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bütünleþme fýrsatýný yakalar. Bunda, Muallim Nâci’nin edebiyat sayfasýnda eskiyeni tartýþmalarýný yeniden alevlendiren
polemikçi anlayýþýnýn payý büyüktür. Zaman içinde bu anlayýþ, gazetenin öteden
beri izlemeye çalýþtýðý faydacý / toplumcu
amacý nisbeten gölgelemeye baþlayýnca
Ahmed Midhat kaleme aldýðý sert bir beyannâme ile edebiyat sayfasýný kaldýrýr; zaman zaman düzeysiz polemiklere yer verip gereksiz tartýþmalara yol açan Muallim
Nâci’yi de gazeteden uzaklaþtýrýr. Bu davranýþta, Muallim Nâci’nin gazeteyi eskinin
ocaðý haline getirmesi iddiasýndan çok toplumsal ayrýþmalarý uygun görmeyen siyasî
iradenin uyarýsýnýn etkisi olmalýdýr. 1884’ten II. Meþrutiyet’in hemen öncesine kadar devam eden üçüncü dönem, daha önce edebiyat sayfasýnda yaþanan polemikler bir yana býrakýlýrsa bir önceki dönemin
uzantýsý gibidir. Bu dönemde eski-yeni tartýþmalarý farklý bir düzeyde de olsa devam
eder. Yazý kadrosuna Faik Reþad’ý da katan Ahmed Midhat “Dilde Sadeliði Ýltizam
Edelim” baþlýklý yazýsýyla (Haziran 1896)
konuyu gündeme getirir. Bu yazý, henüz
oluþum sürecinde bulunan Servet-i Fünûncular’la Ahmed Midhat’ý karþý karþýya
getirir ve sert tartýþmalar cereyan eder.
Ahmed Midhat’ýn ertesi yýl Sabah gaze-
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tesinde yayýmladýðý “Dekadanlar” baþlýklý
yazý tartýþmalarý daha ileriye, hatta kýrýcý
boyutlara taþýr. Edebiyat dünyasýnda yanký uyandýran ve gruplaþmalara yol açan bu
tartýþmalar zamanla hararetini kaybederek yerini basit polemiklere býrakýr. Ancak
Ahmed Midhat’ýn “Ýkrâm-ý Aklâm: Kalemlerin Ýkramý” (Eylül 1897) yazýsýyla tartýþmalar tekrar alevlenir. Bu dönemde rüþdiye öðrencileri için haftalýk özel eðitim ilâveleri de veren gazete (1879-1880, 26 sayý)
Musavver Servet-i Fünûn’la beraber Girit muhacirleri yararýna bir nüsha-i fevkalâde çýkarýr (1895).
Zamanýn siyasî þartlarýnýn etkisiyle kendi politikasýndan uzaklaþan gazete, 1908
inkýlâbýyla gelen hareketli ortamda tarafsýz görünmesine raðmen Ýttihat ve Terakkî karþýtý bir politika izler ve bu partinin
yandaþlarýyla þiddetli tartýþmalara girilir.
Tartýþmalar sadece gazetenin itibarýný sarsmakla kalmaz, Ahmed Midhat’ýn zihinlerde yer eden ve saygý duyulan portresini de
zedeler. Ýttihat ve Terakkî’nin yönetimi tamamen ele geçirmesinin ardýndan (1912)
bu muhalefet dönemi sona erer. Ahmed
Midhat’ýn ölümünü izleyen yýllarda el deðiþtirip Aðaoðlu Ahmet’in baþyazarlýðýnda Ýttihat ve Terakkî’yi destekleyen bir çizgide yoluna devam eder. Mütareke yýllarýnda Peyami Safa ve Ethem Ýzzet (Benice) gibi isimler yazýlarýyla katýlýr. Millî Mücadele’yi destekleyen bir politika takip edilir. Eski seviyesini hiçbir zaman yakalayamayan gazete Cumhuriyet’in ilânýndan
sonra bir süre daha çýkarak 1924 yýlý Ocak
ayýnda kapanýr. 1920’den itibaren edebî
ilâveler de verilmiþtir. Yazarlarý arasýnda
Ahmed Refik Altýnay, Ýbnülemin Mahmud
Kemal, Ýsmâil Safa (þiirleri), Ýbrahim Hakký Konyalý, Mehmed Cemâleddin Çauþeviç,
Midhat Bahârî, Müstecâbizâde Ýsmet Bey,
Nâbizâde Nâzým sayýlabilir. Basýldýðý Tercümân-ý Hakîkat Matbaasý’nda gazetenin
yayýnlarý gibi görünen Müntehabât-ý Tercümân-ý Hakîkat ve Müntehabât-ý Ahmed Midhat yanýnda daha önce tefrika
edilmiþ edebiyat (roman, hikâye, hâtýrat, mektup, seyahat), tarih, felsefe ve bilim alanlarýyla ilgili seri yazýlar ve bazý çevirilerin sayýsý 150 civarýndadýr.
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Tercüme (terceme) kelimesinin klasik dönemlerde “çeviri” anlamýnda kullanýlýp kullanýlmadýðý tartýþmalý olmakla birlikte Câhiz’in (ö. 255/869) Kitâbü’l-¥ayevân adlý eserinde (I, 75-78) kelime defalarca geçmekte, ayrýca “nakil” ve “tahvil” kelimeleri
kullanýlarak tam bir tercüme felsefesi yapýlmaktadýr. Baþta Ýbnü’n-Nedîm’in el-Fihrist’i olmak üzere klasik kaynaklarýn çoðunda nakil kavramý tercüme yerine kullanýlmýþtýr. Ýbnü’n-Nedîm’in eserinde (elFihrist, s. 111) tercüme lafzýnýn, sadece
Ebû Abdullah Müfecca‘ isimli bir dilciye atfettiði Kitâbü’t-Tercümân fî me£âni’þþi£r adlý eseri nitelemek için teknik anlamda geçtiði görülmektedir. Kelimenin etimolojisinden de anlaþýlacaðý gibi tercümede bir þeyin, durumun veya anlamýn bir
yerden bir yere, bir þeyden bir þeye aktarýlmasý söz konusudur. Buradan hareketle
tercümenin, münasebeti olan iki þeyin birbirine nisbetini yansýttýðý farkedilebilir. Teknik anlamda “tercüme hareketleri” denildiðinde genel olarak medeniyetlerin ve kültürlerin birbirleriyle karþýlaþýp temas kurmalarý sýrasýnda birikim ürünü eserlerin
karþýlýklý nakledilmesi anlaþýlmaktadýr. Ýslâm düþüncesi tarihi açýsýndan tercüme hareketleri terkibi, özellikle VIII, IX ve X. asýr-
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larý içine alan dönemde kadîm kültür ve
medeniyet birikimlerinin Ýslâm’ýn medeniyet dili olan Arapça’ya aktarýlmasýný ifade
etmektedir. Bu baðlamda önemle belirlenmesi gereken husus, bu aktarým etkinliðinin medeniyetlerin karþýlaþmasýnýn zorunlu bir sonucu olduðudur. Bu sebeple tarihin
her döneminde kültür ve medeniyetler arasýndaki etkileþimlerin en somut görünüþleri tercüme hareketi diye nitelendirilir.
Ýnsanlýk tarihinde üç önemli kültür aktarýmý ve etkileþimi gerçekleþmiþ, buna
baðlý olarak üç büyük tercüme hareketi
görülmüþtür. Birinci aþama milâttan önce 600’lerde baþlayan, 400’lü yýllarda Sumerler, Fenikeliler ve Mýsýrlýlar gibi kültür
ve medeniyetlerden Grekçe’ye çevirilerin
yapýldýðý, böylece özgün bir düþünce ve bilim atmosferinin meydana geldiði dönemdir. Bilim ve felsefe tarihi açýsýndan bakýldýðýnda týpký diðer kültür ve düþünce geleneklerinde görüldüðü gibi Grek düþüncesinin de yalnýzca Grek aklýnýn ürünü ve
“Grek mûcizesi” olmaktan çok kendinden
önceki antik düþüncelerin birleþimi olduðu söylenebilir. Ýkinci aþama VIII-X. yüzyýllar arasýnda Ýslâm dünyasýnda Pehlevîce,
Süryânîce ve Grekçe’den Arapça’ya yapýlan tercümelerdir. Üçüncüsü, XII. yüzyýlda
Avrupalýlar’ýn Arapça kitaplarý baþta Latince ve Ýbrânîce olmak üzere Batý dillerine
aktardýklarý dönemdir. Her üç tercüme hareketinde önce kültürler arasý etkileþim ortaya çýkmýþ; ardýndan þifahî tercüme ve
belirli merkezlere talebe gönderilmesiyle
süreç devam etmiþtir. Nihayet teknik anlamda metin çevirisi, sistemli ve kurumsal biçimde tercüme faaliyetleri ve özgün
düþüncenin geliþtirilmesi þeklinde meydana gelmiþtir.
I. (VII.) yüzyýlýn sonunda Ýslâm fütuhatýnýn hýzla geniþlemesi müslümanlarý kadîm kültürlerin birikimiyle karþý karþýya getirmiþtir. Amr b. Âs’ýn 20 (641) yýlýnda Mýsýr’ý fethetmesi, sonuçta Büyük Ýskender’den beri Yakýndoðu’da hâkim olan Helenistik kültürün Pers ve Bizans kontrolünden çýkmasýný saðlamýþtýr. Böylece Mýsýr,
Suriye ve Bâbil artýk müslümanlarýn kültürel ve fiziksel coðrafyasýna katýlmýþtýr.
651’de Merv’in alýnýp Horasan’ýn ele geçirilmesinin ardýndan Sâsânî Ýmparatorluðu tamamen yýkýlmýþtýr. Ýslâm’dan önce
siyasal olarak Bizans-Pers savaþlarý, teolojik olarak Mýsýr ve Suriye Râfizî monofizitleriyle Keldânî Ortodokslarý arasýndaki bitmeyen çatýþmalar bölge insanlarýný son derece huzursuz etmiþ, güçsüz býrakmýþtýr.
Ýslâm’ýn derin hoþgörüsü sayesinde müslüman idareciler kadîm mirasýn öðretildiði

