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BEYÂTÎ, Abdülvehhâb

(1722) ve ya bi raz ön ce, M. Emîn Ze kî 

1160 (1747) yı lın da, Luvîs Şey ho ve Zi riklî 

1161’de doğ du ğu nu kay de der. Diğer kay-

nak la rın ak si ne Bâbâ Merdûh Rû hâ nî’ nin 

Bey tûş’un gü ney do ğu sun daki Hâ ne hal’de 

dün ya ya gel di ği ni, ai le si nin da ha sonra 

Bey tûş’a göç et ti ği ni yaz ması (TârîÅ-i Me-
şâ hîr-i Kürd, I, 286) doğ ru değil dir; zi ra 

ken di si el-¥ifâye ad lı ese rin de Bey tûş’ ta 

doğ du ğu nu kay de der (Muh sin İsmâil Mu-
ham med, s. 139). İlim eh li bir ai leye men-

sup tur. İlk dinî eği ti mi ni ağa beyi Mahmûd 

ile bir lik te ba ba sın dan al dı, Arap ça ve 

Fars ça öğ ren di. On beş ya şında iken ba-

ba la rı nın ve fa tı üze ri ne ağa be yi ile bir lik te 

Ser deşt ka za sı na bağ lı Sen cevî kö yün de 

İb nü’l-Hâc di ye ta nı nan Mol la Mu ham-

med b. Ha san’ın med re se sin de öğ re nim 

gör dü ler; ar dın dan Er bil’e bağ lı Mâverân 

kö yün de Sey yid Sıb ga tul lah b. İbrâhim el-

Hay darî’den aklî ve naklî ilim le ri oku du lar. 

Bir sü re Bağ dat’ta yi ne ora ya yer le şen ho-

ca la rı Hay darî’den ve da ha son ra git tik-

le ri Bas ra’da tah sil le ri ne de vam et ti ler. 

Bağ dat’a gi der ken maddî imkânsız lık la rı 

yü zün den Bey tûşî’nin Fîrûzâbâdî’nin el-

Æåmûsü’l-mu¼î¹’ini, ağa be yi nin de İbn 

Ha cer el-Hey temî’nin Tu¼fe tü’l-mu¼-

tâc’ını ez ber le dik ten son ra bun la rı sa ta-

rak yol harç lı ğı edin dik le ri kay de di lir (Bâbâ 
Merdûh Rûhânî, I, 288).

Bey tûşî ile ağa be yi git tik le ri Ahsâ’da bi-

rer med re se ye mü der ris ta yin edil di ler. Bu 

ara da Bey tûşî ile ri de şeh rin hâki mi ola cak 

olan Şeyh Ah med b. Ab dul lah el-Haz recî 

el-Ahsâî ile ta nış tı. 1178’de (1764) mem-

le ket le ri ne dön dü ler. Köy hal kı nın is te ği 

üze ri ne ağa be yi ba ba sı nın med re se sin de 

ders ver me ye baş la dı ve ha ya tı nın so nu-

na ka dar ora da ya şa dı. Bey tûşî 1180’de 

tek rar Ahsâ’ya git ti. 1186’da (1772) mem-

le ke ti ne dö ner ken Hezârmerd kö yün de 

ho ca sı İb nü’l-Hâcc’ı zi ya ret edip bir sü re 

ya nın da kal dı. Bu sı ra da İb nü’l-Hâc’dan 

ders alan Ma‘rûf Nûdehî ile bir lik te onun 

oda sın da mi sa fir kal dı. 1188’de (1774) 
bu ra dan ay rı lıp Bağ dat’a git ti. Er te si yıl 

