’e
yönelik aþaðýlayýcý ifadeler bulunmaktadýr.
Araþtýrmacýlar, bunun sebebinin Arapça
eserlerin müslümanlar tarafýndan kolay-
ca anlaþýlabileceði endiþesi olduðunu be-
lirtmektedir. Ebû Kurre eserlerinde müs-
lümanlarýn dini için Ýslâm, müslümanlar
için “müslimûn / mü’minûn”, diyalog þek-
linde kaleme aldýðý eserlerinde ise Ýslâm’ý
temsil eden kiþiler için “sarazen, Ýsmâilî,
hacerî, barbar” ifadelerine yer vermiþtir.
Bazan kullandýðý “ehl-i îmân, men yeddeî
el-îmân, men yeddeî enne biyedihî kitâben
münzelen minellah” ifadeleriyle dolaylý bi-
çimde müslümanlara atýfta bulunmuþtur.
Eserlerinde sadece bir yerde Hz. Peygam-
ber’den bahsederken Muhammed ismi-
ni zikretmiþtir (Traité inédit de Théodore
Abou-Qûrra, s. 16). Ebû Kurre’nin Ýslâm’a
yönelik eleþtirileri genellikle Hz. Muham-
med’in mûcize sahibi olmadýðýndan pey-
gamber sayýlmadýðý, tek evlilik, Îsâ’nýn ulû-
hiyyeti, Tanrý’nýn oðul edinmesi, teslîs, Îsâ’-
nýn çarmýha gerilmesi, Meryem’in Tanrý’nýn
annesi olduðu gibi konularla ilgilidir. Hýris-
tiyan inancýný desteklemek amacýyla Kur’an
âyetlerini baðlamýndan kopararak delil gös-
termeye çalýþmýþ, Hz. Îsâ’nýn Allah’ýn oðlu
olduðunu ispatlamak için Kur’an’daki “Al-
lah’ýn kelimesi” terkibini (en-Nisâ 4/171)
bu yönde yorumlamýþtýr. Baðdat Mu‘tezi-
lesi’nin önde gelen kelâmcýlarýndan Îsâ b.
Sabîh el-Murdâr’ýn Ebû Kurre’ye bir red-
diye yazdýðý bilinmektedir.

Ebû Kurre’nin Ýslâm’a dair en derli top-
lu açýklamalarý Vücûdü’l-Åâliš ve’d-dî-
nü’l-šavîm adlý eserinde bir paragraf ha-
linde yer alýr. Bu eserinde, doðru dini tes-
bit etmek için daðda yaþayan ve hiçbir
þeyden haberi bulunmayan bir kiþi olarak
bir gün þehre indiðini var sayar. Þehirde
çeþitli dinlere mensup insanlarla görüþür
ve onlarýn inançlarýyla ilgili deðerlendirme-
lerde bulunur. Müslümanlarýn kendisine,
diðer din mensuplarýnýn Allah’a þirk koþ-
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sekseninci yýl dönümü için baþlýca yazýlarý
tekrar basýlan Thomsen’in hayatý ve çalýþ-
malarý üzerine çeþitli yayýmlar yapýlmýþ-
týr. Thomsen’in çalýþmalarý toplu olarak
Samlede Afhandlinger adýyla neþredil-
miþtir (I-IV, Kobenhavn-Kristiania 1919-
1931). Külliyatýn III. cildi hemen tama-
men Türkoloji alanýndaki eserlerinden
oluþmaktadýr.

Türkoloji’yle Ýlgili Eserleri. 1. Inscrip-
tions de l’Orkhon déchiffrées par Vil-
helm Thomsen (Helsingfors 1896). Ma-
car-Fin Derneði’nin neþrettiði Orhon ya-
zýtlarýnýn anlatýldýðý eserde Göktürk alfa-
besi, I ve II. yazýtlarýn çeviriyazýlarý, Fran-
sýzcalar’ý, notlar, düzeltmeler ve dizin bu-
lunmaktadýr (Türkçe çevirisi için bk. bibl.
s. 19-302). 2. “Sur le système des conson-
nes dans la langue ouïgoure” (KSz., II [1901],
s. 241-259). Makalede W. Radloff’un Ku-
tadgu Bilig’deki (St. Petersburg 1890) yan-
lýþlarý da düzeltilmektedir. 3. “Ein Blatt in
Turkischer Runen Schrift aus Turfan” (Sit-
zungsberichte der Berliner Akademie der
Wissenschaften, 1910, s. 296-306). 4. Tur-
cica, Etudes concernant l’interprétation
des inscriptions turques de la Mongo-
lie et de la Sibérie (Helsingfors 1916).
Thomsen bu çalýþmasýnda Orhon ve Yeni-
sey yazýtlarýyla ilgili son görüþlerine yer
vermiþ, W. Radloff’un ayný konuda yaptýðý
yayýnýn (Die Alttürkishen Inschriften der
Mongolei, 1895) okuma ve anlamlandýr-
ma yanlýþlarýna dikkat çekerek Tonyukuk
I-II yazýtlarýyla ilgili yeni öneriler getirmiþ-
tir. Büyük ilgi uyandýran eser Willy Bang
Kaup, C. Brockelmann, Gyula Németh gibi
Türkologlar tarafýndan deðerlendirme ma-
kalelerinde ele alýnmýþtýr. 5. Une inscrip-
tion de la trouvaille d’or Nagy-Szent-
Miklos (Hongrie) (Kobenhavn 1917). Ma-
caristan’da bulunan bir Peçenek kitâbesiy-
le ilgilidir. 6. “Grammel-tyrkiske indskrif-
ter fra Mongoliet i oversatteelseog med
indledning” (Samlade Afhandlinger, III
[Kobenhavn 1922], s. 465-516). Eski Türk