Ýskenderiye, Antakya, Harran, Urfa, Nusaybin, Kýnnesrîn, Cündiþâpûr ve Baðdat
gibi merkezlerde çoðunluðu Ya‘kubî ve
Nestûrî olan hýristiyan ulemâsýnýn faaliyetlerine devam etmelerine izin vermiþtir.
Bu sebeple Ýslâm fetihleri yerli halklar tarafýndan Bizans ve Persler’den kurtuluþ
gibi kabul edilmiþtir (Libera, s. 65).
Fetihlerden sonra ilmî ve felsefî çalýþmalarýn sürdüðü merkezlerin baþýnda Ýskenderiye gelmektedir. Ýskenderiye, milâttan önce 331 yýlýnda Makedonyalý Ýskender tarafýndan Helenistik kültür idealiyle
oluþturulan þehirler zincirinin bir halkasý
halinde kurulmuþtur. Ýskenderiye, Asya ile
Afrika’yý ve Avrupa’yý birbirine baðlayan
yollarýn kesiþtiði önemli noktada bir ticaret ve ulaþým merkeziydi. VII. yüzyýlda müslümanlar burayý fethettiðinde ayný zamanda felsefe ve ilâhiyatýn Grekçe
öðretildiði en mühim merkezlerden biriydi. Ýskender’in ölümünün ardýndan Batlamyus ailesinin ve özellikle II. Batlamyus’un (Ptolemaios Philadelphos) gayretleriyle bir üniversite þehri durumuna gelen Ýskenderiye yahudi felsefesi, hýristiyan
felsefesi ve Eflâtuncu, Aristocu, Epikuroscü, Stoacý ve Yeni Eflâtuncu öðretilerin merkezlerinden biri olarak kabul edilmiþtir. Antakya ise Doðu Roma Ýmparatorluðu’nun Akdeniz havzasýndaki en büyük þehirlerinden biri, olimpiyat oyunlarýnýn düzenlendiði kalabalýk nüfuslu önemli bir ticaret ve sanayi merkeziydi. Antakya’da bulunan iki okuldan birincisini milâttan sonra III. yüzyýlýn sonlarýna doðru Ya‘kubî din adamlarý kurmuþtu. Ýslâm öncesinde özellikle bu okulda Grekçe’den Süryânîce’ye tercümeler yapýlmýþtýr. Antakya
okulu diye bilinen ikinci merkez Ömer b.
Abdülazîz devrinde Antakya’ya taþýnan Ýskenderiye okuludur. Urfa ve Nusaybin okullarý, birbirini izleyecek þekilde 363’te hýristiyanlaþmýþ Ýranlýlar’a Yunanca öðretmek
amacýyla Sâsânî / Pers krallarý tarafýndan
kurulmuþtur. Urfa’da uzun asýrlar boyunca
Aristocu ve Yeni Eflâtuncu metinler Grekçe orijinalleriyle okutulmuþ, V. yüzyýlýn sonunda eðitim dili Süryânîce olmuþtur. Batýlý Süryânî hýristiyanlar olarak nitelenen
Ya‘kubîler ile Doðulu Süryânî hýristiyanlar
diye bilinen Nestûrîler arasýnda baþlayan
çekiþme sonucunda medrese 489’da kapatýlmýþtýr. Medresenin bazý hocalarý Nusaybin’e gitmiþ ve burada Urfa’dakinin devamý sayýlan bir okul açmýþtýr. Aristo mantýðýnýn bazý bölümleriyle Hipokrat ve Câlînûs’un týp kitaplarýnýn okutulduðu bu medrese IX. yüzyýla kadar açýk kalmýþtýr. Sâsânî Hükümdarý I. Þâpûr tarafýndan Rum