geç ti ği Bas ra’da Rahmâniy ye Med re se si 

mü der ris li ği ne ta yin edil di. Bu sı ra da şe hir 

Sâdık Han Zend ta ra fın dan on al tı ay ka-

dar mu ha sa ra edil di. Bey tûşî bu dö nem-

de İbn Ha cer el-Hey temî’nin ez-Zevâcir 

£an ištirâfi’l-kebâßir ad lı ese ri ni naz ma 

çek me ye baş la dı. 1190 (1776) yı lı nın son-

la rı na doğ ru mu ha sa ra kal kın ca Ahsâ’ya 

gi de rek ora ya yer leş ti ve ese ri ni bu ra da 

ta mam la dı. Ay rı ca ka le me al dı ğı Kifâye-

tü’l-mu£ânî ad lı man zu me si ni ay nı za-

man da bir edip ve şa ir olan şeh rin hâki mi 

baskı: Dı maşk 1986); Sü ley man Cüb rân, 

el-Mebnâ ve’l-lu³a fî şi£ri £Ab dil-

vehhâb el-Beyâtî (Ak ka 1989); Ab düla-

zîz Şe ref, er-Rüßyetü’l-ibdâ£iy ye fî şi£ri 

£Ab dilveh hâb el-Beyâtî (Bey rut 1991); 
Hâ mid Ebû Ah med, £Ab dülvehhâb el-

Beyâtî fî İsbânyâ (Bey rut 1991); Halîl 

Rızk, Şi£ru £Ab dil vehhâb el-Beyâtî fî 

di râse üs lû biy ye (Bey rut 1995); Ebü’l-

Kå sım Mu ham med Kerû, £Ab dül vehhâb 

el-Beyâtî bey ne’×-×ik reyât ve’l-ve¦âßiš 

(Tu nus 2000) (2004 yı lı na ka dar ya pı lan 
ça lış ma la rın bir lis te si için bk. Emîl Bedî‘ 
Ya‘ k†b, II, 779-780).
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(ö. 1211/1796)

Iraklý âlim ve edip.˜ ™

Ku zey Irak’ta Şeh ri zor livâsı na bağlı 

Âlân na hi ye si köy le rin den Bey tûş’ ta dün-

ya ya gel di. Ba zı kay nak lar 1130-1140 yıl la-

rı ara sın da, Ab dül kerîm Mü der ris 1135’ te 

£ale’¹-¹în (Bey rut 1970; İsp. trc. Fe de ri co 
Ar bóos, Es cri to en el bar ro, Mad rid 1987); 
Yev miy yâ tü siyâsiy yin mu¼te rif (Bey-
rut 1970); Æa½âßidü ¼ub bin £alâ bev vâ-

bâ ti’l-£âle mi’s-seb£ (Bağ dat 1971; Fr. trc. 
Je an-Fran ço is Di on not, Poèmes d’amo ur 
des sept por ta il du mon de, Pa ris 1981; 
İsp. trc. Fe de ri co Arbóos, Poe mas de amor 
an te los si ete póor ti cos del mun do, Mad rid 
1982); Sîre ×âtiy ye li-sâ ri ši’n-nâr (Bey-
rut 1974); Kitâbü’l-Ba¼r (Bey rut 1975); 
Æame ru Şîrâz (Bey rut 1978); Øav tü’s-

se nevâti’Š-Šavßiy ye (Bey rut 1979); 
Büstânü £Âßişe (Bey rut 1989); el-Ba¼¦ 

£an yenâbî£i’ş-şi£r ve’r-rüß yâ (Bey rut 
1990); Kün tü eşkû ile’l-¼a cer (Bey rut 
1993); ¥arâßišu’ş-şu£arâß (Bey rut 1994); 
Kitâbü’l-Merâ¦î (Bey rut 1995); el-¥arîš 

ve ša½âßid uÅrâ (Tu nus 1996); ƒamsûne 

ša½îde te ¼ub (Bey rut 1997); el-Ba¼ru 

ba£îdün es ma£uhû ye te neh he dü (Bey-
rut 1998); Yenâbi£u’ş-şems: es-Sîre tü’ş-

şi£riy ye (Dı maşk 1999); Mü dün ve ricâl 

ve metâhât (Bey rut 1999). Beyâtî’nin şi ir-

le ri Dîvânü £Ab dil vehhâb el-Beyâtî (I-II, 
Bey rut 1972), el-A£mâlü’ş-şi£riy ye (I-II, 
Bey rut 1995), el-A£mâ lü’l-kâmi le (Ka hi-
re 1985) gi bi ad lar la bir ara ya ge ti ril miş, 

eser le rin den çe şit li seç me ler ya pıl mış tır 

(el-MuÅ ¹â rât, der. Mu ham med Mazlûm, 
Bey rut 1998; el-MuÅtâr min şi£ri £Ab dil-
vehhâb el-Beyâtî, Ka hi re 2000). Şii rin den 