yazýtlarý gözden geçirilerek hazýrlanan ça-
lýþmada Göktürk tarihine dair bilgilerle ya-
zýtlarýn Danca çevirisi bulunmaktadýr. Bu
çeviri Ragýp Hulusi (Özden) tarafýndan Al-
manca’sýndan Türkçe’ye tercüme edil-
miþtir (“Moðolistan’daki Türkçe Kitabeler”,
TM, III [1935], s. 81-118). 7. “Aus Osttur-
kistans Vergangenheit” (UAJ, V [1925], s.
1-24) (Türkçe’si: Köprülüzâde Ahmed Ce-
mal, “Þarkî Türkistan’ýn Mâzisine Dâir”,
TM, II [1928], s. 33-59).
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Týbb-ý nebevî tabiri, hastalýklarýn teda-
visi ve saðlýðýn korunmasý hakkýnda Re-
sûl-i Ekrem’den nakledilen hadislerle bun-
lara dair literatürü ifade eder. Bu literatü-
re dahil eserlerde hadislerin yanýnda âyet-
lere ve kadîm dönemden baþlayarak çe-
þitli devirlerde yaþamýþ hekimlerin görüþ-
lerine de yer verildiði halde daha çok ilgi-
li hadisler ele alýnarak incelendiði için bu
saha “et-týbbü’n-nebevî” þeklinde anýlmýþ-
týr. Bugünkü bilim tarihçileri, Ýslâm dün-
yasýnda tarih boyunca geliþmiþ týp ilmini

bulundu. Araþtýrmalarýný daha çok karþýlaþ-
týrmalý dil bilimi alanýnda yaptý. Macar dil-
leri konusunu iþlediði ilk bilimsel çalýþma-
sýný yayýmladýktan sonra (“Det magyariske
sprog og dets stammeslaegtskab”, Tidskrift
for philologi og paedagogik Aargang, VII
[Kobenhavn 1867], s. 149-174) Finlandiya’-
ya gitti. Burada Fin dili üzerine hazýrladýðý
teziyle (Den gotiske sprogklasses Indflydel-
se paa den finske. En Sproghistorisk un-
dersogelse [Kobenhavn 1869]) doktor un-
vanýný aldý; eserin Almanca tercümesiyle
de (Über den einfluss der germanischen
Sprachen auf die finnisch-lappischen [Hal-
le 1870, 1967]) Berlin Bilimler Akademisi
Sever Bopp ödülünü kazandý. 1869-1870
yýllarýnda Güneydoðu Avrupa’yý dolaþarak
Slav ve Romen dilleri üzerinde araþtýrma-
lar yapan Thomsen, Ýtalya ve Fransa’ya
uðradý, ardýndan ülkesine döndü. Bir sü-
re lise öðretmenliði yaptý; 1871’de Kopen-
hag Üniversitesi’nde karþýlaþtýrmalý dil bi-
limi dersleri vermeye baþladý; 1875’te do-
çent oldu. 1876’da daha sonra baþkanlýðý-
ný yürüteceði (1909) Danimarka Bilimler
Akademisi’ne üye seçildi. 1887’de profe-
sörlüðe yükseldi. 1913’te emekliye ayrýl-
dý; 12 Mayýs 1927’de Kopenhag yakýnla-
rýndaki Valby’de öldü.

Türkoloji tarihine Orhon yazýtlarý üzeri-
ne yaptýðý çalýþmalarla geçen Thomsen,
Orhon ve Yenisey ýrmaklarýnýn kýyýsýndaki
yazýlý taþlarýn dilini çözerek bunlarýn Türk-
ler’den kaldýðýný ispatlamýþ ve 15 Aralýk
1893’te bunu bir bildiriyle açýklamýþtýr. Bil-
diriyi ertesi yýl yayýmladýktan sonra (“Déc-
hiffrement des inscriptions de l’Orkhon et
l’Ienissei: Notice préliminaire”, Bulletin, Ko-
penhag 1894) Çin ve Bizans kaynaklarýný
derinlemesine inceleyip 1896’da Orhon ya-
zýtlarýnýn tamamýný kitap halinde bir ara-
ya getirmiþtir. Öðrencilerinden Kurt Wulf’-
la birlikte Yenisey yazýtlarýyla ilgili araþtýr-
malar da yapmýþ, fakat bunlar yayýmlana-
mamýþtýr. Thomsen, Vilhelm Grønbech ve
oðlu Kaare Grønbech gibi önemli öðrenci-
ler yetiþtirmiþtir. Alman dilcilerinden Willy
Bang Kaup’un Germanistik alanýndan Tür-
koloji’ye geçmesinde de onun çalýþmalarý
etkili olmuþtur. Danimarka kralýnýn “ele-
fan madalyasý”, Osmanlý Padiþahý V. Meh-
med Reþad’ýn birinci rütbeden “Mecîdî ni-
þaný” verdiði, adýna biri doktorasýnýn yirmi
beþinci, diðerleri doðumunun yetmiþinci
yýl dönümü münasebetiyle üç armaðan
kitabýn yayýmlanýp (Festshrift til Vilhelm
Thomsen fra disciple, Kopenhag 1894;
Festschrift Vilhelm Thomsen, Leipzig 1912;
Studien ... Vilhelm Thomsen zum 70.
Geburtstag gevidmet, Helsingfors 1912)
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