esirleri yerleþtirmek için kurulan Cündiþâpûr, I. Hüsrev / Enûþirvân’ýn açtýðý felsefe ve týp okulu sayesinde büyük bir ilim
merkezi haline gelmiþtir. Suriye, Hindistan, Yunanistan ve Ýran asýllý bilim adamlarýnýn toplandýðý bir merkeze dönüþen
Cündiþâpûr felsefî ve týbbî bilimlerin bölgeye aktarýlmasýnda öncülük etmiþtir. Iustinianos’un 529’da Atina felsefe ve bilimler okulunu kapatmasýndan sonra buradaki düþünürlerin büyük bir kýsmý Cündiþâpûr’a göç etmiþtir. Cündiþâpûr 17 (638)
yýlýnda müslümanlarýn idaresine geçmiþ,
zamanla týp okulu, akademi ve rasathânesiyle büyük ün kazanmýþtýr. Þehrin Baðdat’a yakýn olmasý ve özellikle Ýranlýlar’ýn
Abbâsî hilâfetiyle yakýn iliþkiler kurmasý sayesinde Ýslâm coðrafyasýnýn her yerine yayýlan ilmî ve felsefî geliþmelerde Cündiþâpûr’daki okulun büyük rolü olmuþtur. Bunun önemli bir göstergesi, 148 (765) yýlýnda Cündiþâpûr’da hastahane yöneticiliði
yapan Curcîs b. Cibrâîl b. Buhtîþû‘un Halife Ebû Ca‘fer el-Mansûr’un tedavisi için
Baðdat’a çaðýrýlmasý ve Buhtîþû‘ ailesinin
Mâseveyh ve Tayfûrî aileleriyle birlikte
uzun yýllar halifelere hekimlik görevi yapmýþ olmasýdýr (Ýbn Ebû Usaybia, s, 183).
Bir diðer merkez Sâbiîler’in kültür merkezi olan Harran’dýr. Makedonyalý Ýskender’in
Harran’ý zaptetmesi üzerine birçok Yunanlý buraya gelip yerleþmiþ, kültürlerini burada yaymýþtýr. Ýskender devrinden Ýslâm
döneminin baþlarýna kadar burada Hermetik-Helenik kültür egemenlik kurmuþtur. Harran’da yetiþen matematikçiler, filozoflar, tabipler, astronomlar, Abbâsîler’in
ilk döneminde tercüme ve telif çalýþmalarýnda önemli rol oynamýþtýr. Bunlardan
biri tercüme tarihinde öne çýkan Sâbit
b. Kurre’dir. Söz konusu merkezlerin en
önemlisi olan Baðdat 762’de Abbâsîler’in
ikinci halifesi Mansûr tarafýndan kurulmuþ
ve baþþehir yapýlmýþtýr. Kuruluþunun ardýndan her alanda hýzlý bir geliþme gösteren Baðdat IX ve X. yüzyýllarda Ýslâm
dünyasýnýn en büyük þehri, ilim, kültür ve
medeniyet merkeziydi. Baðdat, kuruluþunun üzerinden bir asýr geçmeden özellikle Hint ve Ýran medeniyetlerine dair eserlerin ve daha önce Pehlevîce’ye çevrilen
Grekçe metinlerin tercüme edildiði, Güney Avrupa’yý Ortadoðu ve Yakýndoðu ile
bütünleþtiren bir merkez haline gelmiþtir.
Helenizm’in merkezlerinden bilhassa Cündiþâpûr Akademisi’nden Süryânîler ve Harranlýlar, Halife Mansûr’un ve Hârûnürreþîd ile onlarýn vezirleri olan Bermekîler’in
teþvikiyle Baðdat’a gelerek buradaki tercüme faaliyetine katýlmýþlar; Yunanca,
Pehlevîce, Sanskritçe ve Süryânîce eser499
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leri Arapça’ya çevirmiþlerdir. Bütün bu kültür merkezleri ve okullar vasýtasýyla Helenistik felsefe ve bilimle Hint ve Sâsânî mirasý Ýslâm dünyasýna geçmiþtir.
Tercüme hareketlerinin etkenleriyle ilgili çeþitli açýklamalar ileri sürülebilir. Bu
tür yaklaþýmlarýn çoðunda ortak olan sosyal, ekonomik, siyasal ve ideolojik bir dizi
etkeni göz önüne almadan deðerlendirmeler yapmak mümkün deðildir. Öncelikle vurgulanmasý gereken husus müslümanlarýn zihin dünyasýný þekillendiren temel bilincin ilme, ezelî hikmete ve evrensel kültüre ayýrým yapmadan deðer verilmesini
benimsemiþ olmasýdýr. Kur’an’ýn ilim ve hikmetin önemine yaptýðý vurgular (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “.alm”, “hkm” md.leri), Hz. Peygamber’in, “Hikmet müminin
yitik malýdýr” þeklinde ortaya koyduðu
hedefler (Tirmizî, “.Ýlim”, 19; Ýbn Mâce,
“Zühd”, 15) hikmetin tevarüs edilmesi gereken bir deðer olarak kabul görmesini
saðlamýþ ve Kur’an’ýn farklý milletlerle tanýþýklýk kurulmasý þeklindeki teþviki (elHucurât 49/13) müslümanlara kültürler
arasý etkileþimin, dolayýsýyla tercüme hareketlerinin meþrû zeminini hazýrlamýþtýr.
Ýslâm düþünce tarihinde çeþitli disiplinlerin ortaya çýkýþý ve sistemleþmesi de öncekilerin ilimlerinin dikkate alýnmasýný zaman zaman gerekli kýlmýþtýr. Bunun yanýnda gittikçe büyüyen Ýslâm devletinin ihtiyaçlarýnýn giderilmesi bazý müesseselerin kurulmasýný, bilgi ve tekniklerin öðrenilmesini zorunlu hale getirmiþtir. Çünkü
Ýslâm’ýn doðuþ yýllarýnda Arap yarýmadasý, sonradan fethedilen bölgelere göre hem
kurumsal birikim hem kültür, bilim ve düþünce bakýmýndan oldukça geri durumdaydý. Ýhtiyaç duyulan þeyler mirasçýsý olduklarý kadîm kültür ve medeniyetlerde
vardý. Bundan dolayý özellikle Abbâsîler
döneminde âlimler önce yabancýlarýn ileride bulunduklarý matematik, týp ve astronomi gibi alanlara yönelmiþtir. Ýbn Kuteybe’nin Edebü’l-kâtib adlý eserinde (s. 6)
bu durumu ifade ediþ tarzý bu yargýyý doðrulamaktadýr; ona göre kâtip için geometrik þekilleri öðrenmek zorunludur.
Çünkü arazi ölçümlerini yapabilmesi için
üçgenleri, dörtgen çeþitlerini, dýþbükey,
dairesel ve içbükey çizgileri bilmesi gerekir. Acemler þu hususlarý bilmeyenin kâtiplik bilgisinin eksik olacaðýný söylemiþtir:
Sulama usulleri, kanal açma, gedik kapatma, günün artan ve eksilen uzunluklarýný
ölçme, güneþin dönüþü, yýldýzlarýn doðuþ
yönleri, ayýn hilâl olmasý ve etkileri.
Bu alandaki temel etkenlerden biri olarak önceki dönemlerde hýristiyan düþü500

nürleri ve filozoflarý arasýndaki teolojik ve
felsefî tartýþmalar sýrasýnda taraflarýn
mantýkî ve felsefî delilleri kullanmýþ olmasý, müslümanlarýn da kendi inanç ve düþüncelerini sistemli biçimde savunmak ve
Ýslâm’ýn üstünlüðünü kanýtlamak üzere
antik mirasýn bu konuda imkân alanlarý
oluþturan mirasýný elde etme arzularýný
beslemiþtir. Müslüman âlimler, Allah’ýn tabiatý ve tevhidin teslîsten üstünlüðü hakkýnda hýristiyanlarla tartýþmaya girdiklerinde karþý tarafýn Aristo mantýðýný ve eski Yunan filozoflarýnýn fikirlerinden hareketle cevap vermeleri müslüman âlimlerde ve hükümdarlarda aklî ilimlere karþý
ilgi uyandýrmýþ, bu ilgi onlarý mevcut ilim
ve düþünce ürünlerini Arapça’ya çevirmenin gerekli olduðu fikrine götürmüþtür.
Bu baðlamda Câhiz’in er-Red £ale’n-na½ârâ adlý eserinde bilhassa hýristiyan olan
Bizanslýlar’la kadîm hükemâ arasýnda yaptýðý bilinçli ayýrým önemli fikirler vermektedir. Buna göre sýradan insanlar hýristiyanlarýn ve Bizanslýlar’ýn hikmete ve beyana sahip bulunmadýklarýný, yalnýzca oymacýlýk, marangozluk, tasvir ve ipek dokumacýlýðýnda becerikli olduklarýný bilselerdi onlarý edip diye görmekten vazgeçer,
filozof ve hükemâ kayýtlarýndan adlarýný
silerdi. Çünkü mantýk kitaplarý, el-Kevn
ve’l-fesâd ve el-Â¦ârü’l-£ulviyye gibi
eserler ne Bizanslý ne de hýristiyan olan
Aristo’ya aittir. el-Mecis¹î’yi yazan Batlamyus da ne Bizanslý ne de hýristiyandýr.
U½ûlü’l-hendese’yi kaleme alan Euclides
veya týp kitabýný yazan Câlînûs da Bizanslý
veya hýristiyan deðildir. Ayný þey Demokritos, Hipokrat, Eflâtun ve daha birçoklarý için de geçerlidir. Bu insanlar yok olup
gitmiþtir; fakat onlar aklî mirasý yaþamaya devam eden bir milletin, Yunanlýlar’ýn
üyeleriydi. Yunanlýlar’ýn Bizanslýlar’dan farklý bir dinleri ve farklý kültürleri vardý (er-Red
£ale’n-na½ârâ, s. 314, 315).
Tercüme hareketlerinin temel etkenlerinden biri de jeopolitik þartlar ve bunlara
baðlý olarak müslümanlarýn tabii þekilde
kadîm birikimi tevarüs etmeleridir. Deðiþik
kaynaklarda bilim ve felsefenin Sumerler,
Fenikeliler ve Mýsýrlýlar’dan antik Yunan’a
geçtiði ileri sürülmüþtür. En eski düþünce
tarihçilerinden biri olan Diogenes Laertios
felsefenin Fenike, Mýsýr, Pers ve Keldânîler gibi eski medeniyetlerden Yunanlýlar’a
geçtiði yönünde iddialar bulunduðunu kaydetmekte, ancak bu iddialara karþý çýkarak Yunanlýlar’ýn felsefenin kaynaðý olduðunu ileri sürmektedir (Ünlü Filozoflarýn
Yaþamlarý, s. 13-15). Bununla birlikte Yunanlýlar ile diðer kültürler arasýnda hiçbir