bir seç me Bas sam K. Fran gi eh ta ra fın-

dan İn gi liz ce’ye ter cü me edil miş tir (Lo ve, 
De ath and Exi le, Was hing ton D.C., 1990, 
Arap ça me tin ler le bir lik te). Beyâtî’nin iki 

de çe vi ri si var dır. 1. Pa ul Elu ard, Mu³an-

ni’l-¼ub ve’l-¼ür riy ye (Bey rut 1957, Ah-
med Mürsî ile bir lik te). Fran sız ger çe küs-

tü cü şa ir Pa ul Elu ard’ın Poésie, amo ur 

et li berté ad lı ese ri nin çe vi ri si dir. 2. Lou-

is Ara gon, Şâ£irü’l-mušå ve me (Bey rut 
1959, Ah med Mürsî ile bir lik te). Han nah 

Jo seph son ve Mal colm Cow ley’in neş ret ti-

ği Ara gon, Po et of the French Re sis tan ce 

(1945) ad lı ese rin ter cü me si dir.

Ab dül vehhâb el-Beyâtî hak kın da ya pı-

lan pek çok ça lış ma dan ba zı la rı şun lar dır: 

İh san Ab bas, £Ab dül vehhâb el-Beyâtî 

ve’ş-şi£rü’l-£Irâšıy yü’l-¼adî¦ (Bey rut 
1955); Şevk¢ Hu meys, el-Menfâ ve’l-

me lekût fî şi£rî £Ab dil vehhâb el-Beyâtî 

(Bey rut 1971); Ad nan Hakk¢, en-Nü mû-

ze cü’¦-¦evrî fî şi£ri £Ab dil vehhâb el-

Beyâtî (Bağ dat 1972); Des mond Stewart, 

Po et of Iraq: Ab dul Wa hab Ba ya ti 

(Lon don 1976); Muh yid din Subhî el-Ac-

cân, er-Rüßyâ fî şi£ri’l-Beyâtî (dok to ra 
te zi, 1985, Bey rut Ame ri kan Üniversi te si; 
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edi len du ala ra da ir yaz dı ğı ken di man zu-

me si üze ri ne bir ta‘lik tir. Man¾ûme tü’l-

Mü kef firât’ın Ka hi re bas kı sı nın so nun da 

yer alan, Süyûtî’nin müs tecâb du ala ra da ir 

risâle si ni naz ma çek ti ği man zu me si de bu 

me tin ol ma lı dır. 8. Man ¾û me fî mü ¦el-

le¦â ti’l-es mâß ve’l-ef£âl. Ba şı, or ta sı ve 

so nu üç ha re key le de oku na bi len isim ler le 

sa de ce or ta har fi üç şe kil de oku na bi len 

mâzi ve mu zâ ri fi il le re da ir dir. 428 isim ve 

fi il yet miş se kiz be yit te zik re dil miş, mü-

el lif da ha son ra bu man zu me si ni şer het-

miş tir. Risâle nin bir nüs ha sı Mu ham med 

el-Hâl’in özel kü tüp ha ne sin de dir (Ab bas 
el-Azzâvî, Tâ rî Åu’l-ede bi’l-£Arabî, II, 44; ay-
rı ca bk. Hâ şim Tâ hâ Şe lâş, “MaÅ¹û¹un fi’l-
mü ¦el le ¦ât li’l-Bey tû şî el-Kür dî”, e×-¬eÅâßir, 
sy. 21-22 [Bey rut 1426/2005], s. 268-271). 
9. Tu¼ fe tü’l-Åullân li-iş¼â×i’l-e×hân. 

