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BEYTÛÞÎ

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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ÿKür şat De mir ci

– —BÝHAÇ

Bosna’da tarihî bir þehir.˜ ™

Bos na-Her sek’in ku zey ba tı kıs mın da 

Una neh ri nin sol kı yı sın da yer alır. Bu-

gün Una-Sa na kan to nu nun baş şeh ri dir. 

61.564 (2012) olan nü fu su nun ço ğun lu-

ğu nu müs lü man Boş nak lar oluş tu rur. Una 

va di si ta rih ön ce si de vir de de özel bir ye re 

sa hip ti. Bi haç’ın 10 km. gü ney do ğu sun-

da Ri paç (Ri pa¸, Bos na-Her sek) ya kın la rın da 

ya pı lı şı Tunç ça ğı na da ya nan pa la fit tü rü 

ev ler bu lun muş, dış ma hal le si Ri biç’te (Ri-
bi—) La-Tené dö ne mi ne ait bir me zar da 

çöm lek ler ve de ğer li bu lun tu lar or ta ya 

çı ka rıl mış tır.

Bi haç ve çev re si milâttan ön ce I. yüz yıl-

da Ro ma İm pa ra tor lu ğu’nun İl lir ya, da ha 

son ra VI. yüz yı lın ba şı na ka dar Dal maç ya 

eya le ti nin bir par ça sıy dı. Oc ta vi anus’un 

(Au gus tus, m.ö. 63 – m.s. 14), böl ge de ya-

şa yan Ya pod lar’ı, milâttan ön ce 35 yı lın da 

hâki mi ye ti al tı na al masıy la Ro ma lı lar’ın 

ka nun la rı ve ge le nek le ri böl ge de ya yıl dı. 

Ta rih çi le rin var sa yı mı na gö re bu gün kü 

Bi haç ya kın la rın da es ki bir Ro ma şe hir 

or ta ya ko nu lan me tin ba kı mın dan Bib li-

an der ile Ket ton ara sın da bü yük fark lar 

yok tur. Zi ra Bib li an der hem Ket ton’un 

Kur’an ter cü me si ni hem de not la rı nı çok 

az de ği şik lik ler le al mış, ken di not la rı nı 

da ha zır la dı ğı bu met ne koy muş tur. Bu 

bağ lam da Bib li an der’in ori ji nal li ği, dö-

ne min Pro tes tan “so la scrip tu ra” (met ni 

me tin le ana liz et me) ge le ne ği çer çe ve sin-

de Kur’an’da ki ba zı âyet le ri Ahd-i Atîk ve 

Ahd-i Cedîd’den ör nek ler le yo rum la ma 

ça ba sı dır. Onun not la rın da sa de ce İs lâm’a 

red di ye yer al maz, ay nı za man da Ka to lik 

ve ba zı Pro tes tan çev re le ri ne ima lı eleş ti-

ri ler de gö rü le bi lir (Bur man, s. 118; Cam-
pi, XXXI, 143).

Bib li an der’in ar ka da şı ve ay nı inanç la rı 

pay laş tı ğı Opo ri ni ana’nın ya yı ne vin de neş-

ret ti ği me tin üç bö lü me ay rıl mış tır. Bi-

rin ci bö lüm de ha cerîle rin (müs lü man lar) 
ve Türk ler’in kut sal ki tap la rı ve inanç la rı 

an la tı lır, oku yu cu ya Kur’an’ın ne den La-

tin ce’ye çev ril di ği ko nu sun da bil gi ak ta rı-

lır. Ay rı ca Kur’an’ın ge ne li hak kın da bil gi 

ve ri lir, ha dis ler den bah se di lir ve âyet-

le rin oku nu şuy la il gi li ör nek ler su nu lur. 

Kur’an’ın ter cü me si bu bö lüm de dir. İkin ci 

bö lüm İs lâm üze ri ne ya zıl mış bir red di-

ye ni te li ğin de dir. Bu ra da Ab dül me sih b. 

İs hak el-Kindî’nin red di ye sin den, Ni ko las 

Cu so’nun ve Ric col do da Mon te di Cro-

ce’nin Kur’an’a yaz dı ğı eleş ti ri ler den söz 

edi lir. Ay rı ca Grek çe ve La tin ce ya zıl mış 

Bi zans lı bir red di ye den ör nek ler ve ri lir. 

Amaç Kur’an’ın ve İs lâm’ın he re tik li ği ve 

te mel siz li ği nin oku yu cu ya gös te ril me si-

dir. Üçün cü bö lüm Hz. Mu ham med’in ha-

ya tı, öğ re ti le ri ve uy gu la ma la rıy la il gi li dir. 

Bu bö lüm de Pa olo Gio vio’nun Türk ler’le 

il gi li ver di ği bil gi ler zik re di lir. Pa pa II. Pi-

us’un Fâtih Sul tan Meh med’e ve onun da 

pa pa ya yaz dı ğı mek tup la rın kop ya la rı su-

nu lur. Bir bi rin den ko puk ko nu la rı içer se 

de gü zel bir kom po zis yon la bir leş ti ril miş 

olan bu ne şir kı sa za man için de İtal yan-

ca, Fla man ca ve Al man ca’ya ter cü me 

edil miş, Ciz vit mis yo ner le ri nin kul lan dı ğı 

ana me tin ha li ne gel miş tir. XVI II. yüz yıl-

dan iti ba ren baş ka dil le re de çev ril miş tir. 