etkileþimin bulunmadýðýný söylemek doðru
deðildir. Zira -saðlamlýðý bazý araþtýrmacýlar tarafýndan sorgulansa da- birtakým
tarihsel olgular bu tür etkileþimlerin kaynaðý kabul edilebilir. Meselâ Zerdüþt hikmetlerine dair Kitâbü’l-Mevâlid adlý eserde Kral Ýskender’in ele geçirdiði topraklardaki astronomi, týp, astroloji ve diðer bilimlerle ilgili eserleri Yunanca’ya tercüme
ettirdiði þeklinde iddialar yer alýr (Gutas,
s. 46). Fârâbî de felsefî ilimlerin eski Irak
halký olan Keldânîler’de bulunduðunu ve
onlardan Mýsýr’a, Mýsýr’dan Yunanlýlar’a,
onlardan da Süryânîler’e ve Araplar’a geçtiðini belirtmektedir (Tahsîlü’s-saâde, s.
54). Yine tercümeler döneminin en büyük
düþünürlerinden Câhiz’in kadîm mirasýn
çevrilmesi hususundaki ifadeleri intikalin
mantýðýný gösterir: Hint kitaplarý nakledildi, Yunan hikmetleri tercüme edildi, Fars
âdâb ve hikemiyatý tahvil edildi. Onlarýn
bir kýsmý çok iyiydi, bazýlarý ise eksikler taþýyordu ... Zaten bu kitaplar milletten millete, asýrdan asýra, dilden dile nakledilmiþ
ve bize kadar ulaþmýþtýr. Öyle ki biz tevarüs edenlerin ve inceleyenlerin sonuncusuyuz (Kitâbü’l-¥ayevân, I, 75). Bu türden
aktarým hareketlerini dikkate alan bazý
modern yazarlar bu tabii intikal durumlarýný öðretim merkezlerinin aktarýmý þeklinde adlandýrmýþtýr. Buna göre Ýlkçað ve
Ortaçað’da öðretim merkezlerinin nakli birkaç defa gerçekleþmiþtir. Bunlardan biri
Atina’dan Ýran’a ve Ýran’dan Harran’a doðru, diðeri Ýskenderiye’den VII ve VIII. yüzyýlýn Suriye manastýrlarýna doðru, üçüncü
bir hareket Süryânî kültüründen Arap kültürüne, yani Ýskenderiye’den Baðdat’a doðru olmuþtur. Bu yaklaþým çerçevesinde Ortaçað Felsefesi adlý eserini kaleme alan
Alain de Libera söz konusu aktarýmýn devamýný ifade ederken, “Baðdat’tan Kurtuba’ya, sonra Toledo’ya, baþka bir deyiþle
müslüman Doðu’dan müslüman Batý’ya ve
oradan hýristiyan Batý’ya giden yeni bir aktarým sayesinde hýristiyan Batý derin uykusundan uyanacaktý” demektedir (s. 21).
Son olarak bir baþka modern açýklamadan söz etmek gerekir ki o da Yunanca
Düþünce Arapça Kültür adlý kitabýn yazarý Dimitri Gutas’a aittir. Yazar, özellikle
klasik açýklama modellerini temelden sarsacak yeni iddialarla tercüme hareketine
dair etkenleri daha yapýsalcý bir okumayla
dönüþtürmeye çalýþmýþtýr. Söz konusu yaklaþýmýn esasý, tercüme hareketlerinin sistematik bir þekilde Abbâsî döneminde ve
özellikle Halife Mansûr zamanýnda baþladýðý, bu halifenin siyasî dehasýyla Abbâsî
ideolojisi denilebilecek bir strateji izleye-
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rek tevarüs ettiði Sâsânî Ýmparatorluðu’nun takipçisi ve halefi olma olgusunu pekiþtirmeye çalýþtýðý fikridir. Bu bakýmdan
tercüme hareketleri iç ve dýþ jeopolitik
þartlarýn bir gereðidir ve hânedanýn bekasý için sonraki halifeler tarafýndan desteklenerek devam ettirilmiþtir. Baðdat þehrinin kuruluþu, doðrudan Abbâsî Devleti’nin bilim ve siyaset jeopolitiðinin eyleme
dökülmesinden ibarettir ve bu tercüme
hareketleri açýsýndan oldukça önemlidir.
Buna göre þehrin eski Sâsânî baþþehri Ktesifon’a yakýn bir yerde kurulmasý, Euclides’in U½ûlü’l-hendese adlý eserindeki
daire tanýmýndan ilham alýnarak merkezde olanýn çevredeki her bir birleþene eþit
mesafede bulunacaðý fikrinin belirleyici olmasý, þehrin kuruluþ tarihi ve saatinin saray müneccimlerine danýþýlarak tesbit edilmesi, þehrin kapýlarýndan her birinin antik medeniyet merkezlerinden getirtilmiþ
olmasý gibi veriler (Gutas, s. 41-42, 58, 59),
askerî ve siyasî bir deha olan Mansûr’un
Abbâsî hânedanýný Sâsânî Ýmparatorluðu’nun kültürel, bilimsel ve askerî mirasçýsý
kýlma düþüncesini göstermektedir. Geniþleyen coðrafî sýnýrlarýn siyasal ve ideolojik
açýdan barýndýrdýðý bütün risklerin o kültürün savunucusunun bizzat kendi iktidarý
olduðunu kabul ettirmeye çalýþarak ustaca savuþturulmasý çok önemli stratejik bir
tavýr alýþtýr ve bu politikanýn sonucu mevcut kadîm birikimi bir þekilde tercüme ettirerek tedavüle sokmaktýr. Gutas literatürde yaygýn biçimde kabul edilen, tercüme hareketlerini sistematik biçimde ilk
baþlatan kiþinin Halife Me’mûn olduðu yönündeki kabulü de eleþtirerek bu hareketin Mansûr tarafýndan ve onun döneminde
baþlatýldýðýný ileri sürmektedir (a.g.e., s. 5964). Medeniyetler arasý iliþkilerde tercüme
etkinliðinin rolü hakkýnda Hilmi Ziya Ülken’in Uyanýþ Devirlerinde Tercümenin
Rolü adlý eserinde “Uyanýþ devirlerine yaratýcýlýk kudretini veren tercümedir” denilmektedir (s. 14).
Medeniyetler arasýndaki kültürel, siyasal ekonomik ve bilimsel etkileþimin olgusal gerçekliði dikkate alýndýðýnda tercüme
hareketlerinin bütün medeniyetler için karþýlýklý ve kaçýnýlmaz bir etkileþim aracý olduðu söylenebilir. Diðer bir ifadeyle yeni kurulan bir yapý veya medeniyetin teþekkül
süreçlerinde varlýk alanýnda yeni bir geliþim gerçekleþmeye baþladýðýndan ister soyut ister somut olsun bu yeni geliþimin diðeriyle iliþkisi ontolojik bir zorunluluk kabul edilmelidir. Öteki ile temas, iliþki ve aktarým hiçbir þekilde yeni oluþumun öznel-