Mu ham med b. Ab dul lah Âlü Ab dül kå-

dir el-Ah sâî’ nin Tu¼fe tü’l-Åullân fi’l-

el³åzi’n-na¼ viy ye adıy la zik ret ti ği bu 

eser (Tu¼fe tü’l-müs tefîd, II, 624) Sü ley ma-

ni ye Ev kaf Kü tüp ha ne si’nde el-El ³å zü’n-

na¼ viy ye adıy la ka yıt lı ki tap la (yaz ma 
nüs ha la rı için bk. Mah mûd Ah med Mu-
ham med, III, 139-140) ay nı ol ma lı dır. 10. 

el-Mevâßidü’l-mebsû¹a fi’l-fe vâßi di’l-

mel š† ¹a. 150 be yit lik bu man zu me nin 

mü el lif hat tı bir nüs ha sı nın Bas ra’da Bâş 

A‘yân ai le si nin kü tüp ha ne sin de bir mec-

mua için de bu lun du ğu kay de dil mek te dir 

(Ham za Ah med Os man, IX/17 [1387 hş.], 
s. 234). Mü el lif ese rin de Arap di li ve ede bi-

ya tı na da ir bir çok kay nak tan fay da lan mış-

tır. 11. el-Ma ½â di rü’ş-şâ× ×e. On al tı be-

yit lik bir man zu me dir (yaz ma nüs ha sı için 
bk. Mah mûd Ah med Mu ham med, II, 270). 
12. Şer ¼u Man ¾û me ti’l-ef£âli’l-vâviy-

ye - el-yâßiy ye. Ese ri neş re den Hâ şim 

Tâhâ Şelâş (el-Mev rid, XXXVI II/3 [Bağ dat 
1421/2000], s. 81-94), Bey tû şî’ nin ve onun 

atıf ta bu lun du ğu Sü yû tî’ nin el-Müz hir’ de 

bu şer hin met ni olan man zu me yi İbn Mâ-

lik et-Tâî’ye nis bet et me le ri nin yan lış ol du-

ğu nu, man zu me nin Ebü’l-Mehâsin Yû suf 

b. İsmâil eş-Şev vâ el-Ha le bî’ nin şii riy le 

İb nü’n-Neh hâs el-Ha lebî’nin bu na yap tı ğı 

ilâ ve yi ih ti va et ti ği ni kay de der. Bey tûşî’ nin 

kay nak lar da anı lan di ğer ba zı eser le ri de 

şun lar dır: el-Kâ fî fî na¾ mi’l-£arû² ve’l-

ša vâ fî (327 be yit lik bu man zu me yi el-Vâfî 
bi-¼al li’l-Kâ fî  adıy la şer het miş tir); ¥â şi ye 

£ale’l-Beh ce ti’l-mer ²ıy ye fî şer ¼i’l-El-

fiy ye (Sü yû tî’ nin ese ri üze ri ne ya zıl mış-
tır); Şer ¼u’ş-Şâ fi ye (İbn Se ned bu şer hin 
ha zır lan ma sın da ho ca sı na iş ti rak et ti ği ni 
kay de der); Şer ¼u Saš ¹i’z-zend; Şer ¼u 

Maš ½û re ti İbn Dü reyd.

el-ƒilâfü’n-na¼vî fî kitâbi Øar fi’l-£inâye 

li’l-Bey tûşî adıy la yük sek li sans te zi yap-

mış tır (2005). 2. ¥adîšatü’s-serâßir fî 

na¾mi’l-ke bâßir (nşr. Yâsir b. İbrâhim 
el-Mezrûî, Kü veyt 1427/2007, so nun da el-
ƒi½âlü’l-mü kef fi re li’×-×ünûbi’l-mü tešad di-
me ve’l-mü teßaÅÅire ad lı ese riy le bir lik te). 
Mü el lif, İbn Ha cer el-Hey temî’nin ez-Ze-

vâ cir £an iš ti râ fi’l-kebâßir ad lı ese ri ni 

720 be yit ha lin de naz ma çek miş ve bu nu 

ªarîšatü’l-be½âßir ilâ ¥adîšati’s-serâßir 

fî na¾mi’l-kebâßir adıy la şer het miş tir 

(nşr. Ali Mahmûd Ali el-Biş derî – Mah-
mûd Hu dayr Ab bas Mü hen nâ el-Îsâvî, 
I-II, Bağ dat 2011). Ab dul lah Âl-i Nû rî de 

¥a dî šatü’s-serâßir’e Æa¹fü’l-ezâ hîr £alâ 

¥adîšati’s-serâßir adıy la bir ta‘lik yaz mış-

tır (Kü veyt 1377/1958). 3. ¥â şi ye £alâ 

Mü cîbi’n-nidâß ilâ Şer¼i Æa¹ ri’n-ne dâ. 