Bib li an der’in Kur’an neş ri ve me tin içe ri-

sin de ki dü zen le me le ri, son ra ki asır lar da 

şar ki yat çı la rın İs lâm’a da ha esas lı bir şe-

kil de yak laş ma la rı ge rek ti ği ko nu sun da ki 

kay gı la rı nı bel li bir me to do lo jik çer çe ve-

ye oturt muş tur. Bu se bep le XIX. yüz yıl 

or yan ta liz mi nin te mel yak la şım bi çim-

le rin den olan se man tik ve eti mo lo ji gi bi 

dil bi li mi un sur la rı nın öne mi ne ilk dik kat 

çe ke nin de Bib li an der ol du ğu nu söy le mek 

müm kün dür.

İs lâm’ın iç yü zü nü hı ris ti yan la ra ta nıt mak 

ama cıy la Kur’an’ın ter cü me edil me si nin 

ge rek ti ği ni dü şün müş, bu na ze min ha-

zır la ya cak bir ta kım te şeb büs ler de bu lun-

muş tur. Bib li an der’in, Kur’an ter cü me si ni 

neş ri nin Lut her’in bu ara yış la rı sı ra sın da 

or ta ya çı kı şı şüp he siz te sa düfî de ğil dir. 

Or tak kay gı lar Zwing li ci Pro tes tan lar’ı da 

işin içi ne çek miş ve Bib li an der’in Kur’an 

ter cü me si nin neş ri ni yap ma sı nı ko lay laş-

tır mış tır.

Pro tes tan lı ğın da ha li be ral yo ru mu 

ola rak Zwing li ci bir an la yış be nim se yen 

Bib li an der, Türk ler’in Or ta Av ru pa’da ki 

ya yı lı şı nı kı ya met alâmet le rin den say sa 

da on la ra kar şı uy gu la na cak en iyi yön te-

min mis yo ner lik ol du ğu nu dü şü nü yor du. 

Bil has sa Türk ler’in ele ge çir di ği coğ raf-

ya lar da ki hal kın dev şir me yo luy la müs lü-

man laş tı rıl dı ğı nın far kın day dı ve hı ris ti yan 

hal kın İs lâm’ı içe ri den ta nı ma sı ge rek ti ği-

ni söy lü yor du. Bu amaç la 1542’de içe ri ği 

di ğer le riy le ay nı olan Ad No mi nis Chris-

ti ani So cio Con sul ta tio Qua nam Ra-

ti one Tur ca rum Di ra Po ten tia Re pel li 

Pos sit, ac De be at a Po pu lo Chris ti ano 

adıy la bir Tür ken büch le in yaz mış tır (Ba-
sel 1542). An cak Bib li an der, İs lâm’ı da ha 

iyi ta nı ma nın yo lu ola rak Kur’an’ın ter cü-

me si nin ya pıl ma sı ge rek ti ği ni dü şün dü-

ğün den Ket ton lu Ro bert’in Kur’an ter cü-

me le ri ne ulaş mış, ar ka da şı Opo ri ni ana da 

ona Ba sel Kü tüp ha ne si’nde ki Arap ça bir 

Kur’an nüs ha sı nı gön der miş tir. Böy le ce 

Bib li an der, Arap ça’dan ve di ğer ba zı kay-

nak lar dan fay da la na rak Ket ton nüs ha sı-

nın edis yo nu nu ger çek leş tir miş tir. An cak 

Pro tes tan çev re le ri hı ris ti yan dün ya sın da 

Kur’an ter cü me si nin ba sıl ma sı nı bir teh-

dit ola rak al gı la mış ve ese rin çı kı şı nı en-

gel le me ye ça lış mış tır. Özel lik le Ba sel şe hir 

kon si li nin bu ba sı ma şid det le kar şı çık tı ğı 

bi lin mek te dir. Fa kat Lut her’in İs lâm’ın 

öğ re nil me si için böy le bir edis yo nun ge-

rek ti ği şek lin de ki sa vu nu su söz ko nu su 

met nin 1543’te ya yım lan ma sı nı müm kün 

kıl mış tır. Con rad Pel li can ve Cas par He dio 

gi bi dö ne min di ğer âlim le ri de bu met nin 

neş ri nin Hı ris ti yan lık için bir teh dit oluş-

tur ma dı ğı nı ile ri sür müş tür. Böy le ce ba sı lı 

me tin 1543’te sa tı şa su nul muş ve ay nı 

yıl içe ri sin de üç bas kı ya pa cak ka dar il gi 

gör müş tür.

Ter cü me nin gi ri şi ne Lut her ve Me-

lanch thon bi rer ön söz yaz mış, ön söz de 

Türk ler’in di ni ola rak İs lâm’ın ge çer siz-

li ği ve sap kın lı ğı na kar şı lık Hı ris ti yan lı ğın 

ha ki ka ti ve yü ce li ği ele alın mış, böy le ce 

ter cü me ye ya pı la cak eleş ti ri ler ön len-

me ye ça lı şıl mış tır. Söz ko nu su ça lış ma da 