liðini tartýþýlýr kýlmaz ve bu durum bütün
yeni oluþumlar için doðal bir süreçtir.
Teknik anlamda tercüme faaliyeti denilebilecek ilk olgular Emevîler döneminde
ortaya çýkmýþtýr. Kaynaklara göre Emevî
Emîri Hâlid b. Yezîd (ö. 85/704 [?]) bazý bilimsel eserleri Arapça’ya tercüme ettirmiþtir. Ýbnü’n-Nedîm’in el-Fihrist’inde (s. 300)
verilen bilgiye göre Mervânoðullarý’nýn filozofu kabul edilen Hâlid b. Yezîd ilimlere
karþý sevgisi olan bir emîrdi ve Mýsýr’dan
Arapça bilen bir grup Grek filozofunu getirtip onlardan Grekçe ve Kýptîce eserleri
Arapça’ya çevirmelerini istemiþtir; Ýslâm’da bir dilden bir dile yapýlan ilk çeviri budur. Bu dönemdeki tercüme hareketinin
hedefi daha çok astronomi, kimya, týp ve
müsbet ilimlere yönelikti, yani sistematik
ve kurumsal olmayýp daha çok pratik ihtiyaçlarla bazý halifelerin kiþisel meraklarý
doðrultusunda gerçekleþmiþti. Asýl tercüme faaliyetleri Abbâsîler döneminde ferdî çabalarýn ötesine geçerek devlet politikasý gereði desteklenmiþ, felsefî ve ilmî
eserlerin düzenli biçimde çevrilmesi saðlanmýþtýr. Özellikle ikinci halife Ebû Ca‘fer
el-Mansûr zamanýnda Ýran asýllý Ýbnü’l-Mukaffa‘, Aristo’nun Organon’unun ilk üç kitabý ile Porphyrios’un bu esere giriþ niteliðinde yazdýðý Eisagoge’yi (Îsâ³†cî) ve ünlü Kelîle ve Dimne’yi Farsça’dan Arapça’ya tercüme etmiþtir. Curcîs b. Cibrâîl b.
Buhtîþû‘ da Grekçe bazý kitaplarý Arapça’ya çevirmiþtir (Ýbn Ebû Usaybia, s. 183).
Yine bu dönemde Hint astronomisine ait
Sind-Hind adlý bir eserle Ptolemeus’un
el-Mecis¹î ve Euclides’in U½ûlü’l-hendese adlý eserleri tercüme edilmiþtir.
Mansûr’un oðlu Mehdî-Billâh devrinde
dinî ve teolojik-diyalektik tartýþmalarýn çevirilere yön verdiði söylenebilir. Bu hususta en belirgin örnek, Mehdî’nin 782 yýlýnda bir Nestûrî patriði olan I. Timotheus
ve ekibine Aristo’nun Kitâbü’l-Cedel’ini
çevirtmiþ olmasýdýr. Hârûnürreþîd döneminde devam eden tercüme etkinlikleri sýrasýnda Bizans içlerindeki fetihler sonucu
elde edilen Grekçe kitaplarýn bir bölümünün
Baðdat’a getirildiði ve Yuhannâ b. Mâseveyh baþkanlýðýnda bir heyet tarafýndan
Arapça’ya çevrildiði görülmektedir. Sistematik anlamda tercüme hareketi ise genel kabule göre Halife Me’mûn zamanýnda
baþlamýþtýr. Me’mûn, Baðdat’ta 217 (832)
yýlýnda Beytülhikme adýnda bir ilmî araþtýrma merkezi ve tercüme mektebi kurmuþtur. Bu dönemdeki çeviri hareketleriyle ilgili olarak klasik kaynaklarda, Me’mûn’un
rüyada Aristo’yu gördüðü ve ona iyinin ne
olduðu konusunda sorular sorup cevap-