İbn Hişâm en-Nahvî’nin Æa¹ rü’n-ne dâ 

adlı ese ri ne Cemâled din Ab dul lah b. Ah-

med el-Fâkihî’nin yaz dı ğı şer he hâşi ye dir. 

Bir nüs ha sı Sü ley ma ni ye’de Hâc Mol la Sâ-

id’in, bir di ğe ri Bağ dat’ta Ha san en-Nâ-

ib’in özel ki tap lı ğın da dır (Ab bas el-Az zâ-
vî, Tâ rî Åu’l-ede bi’l-£Arabî, II, 133). Bedr 

b. Hammûd b. Mu‘tâd el-Hu beyşî el-Cü-

henî, Me di ne İs lâm Üni ver si te si’nde ki ta-

bın ba şın dan “Bâ bü’l-£alem” kısmına, Sa‘d 

b. Me lîk b. Sa‘d el-Avfî “Bâ bü’l-işâre”den 

“Bâ bü’l-münâdâ” kısmının so nu na ve Ab-

dul lah b. Ah med b. Ali Ha kemî de “Nüd be 

ve is ti ³å ¦e”den ki ta bın so nu na ka dar olan 

kıs mı nı yük sek li sans te zi ola rak neş re 

ha zır la mış tır (1433/2012). 4. Man¾ûme-

tü’l-Mü kef firât li-kül li ×en bin sâbišın 

ve ât (Ka hi re 1332; nşr. Yâ sir b. İbrâhim 
el-Mezrûî, Kü veyt 2007, ¥a dî ša tü’s-serâßir 
fî na¾mi’l-kebâßir ile bir lik te). Mü el lif, el-

ƒi ½â lü’l-mü kef fi re li’×-×ünûbi’l-mü-

te šad di me ve’l-mü teßaÅÅire adıy la da 

anı lan kırk do kuz be yit lik bu man zu me si-

ni el-Mü beş şirât fî şer¼i Man¾ûme ti’l-

mü kef firât li-kül li ×en bin sâbišın ve 

ât is miy le şer het miş tir (nşr. Hamdî Ab-
dül mecîd es-Se lefî, Dı maşk 1427/2006). 
5. Man¾ûme fi’l-müßen ne¦âti’s-se-

mâ£iy ye. Otuz beş be yit lik bu man zu me 

Tâ hâ Sâlih Emîn Agå ta ra fın dan bir in ce-

le mey le bir lik te neş re dil miş tir (“Man ¾û-
me tü’l-müßen ne ¦â ti’s-semâ£iy ye li-£Ab dil lâh 
el-Bey tûşî”, Go vâ rî Zânkûyî Sü ley mâ nî / 
Be şî B, sy. 21 [Sü ley ma ni ye 2007], s. 95-
120). 6. Man ¾û me tü’l-ef£âli’lletî âtet 

vâ viy ye ten ve yâßiy ye ten (nşr. Mu-
ham med el-Hâl, MMİ Ir., XXXII/3-4 [1981], 
s. 210-222). 7. el-Ev£iye tü’l-müs te¹âbe 

fi’l-ed£iye ti’l-müs te câ be (Tu nus Millî 
Ktp., A-mss-01065/6, vr. 96-102). Ka bul 

Şeyh Ah med el-Haz recî el-Ah sâî’ ye it haf 

et ti, onun ih san ve il ti fa tı na nâil ol du. İlim 

ve takvâsıy la hal kın sev gi ve say gı sı nı ka-

za na rak çev re de üne ka vuş tu. Öğ re tim ve 

te lif le meş gul ol du. İlmî yet kin li ği ni or ta ya 

koy du ğu Arap di li ve ede bi ya tı ala nın da ki 

ça lış ma la rıy la ta nın dı. Arap ça’dan baş ka 

Kürt çe ve Fars ça şi ir ler yaz dı. Bey tûşî ar-

ka da şı Ah med b. Şeyh Dervîş el-Abbâsî’yi 

zi ya ret için git ti ği Bas ra’da ve fat et ti ve 

Ha san-ı Basrî Kab ris ta nı’nda def ne dil di. 

Ken di si için Sîbe vey hi es-Sânî ni te le me si ni 

ya pan ta le be si İbn Se ned el-Basrî A½fe’l-

mevârid ad lı ese rin de 1210’da (1795), 
Sebâßikü’l-£as ced fî aÅbâri A¼med 

nec li Rızši’l-es£ad’da 1211’de (Ab bas 
el-Azzâvî, MMİIr., IX [1381/1961], s. 276; 
Bâbâ Merdûh Rû hâ nî, I, 287), Luvîs Şey-

ho 1213’te (1798), M. Emîn Zekî ve Zi riklî 

ise 1221’de (1806) öl dü ğü nü kay de der. 

Ba zı kay nak lar da Ahsâ’da ve fat et ti ği ne 

da ir ve ri len bil gi yan lış ol ma lı dır. Mu ham-

med el-Hâl, Bey tûşî’ nin ha ya tı ve eser le ri 

üze ri ne el-Bey tûşî is miy le bir ki tap yaz-

mış (Bağ dat 1377/1958), Hâlid b. Kå sım 

el-Ce reyân, Ri yad Me lik Suûd Üni ver si te-

si Ede bi yat Fa kül te si’nde el-Bey tûşî ve 

men he cühû fi’n-na¼v ve’l-lu³a (1431/ 
2010) adıy la dok to ra, Hattâb Ömer Be kir 

de Bağ dat Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te-

si’nde el-Bey tû şî: ¥ayâtühû ve â¦âruhu 

(1984) adıy la yük sek li sans te zi ha zır la-

mış tır.

Eser le ri. 1. Kifâye tü’l-mu£ânî fî na¾mi 

¼urûfi’l-me£ânî. Arap di lin de ki edat la ra 

da ir 672 be yit lik bir man zu me olup (İs-
tan bul 1289; nşr. ve şerh Şefî‘ Burhânî, Dı-
maşk 1426/2005) mü el lif ese ri ni el-¥ifâye 

bi-tav²î¼i’l-Kifâye adıy la şer het miş tir 

(Tâ hâ Sâlih Emîn Agå ese ri, Selâhad din 
Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si’nde 1994 
yı lın da yük sek li sans te zi ola rak neş re ha-
zır la yıp da ha son ra ya yım la mış tır [Bey rut 
1433/2012]). Bey tûşî 700 âye ti, muh te-

lif şa ir le re ait 980 ve ken di si ne ait alt mış 

beş bey ti şâhid ola rak zik ret ti ği bu şer hi ni 

(Mu ham med b. Ab dul lah Âlü Ab dül kå dir 
el-Ah sâî, II, 623; krş. Muh sin İsmâil Mu-
ham med – Tâhâ Sâlih Emîn Agå, XX/79 
[1421/2000], s. 146) Øar fü’l-£inâ ye fî 

(bi-)keş fi’l-Kifâye adıy la ih ti sar et miş-

tir (Ka hi re 1341). Mâcid b. Gays b. Fe rec 

el-Hu ceylî, Me di ne İslâm Üni ver si te si’nde 

Øar fü’l-£inâ ye’ nin ba şın dan lâm har fi-

nin so nu na (1433), Mu‘tâd b. Mu‘tak b. 

Âkıl el-Harbî de “len” ba bın dan so nu na 

(1432) ka dar olan kıs mı nı dok to ra te zi 

ola rak neş re ha zır la mış, ay rı ca Mu ham-

med Hü se yin Ali, Bağ dat Müs tan sı riy-

ye Üni ver si te si Ede bi yat Fa kül te si’nde 
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Onun İs lâm-Hı ris ti yan lık iliş ki si ta ri hi 