lar aldýðýndan söz edilir (Ýbnü’n-Nedîm, s.
301). Ýbnü’n-Nedîm’e göre Grekçe’den çevirilerin baþlatýlmasýnýn sebeplerinden biri
olan bu rüya üzerine Bizans’tan Grek filozoflarýnýn eserleri getirtilmiþtir. Bunun için
aralarýnda Yuhannâ b. Mâseveyh’in de bulunduðu bir heyet Ýstanbul’a gönderilir.
Fakat o sýrada Bizans, antik felsefeyle tamamen iliþkisini kesmiþ olduðu için bu kitaplardan kimsenin haberi yoktur. Çeþitli
baþvurular sonunda Ýstanbul’a üç günlük
mesafedeki bir mâbedin gizli bölümleri
arasýnda topraða gömülmüþ eserler alýnýp
Baðdat’a getirilir (a.g.e., s. 301-302).
Abbâsîler devrinde baþta Grekçe olmak
üzere Hintçe, Nabatîce ve Pehlevîce’den
çeviriler yapýlmýþtýr. Ýbnü’n-Nedîm bu tercüme faaliyetlerine katýlanlara dair listeler vermektedir (a.g.e., s. 302-303). Buna
göre Grekçe’den tercüme yapanlar þunlardýr: Ýstefan el-Kadîm, Býtrîk ve oðlu Ebû
Zekeriyyâ Yuhannâ (Yahyâ) b. Býtrîk, Hasan b. Sehl, Haccâc b. Matar, Abdülmesîh
b. Abdullah b. Nâime el-Hýmsî, Selâm elEbraþ, Musul Piskoposu Habîb b. Behrîz,
Zurba b. Mâcüveh, Hilâl b. Ebû Hilâl elHýmsî, Tezârî, Fesiyon, Ebû Nasr Avi b.
Eyyûb, Basil el-Mitrân, Ebû Nûh b. Salt,
Astas, Ceyrûn, Ýstefan b. Basil, Ýbn Râbýta, Teofili, Þemlî, Îsâ b. Nûh, Ebû Ýshak elKuveyrî, Todros es-Sinkâl, Dari’ er-Râhib,
Hyabsiyon, Salîba, Eyyûb er-Ruhâvî, Sâbit
b. Kuma‘, Eyyûb, Sem‘ân, Bâsil, Ýbn Þehdî el-Kerhî, Ebû Amr Yuhannâ b. Yûsuf,
Eyyûb b. Kasým er-Rakký, Ýbnü’d-Dehkî,
Darîþû, Kustâ b. Lûka, Huneyn b. Ýshak,
Ýshak b. Huneyn, Sâbit, Hubeyþ, Îsâ b.
Yahyâ ed-Dýmaþký, Ýbrâhim b. Salt, Ýbrâhim b. Abdullah, Yahyâ b. Adî. Farsça’dan
çeviri yapan mütercimler arasýnda Abdullah b. Mukaffâ‘, Nevbaht ailesi, Mûsâ
b. Hâlid, Yûsuf b. Hâlid, Ebü’l-Hasan Ali
b. Ziyâd, Hasan b. Sehl, Ahmed b. Yahyâ
b. Câbir, Cebele b. Sâlim, Ýshak b. Yezîd,
Muhammed b. Cehm el-Bermekî, Hiþâm
b. Kasým, Mûsâ b. Îsâ, Zâdeveyh b. Þâheveyh, Muhammed b. Behrâm el-Ýsfahânî,
Mehran, Ýbn Merdânþah, Ömer b. Ferruhân et-Taberî sayýlýr. Hintçe ve Nabatîce’den tercüme yapan mütercimler Münakkih el-Hindî, Ýbn Dehn el-Hindî ve Ýbn Vahþiyye’dir. Bu mütercimlerin çabalarý ve çalýþmalarý sonucunda Ýslâm dünyasýnda baþta Eflâtun, Aristo, Sokrat, Proclus, Plotinus (eþ-Þeyhü’l-Yûnânî), Ýskender Afrodisî,
Themistius, John Philoponus (Yahyâ enNahvî) olmak üzere Ammonius, Nicolaus
Damescius, Galen, Iamblichus, Syrianus,
Simplicius, Plutarchos, Porphyrius (Furfûriyûs) gibi filozof ve þârihler tanýnmýþ, eserleri tercüme edilmiþtir (Karlýða, s. 223).
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Kaynaklarda Eflâtun’un eserlerinin tercümesiyle ilgili yeterli bilgi yoktur. Ýbnü’nNedîm’in kaydettiðine göre Devlet’i ve Kanunlar’ý Huneyn b. Ýshak ile Yahyâ b. Adî,
Sophistes’i Ýshak b. Huneyn, Timaios’u
Yuhannâ b. Býtrîk ve Huneyn b. Ýshak tercüme etmiþtir (el-Fihrist, s. 304-305). Bunlarýn dýþýnda Eflâtun’a atfedilen pek çok
otantik ya da uydurma eser mütercimi belirtilmeden kaynaklarda yer alýr. Aristo’nun
eserleri hemen hemen bütünüyle müslümanlar tarafýndan bilinmekteydi (eserler
ve mütercimleri için bk. Kaya, s. 89-280).
Aristo’nun mantýk külliyatýný Arapça’ya çevirenler þunlardýr: Kategoriler (Kitâbü’lMaš†lât) Ýshak b. Huneyn ve Abdullah b.
Mukaffa‘; Önermeler (Kitâbü’l-£Ýbâre) Ýshak b. Huneyn; Birinci Analitikler (Kitâbü’l-Æýyâs) Theodoros; Ýkinci Analitikler
(Kitâbü’l-Burhân) Mettâ b. Yûnus; Topikler (Kitâbü Mevâ²i£i’l-cedel) ilk tercümesi I. Timotheus ve ekibi, ilk yedi bölümü
Saîd b. Ya‘kub, sekizinci bölümü Ýbrâhim
b. Abdullah, ayrýca tamamý Yahyâ b. Adî;
Sofistik Deliller (Kitâbü Tebkîti’s-Sûfestâßiyyîn) Yahyâ b. Adî, Ýbn Zür‘a ve Ýbn
Nâime el-Hýmsî; Retorik (Kitâbü’l-ƒa¹âbe) Ýshak b. Huneyn ve Ýbrâhim b. Abdullah; Poetik (Kitâbü’þ-Þi£r) Mettâ b. Yûnus ve Yahyâ b. Adî. Aristo’nun tabiat ilimlerine dair külliyatý ve mütercimleri ise þöyledir: Fizik (es-Semâ£u’¹-¹abî£î) Ýshak b.
Huneyn þerhleri: Ebû Ali b. Semh, Yahyâ
b. Adî, Mettâ b. Yûnus, Ýbnü’t-Tayyib esSerahsî (eser baþkalarý tarafýndan da bölümler halinde birçok defa tercüme edilmiþtir); Gök ve Yeryüzü (es-Semâ£ ve’l£âlem) Yuhannâ b. Býtrîk (Ebû Zeyd elBelhî eserin bir kýsmýný þerhetmiþ, Huneyn b. Ýshak eserden seçtiði on altý meseleyi Arapça’ya çevirmiþtir); Oluþ ve Bozuluþ (el-Kevn ve’l-fesâd) Ýshak b. Huneyn ve Saîd b. Ya‘kub (çeviri kaybolmuþtur); Meteoroloji (el-Â¦ârü’l-£ulviyye) Yuhannâ b. Býtrîk; Zooloji (Kitâbü’l-¥ayevân) Yuhannâ b. Býtrîk ve Ýbn Zür‘a; Psikoloji (Kitâbü’n-Nefs) Ýshak b. Huneyn;
Duyu ve Duyumlar (el-¥is ve’l-ma¼sûs)
Mettâ b. Yûnus (Libera, s. 81). Aristo’nun
daha sonra özel bir disipline adýný verecek olan Metafizik isimli eseri çeþitli bölümler halinde deðiþik mütercimler tarafýndan çevrilmiþtir. “Küçük a” bölümünü
Ýshak b. Huneyn, “Büyük Alfa” bölümünü
Nazîf b. Eymen, “Beta” bölümünden sonuna kadar olan kýsmýný Astas tercüme
etmiþtir. Günümüze ulaþan tek Metafizik
nüshasý Ýbn Rüþd’ün þerhinin içinde yer
alan metindir. Mettâ b. Yûnus, Metafizik’in “Lamda” bölümüne Ýskender Afrodisî ve Thémistius tarafýndan yapýlan þerh502

leri çevirmiþtir. Aristo’nun Nichomakos
Ahlâký’ný (Kitâbü’l-AÅlâš) Ýshak b. Huneyn Arapça’ya çevirmiþ, Fârâbî ve Ýbn
Rüþd gibi düþünürler tefsir etmiþtir. Politika’dan Ýslâm düþünürleri haberdar olsalar da tercüme edildiðine dair bir bilgi
yoktur. Diðer taraftan baþta Ýbn Nâime elHýmsî’nin çevirdiði, Kindî’nin çeviriyi düzelttiði Esûlûcyâ olmak üzere Kitâbü’tTüffâ¼a, Sýrrü’l-esrâr veya Kitâbü’s-Siyâse fî tedbîri’r-riyâse, Risâle fi’l-ƒayri’l-ma¼² gibi eserler de Aristo’ya nisbet
edilerek çevrilmiþtir (a.g.e., s. 81, 82).
Tercüme Yöntemleri. Libera’nýn Arapça’ya yapýlan tercümelerde uygulanan yöntemlere ve tercüme süreçlerine dair anlattýklarý dikkate alýndýðýnda mütercimlerle çaðdaþ olan Câhiz’in bu hususta deðerlendirmelerde bulunduðu görülmektedir.
Buna göre özellikle Huneyn ve ekibi tercüme süreçlerinde metin tahkiki denilebilecek tarzda mukayeseli metin çalýþmalarýnýn ve tercüme editörlüðünün zirvesini temsil etmektedir. Bunun en iyi örneði
olarak Aristo’nun Kategoriler kitabýnýn
çevirisini gösteren Libera’nýn belirttiðine göre önce Huneyn metni Yunanca’dan
Süryânîce’ye, Ýshak b. Huneyn de Süryânîce’den Arapça’ya çevirmiþtir. Daha sonra Hassân b. Suver, Ýshak b. Huneyn’in tercümesini Kategoriler’in birkaç Yunanca
metniyle karþýlaþtýrarak gözden geçirmiþtir. Tercümede izlenen yönteme gelince,
bu yöntem büyük ölçüde ilk mütercimlerle Huneyn arasýndaki dönemde geliþmiþ gibi görünmektedir. Huneyn’in selefleri Yuhannâ b. Býtrîk ve Ýbn Nâime el-Hýmsî, Yunanca metinleri birebir tercüme ediyorlardý. Huneyn’in oluþturduðu yöntem
ise tercüme edilen dilin sentaksýnýn dýþýna çýkarak ve abartýlý bir lafzîlikten kaçýnarak cümlenin genel anlamýný dikkate
almaktaydý. Bu durum daha sonra özellikle Batý dünyasýndaki tercüme hareketlerinde skolastiklerin “ad verbum” (lafzî)
tercüme ve “ad sensum” (mânaya göre) tercüme diye adlandýrdýklarý tercüme tarzlarý arasýndaki seçimi tayin etmiþ, Guillaume de Moerbeke’ye kadar Latin mütercimleri ikiye ayýrmýþ ve tartýþmalara yol
açmýþtýr. Yahudi dünyasýndan da bu tartýþmaya katýlanlar olmuþtur. Ýbn Meymûn’un
(Maimonides), mütercim Samuel Ýbn Tibbon’a kelimelerin anlamýndan ve sentaksýndan ziyade cümlenin anlamýný takip etmesini önerdiði mektubunda, “Huneyn b.
Ýshak’ýn Galen’in kitabý ve oðlu Ýshak’ýn
Aristo’nun kitabý için yaptýklarý da budur”
diyerek (a.g.e., s. 88, 89) lafýzcý tercümeye karþý muhteva tercümesini tercih et-