ba kı mın dan son de re ce önem li sa yı lan 

Kur’an ter cü me si neş ri de müs lü man-

la rı hı ris ti yan laş tır ma nın bir ara cı ola rak 

gö rü le bi lir. 1543’te de Ba sel’de Mac hu-

me tis Sa ra ce no rum prin ci pis, ei us que 

suc ces so rum vi tae, ac doc tri na, ip-

seque Al co ran (Sa ra zen ler’in / müs lü man-

la rın pren si Mu ham med’in ha ya tı, öğ re ti le ri ve 

Kur’an’ı) adıy la ba sı lan bu ter cü me, as lın-

da 1143’te Cluny Be ne dik ten baş ra hi bi 

Pet rus Ve ne ra bi lis’in İs lâm’la mü ca de le 

ama cıy la İn gi liz ke şi şi Ket ton lu Ro bert’e 

yap tır dı ğı çe vi ri dir. Bu La tin ce çe vi ri Ba tı 

dün ya sın da İs lâm’a yö ne lik ilk cid di ça lış-

ma lar dan dır. To le dan Col lec ti on adıy la 

bi li nen ve bir yaz ma ha lin de bu lu nan bu 

me tin XVI. yüz yıl da bir bi rin den ba ğım sız 

iki ay rı nüs ha ha lin de ba sıl mış tır. Bun lar-

dan bi ri, Ka to lik dip lo ma tı ve or yan ta list 

Jo hann Al brecht von Wid mans tet ter’in 

(ö. 1557) Epi to me al co ra ni (Nu rem berg 
1543) adıy la neş ret ti ği nüs ha dır, di ğe ri ise 

Théodo re Bib li an der’in neş ri dir. En az al tı 

fark lı ver si yo nu bu lu nan 1543’te ki ilk bas-

kı 1550’de ki bas kı da ye ni den dü zen len miş 

ve bu nüs ha XVII. yüz yı la ka dar Ba tı’da ki 

İs lâm ça lış ma la rın da te mel alı nan Kur’an 

nüs ha sı ol muş tur.

Kur’an çe vi ri si nin ne şir ge rek çe si, XVI. 

yüz yıl da Av ru pa’nın or ta la rı na ka dar gi-

ren Os man lı Dev le ti’nin yol aç tı ğı po li tik 

sı kın tı lar dır. Türk ler’in 1521 ve 1526’dan 

iti ba ren Bel grad’ı al ma sı, Ma ca ris tan’a 

gir me si, 1529’da Vi ya na’yı ku şat ma sı 

Pro tes tan ve Ka to lik çev re le rin de cid di 

bir telâşa yol aç mış, Av ru pa’nın or ta sın-

da ve ku ze yin de Os man lı-İs lâm kül tü rüy le 

kar şı la şan Pro tes tan lar Tür ken büch le in 

(Türk ler hak kın da ki tap çık) adıy la bi li nen çok 

sa yı da bro şür ya yım la mış tır. Türk ler’in 

Tan rı ta ra fın dan hı ris ti yan la rı ce za lan-

dır mak için gön de ril miş şey tan or du la rı 

ol du ğu id di ası nın yer al dı ğı bu bro şür ler 

halk ara sın da hız la ya yıl mış tır. 1529’da iki 

Tür ken büch le in ya yım la yan Mar tin Lut-

her, po pü ler dü zey de ki bu tarz ça lış ma lar-

dan da ha kök lü bir ça lış ma ya pa rak gü ya 

The odo rus

Bib li an der

– —BIBLIANDER, Theodorus
(1509-1564)

Ýsviçreli
Sâmî dil bilimcisi,

Kitâb-ý Mukaddes uzmaný.˜ ™

İs viç re’nin Thur gau kan to nu na bağ lı 

Bisc hofs zell’de do ğan The odo rus Bib li an-

der (Alm. Buch mann), XVI. yüz yı lın Hı ris-

ti yan lık ve özel lik le Pro tes tan lık ta ri hin de 

iz bı rak mış önem li isim ler den dir. As lın da 

dil bi lim ci ola rak ta nın sa da Kitâb-ı Mu-

kad des üze ri ne yap tı ğı ça lış ma la rı, kut-

sal ki tap tef sir le ri ve va az la rı da önem-

li dir. İs lâm kül tü rü açı sın dan öne mi ise 

Kur’an’ın Kettonlu Ro bert ta ra fın dan 

ya pı lan La tin ce ter cü me si ni ilk de fa neş-

re de rek hı ris ti yan dün ya sı na sun ma sın-

dan kay nak lan mak ta dır. Kur’an’ın Ba tı 

dil le ri ne çe vi ri le ri da ha es ki ye (XII. yüz yıl) 
git se de ilk ne şir Bib li an der’e ait tir. Bibli-

an der, Zü rih ve Ba sel’de ön de ge len dil 

bi lim ci ler den İbrânîce eği ti mi al dı, ay rı ca 

La tin ce ve Arap ça öğ ren di. Li eg nitz Dü-

kü II. Fre de rick’in kur du ğu özel okul da 

1525’ten iti ba ren iki yıl okut man lık yap tı. 

1532’de Zü rih’te Zwing li ta ra fın dan ku-

ru lan Scho la Ti gu ri na’da te olo ji pro fe sö rü 

ol du. Özel lik le Ahd-i Atîk’in İşa ya ki ta bı na 

da ir se mi ner ler ver di. 1535’te İs viç re’de ki 

Zwing li ci Pro tes tan öğ ren ci le ri için Ahd-i 

Atîk ça lış ma la rı ko nu sun da reh ber ol mak 

üze re İbrânîce gra mer ki ta bı yaz dı. La tin-

ce, Grek çe, İbrânîce ve Al man ca kar şı laş-

tır ma lı ola rak ya pı lan ve bir tür len gü is tik 

te olo ji olan bu eser, Ba tı’da Kitâb-ı Mu-

kad des’in fi lo lo jik ve eti mo lo jik me tot lar la 

ger çek leş ti ri len ana liz le ri ne ön cü lük et ti. 

Bib li an der, Mar kos İn ci li ve Pro te van ge-

li um Ja co bi üze ri ne ça lış ma lar ya yım la dı 

ve bun la rı La tin ce’ye çe vir di. De Ra ti one 

Tem po rum (1551) ve Tem po rum Sup-

pu ta tio (1558) adıy la ta rih araş tır ma la rı 

yap tı. Bu te mel eser le rin dı şın da çok sa-

yı da va az ve kut sal ki tap tef si ri ça lış ma sı 

mev cut tur. Fa kat eser le ri nin önem li bir 

kıs mı he nüz neş re dil me miş tir. 1560 yı lı-

na ka dar Scho la Ti gu ri na’da ki gö re vin de 

ka lan Bib li an der bu ta rih te Cal vi nist grup-

lar la an laş maz lı ğı yü zün den gö re vin den 

uzak laş tı rıl dı. 1564’te Zü rih’te ki ve ba sal-

gı nın da öl dü.

Ha ya tı bo yun ca bir en te lek tü el kim li-

ğiy le ya şa yan Bib li an der ka tı bir Zwing li ci 

Pro tes tan olup Ka to lik ve Cal vi nist mez-

hep le riy le da ima mü ca de le et miş tir. Ay nı 

za man da ko yu bir İs lâm kar şı tı dır ve Türk-

ler’in Or ta Av ru pa’da ki iler le yi şi ni Îsâ’nın 

dö nü şü nün işa re ti ola rak yo rum la mış tır. 

Bey tûşî, Ahsâ’da ya şa mak la bir lik te 

mem le ke tin de ki âlim ve edip ler le ya zı şa-

rak iliş ki si ni sür dür müş tür. On la ra yaz dı ğı 

bir çok mek tup ne sir de ki edebî ma ha re ti ni 

gös ter mek te dir. Ubey dul lah b. Sey yid Sıb-

ga tul lah el-Hay darî’ye gön der di ği mek-

tup la di ğer ba zı mek tup la rı Sü ley ma ni ye 

Ka dı sı Mu ham med el-Hâl ta ra fın dan onun 

bi yog ra fi si ne da ir ese ri için de (yk.bk.) neş-

re dil miş tir. Ba zı mek tup la rı na da ir nüs ha-

la rı özel kü tüp ha ne sin de mu ha fa za eden 

Ab bas el-Azzâvî (TârîÅu’l-ede bi’l-£Arabî, II, 
219) Hâc Sü ley man eş-Şâ vî’ ye yaz dı ğı bir 

mek tu bu (MMİ Ir., IX [1381/1961], s. 275-
276), Mu ham med el-Hâl de ho ca sı İb nü’l-

Hâc için naz met ti ği ba zı ka si de ve kı ta la rı 

ya yım la mış tır (MMİ Ir., IV/1 [1375/1956], s. 
139-154).
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