mesi ilgi çekicidir. Diðer taraftan mütercimin hem asýl dilin hem de çeviri yapýlan
dilin kurallarýný çok iyi bilmesi gerektiðini söyleyen Câhiz’e göre mütercimin tercümesindeki ifadelerinin tercüme ettiði
eserdekilerle ayný ölçüde açýk olmasý gerektiði gibi çeviren de tercüme edilen eserin müellifiyle anlamlarý kavrama, lafzî tasarruflar ve kaynaklarý yorumlama kapasitesi bakýmýndan ayný düzeyde olmalýdýr.
Bu sebeple Câhiz’e göre Yuhannâ b. Býtrîk, Ýbn Nâime, Sâbit b. Kurre, Hubeyb,
Ýbn Fehrîz, Tîfîl ve Ýbn Vuhey gibi mütercimlerin Aristo gibi, Hâlid b. Yezîd’in de
Eflâtun gibi olmasý imkânsýzdýr. Bu mütercimleri eleþtirel bir yaklaþýmla deðerlendiren Câhiz þiirlerin ve dinî metinlerin
tercümesinin de bu bakýmdan imkânsýz
gibi olduðunu söyler. Bu sebeple Yuhannâ b. Býtrîk ile Sâbit b. Kurre’yi eleþtirirken usta bir hocadan ders alsalar bile hakkýyla yapamayacaklarý bu tercümeleri kitaplardan hareketle baþarmalarýnýn zorluðunu belirtir ve bunu ifade etmek üzere
her iki dilde usta olmayanýn yapacaðý tercümenin nelere yol açacaðýný anlatýr (Kitâbü’l-¥ayevân, I, 75-78).
Batý’da Arapça’dan Latince’ye ve Ýbrânîce’ye Yapýlan Tercümeler. Batý’da Ýslâm

bilim ve düþüncesine karþý ilgi X. yüzyýlýn
sonu ve XI. yüzyýlýn baþlarýnda yaþayan
Papa II. Sylvèstre ile baþlamýþ, öncelikle
Salerno Týp Okulu çevresinde daha çok da
gizemli bir kiþiliðe sahip bulunan Afrikalý Konstantin’in (Constantinus Africanus)
faaliyetleri neticesinde büyük bir hýz kazanmýþ, bu süreçte Ýslâm dünyasýyla doðrudan bilimsel ve kültürel iliþkiler geliþmiþtir. Üç asýr boyunca Ýslâm egemenliðinde kalan Tuleytula’nýn (Toledo) Ýspanyollar tarafýndan 1085’te zaptýný takip eden
yýllarda bu þehirde Arapça’dan Latince’ye
ve diðer mahallî dillere düzenli tercümelerin yapýldýðý bir merkez kurulmuþ, daha
sonra bu faaliyetler Endülüs’ün Ýþbîliye
(Sevilla) gibi diðer þehirlerinde, Güney Fransa, Sicilya ve kýsmen Portekiz’de gerçekleþtirilmiþtir. Özellikle Toledo’da 1125-1152
yýllarý arasýnda baþpiskoposluk yapan Raymond de Sauvetat, II. Sylvèstre’ýn izinden
giderek yahudi, hýristiyan ve müslüman
mütercimlerden yararlanmak suretiyle Ýslâm bilim ve felsefe mirasýnýn büyük bir
kýsmýnýn Arapça’dan Latince’ye çevrilmesini saðlamýþtýr. Bu merkezde baþta Dominicus Gundissalinus olmak üzere birçok
mütercim eserleri bazan doðrudan Latince’ye, bazan da önce yerel diller olan
Kastilce ve Katalanca’ya çeviriyor, ardýndan bunlar Latince’ye tercüme ediliyor-
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du. Sevilla’da Kastil Kralý Bilge Alfonso bir
Arapça okulu açmýþ, Kelîle ve Dimne,
Sýrrü’l-esrâr vb. eserleri Kastilce’ye çevirtmiþtir. Bu tercüme faaliyetlerine kralýn kendisi de iþtirak etmiþ, ona özellikle
Juda ben Moses, Samuel ha Levi ve Ýsaac
Ýbn Sid gibi yahudi mütercimleri yardým
etmiþtir. Bu merkezlerden baþka Güney
Fransa, Sicilya ve Portekiz gibi yerlerde
tercüme hareketleri görülmektedir. Bilhassa Sicilya’da 1215-1250 yýllarýnda krallýk yapan, kendisine müslüman halifeleri
örnek alan II. Friedrich’i ve onun sarayýnda hem astrolog hem mütercim olan Michel Scot’u zikretmek gerekir. Libera’ya göre 1142 yýlýnda ölen Ýngiliz düþünürü Abelard de Bath, Ýslâm etkisini þahsýnda taþýyan ilk düþünür ve mütercim olmuþtur.
Bu düþünür, özellikle Muhammed b. Mûsâ el-Hârizmî’nin Zîcü’s-Sind-Hind’ini ve
Öklid’in U½ûlü’l-hendese’si gibi bilimsel
eserleri Latince’ye çevirmiþtir. Yine Toledolu mütercim Dominicus Gundissalinus’un
(ö. 1181) Latin mütercimlerinin en önemlilerinden olduðunu ve Batý’da Ýbn Sînâcýlýðýn kendisiyle baþladýðýný belirtmek gerekir. Zira bu mütercim baþta Ýbn Sînâ’nýn
eþ-Þifâß adlý eserinin el-Ýlâhiyyât bölümü olmak üzere birçok önemli eseri tek
baþýna Latince’ye tercüme etmiþtir. Tercüme ettiði eserler arasýnda þunlar yer
almaktadýr: Ya‘kub b. Ýshak el-Kindî’nin Risâle fi’l-£ašl’ý, Fârâbî’nin Risâle fî me£âni’l-£ašl’ý, Ýbn Sînâ’nýn eþ-Þifâßsýnýn Kitâbü’n-Nefs ve es-Semâß ve’l-£âlem (Fizik) bölümleri, Gazzâlî’nin Mašå½ýdü’lfelâsife’si (daha geniþ bilgi için bk. Karlýða, s. 251-255; Libera, s. 314, 315). Libera’nýn ifadesiyle arkasýnda bilginin bütün
yönlerini kuþatan yetmiþ bir tercüme býrakmýþ olan Gerard de Cremone da Toledolu önemli bir mütercimdir. Arapça’ya
çevrilen Aristo külliyatýnýn neredeyse büyük bir kýsmýný Latince’ye tercüme eden
bu mütercim ayrýca Kindî, Fârâbî ve Ýbn
Sînâ’nýn eserlerinden çeviriler yapmýþtýr.
Bunlardan el-Æånûn fi’¹-¹ýb özellikle zikredilmelidir. Batý dünyasýnda bilhassa Ýbn
Rüþd ve eserlerinin kendisiyle tanýndýðý bir
diðer önemli mütercim Michel Scot’tur.
Scot, Ýbn Rüþd’ün beþ büyük þerhinden
dördünü (Aristo’nun Kitâbü’s-Semâß ve’l£âlem, Kitâbü’n-Nefs, Kitâbü’s-Semâ£u’¹¹abî£î, Mâ Ba£de’¹-¹abî£a’nýn büyük þerhle-

ri), ayrýca el-Kevn ve’l-fesâd’ýn, el-Â¦ârü’l-£ulviyye’nin Duyu ve Duyum’un orta þerhini (telhis) tercüme etmiþtir.

Hýristiyan mütercimlerle birlikte çalýþan
veya müstakil olarak tercümeler yapan

yahudi mütercimleri de vardýr. Bunlarýn
en önemlileri arasýnda Samuel Ýbn Tibbon ile oðlu Moses ben Samuel Ýbn Tibbon zikredilir. Oðul Tibbon felsefe, matematik, astronomi ve týp konularýnda çeþitli eserleri Arapça’dan Ýbrânîce’ye çevirmiþtir. Ýbn Rüþd’ün Aristo’nun es-Semâ£u’¹¹abî£î kitabýnýn büyük þerhi, es-Semâß
ve’l-£âlem isimli esere yazdýðý orta þerhin tercümesi, el-Kevn ve’l-fesâd’ýn orta þerhi, Kitâbü’n-Nefs’in büyük ve orta
þerhi, Mâ Ba£de’¹-¹abî£a’nýn büyük þerhi, Fârâbî’nin es-Siyâsetü’l-medeniyye
adlý eseri çevrilen kitaplardan bazýlarýdýr.
Yine yahudi mütercimlerinden Calonymos
ben David ben Todros ve Calonymos ben
Calonymos ben Meir anýlabilir. Bu son mütercim Fârâbî’nin Ý¼½âßü’l-£ulûm’u ile Ýbn
Rüþd’ün Tehâfütü Tehâfüti’l-felâsife’sini Ýbrânîce’ye çevirmiþtir. Samuel ben
Juda ve Moise de Narbonne adlý yahudi
mütercimleri ise ayný zamanda çevirdikleri eserleri þerhetmiþtir.
Osmanlý Döneminde Tercümeler. Osmanlý Devleti'nin Lâle Devri’nde III. Ahmed ve sadrazamý Damad Ýbrâhim Paþa
tarafýndan Yunanca, Latince, Almanca,
Arapça ve Farsça’dan çeþitli alanlardaki
eserler Arapça’ya ve Türkçe’ye tercüme
edilmiþtir. Yoðun ve önemli bir tercüme
dönemi olarak deðerlendirilebilecek bu
dönemde hem tercüme heyetleri mârifetiyle (Kaya, s. 145) hem de bireysel çabalarla çeviriler yapýlmýþtýr. Dönemin mütercimlerinden bazýlarý ve tercüme ettikleri
eserler þunlardýr: Bedreddin el-Aynî’nin
Aynî Tarihi olarak da bilinen eseri £Ýšdü’l-cümân fî târîÅi ehli’z-zamân’ý yaklaþýk otuz kiþilik bir heyet tarafýndan tercüme edilmiþtir. Aristo’nun Physica’sýnýn
es-Semâ£u’¹-¹abî£î baþlýklý Arapça çevirisini yirmi beþ kiþilik bir heyet Tercümetü Mücelledi’s-semâniye li-Aristotâlîs
adýyla çevirmiþ, tercüme heyetinin baþýnda
Yanyalý Esad Efendi bulunmuþtur. Hândmîr’in Farsça eseri ¥abîbü’s-siyer fî aÅbâri efrâdi’l-beþer’i sekiz kiþilik bir heyet tarafýndan tercüme edilmiþtir. Bunlarýn yanýnda bireysel olarak çeviri yapanlar
da vardýr. Meselâ þair Nedîm baþkanlýðýnda bir heyet Müneccimbaþý Ahmed Dede’nin Câmi£u’d-düvel’ini (Türkçe tercümesi Sahâifü’l-ahbâr adýyla þöhret bulan
eserini), Osman b. Ahmed, Nemçe Tarihi isimli eseri (Almanca’dan), Küçükçelebizâde Ýsmâil Âsým Efendi, Damad Ýbrâhim Paþa’nýn arzusu üzerine Gýyâseddin
Muhammed Nakkaþ-ý Tebrîzî’nin Farsça
£Acâßibü’l-le¹âßif adlý eserini (o dönemde Çin’e Hýtay denildiðinden bu kitap Hý-

tay Sefâretnâmesi olarak da bilinir), Mehmed Nebîh, Ýskender Bey Münþî’nin Farsça eseri TârîÅ-i £Âlemßârâ-yý £Abbâsî’yi,
Muhammed Hamîdî, Aristo’ya isnat edilen Kitâbü’s-Siyâse fî tedbîri’r-riyâse’sini (Sýrrü’l-esrâr, Keþfü’l-estâr an sýrri’l-esrâr) çevirmiþtir. Türkçe, Arapça ve Farsça’nýn yanýnda Grekçe ve Latince’yi de bilen Yanyalý Esad Efendi, Sühreverdî’nin
¥ikmetü’l-iþrâš’ýný ve Sirâceddin el-Urmevî’nin Me¹âli£u’l-envâr’ýný Türkçe’ye
tercüme etmiþtir. Ýbrâhim Müteferrika,
Târîh-i Seyyâh der Seyân-ý Zuhûr-i Aðvaniyân ve Sebeb-i Ýnhidâm-i Binâ-i
Devlet-i Þâhân-ý Safeviyyân ve Mecmûatü Hey’eti’l-kadîme ve’l-cedîde adlarýyla iki eseri Latince’den çevirmiþtir. Ebûishakzâde Ýshak Efendi ise Kadî Ýyâz’ýn
meþhur kitabý eþ-Þifâßnýn tercümesini elÝstiþfâ fî tercümeti’þ-Þifâ ve Bustânü’l£ârifîn adlý eseri de el-Kasrü’l-metîn (Bustânü’l-ârifîn Tercümesi) ismiyle Türkçe’ye
aktarmýþtýr. Son olarak Nahîfî’nin manzum
Mesnevî tercümesini zikretmek mümkündür.
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TERCÜME ODASI

—

Osmanlý Devleti’nde
1821 Rum Ýsyaný’ndan sonra kurulan
ve devletin tercüme iþlerini
yürüten birim.

˜

™

Bâbýâli Tercüme Odasý, Osmanlý Devleti’nde bazý iç ve dýþ siyasî geliþmeler neticesinde ortaya çýktý. 1793 yýlýna kadar devletin dýþ ülkelerde dâimî elçileri yoktu. Cülûs, doðum, savaþ ilâný, barýþ ve dostluk
teklifleri gibi vesilelerle zaman zaman diðer ülkelere elçiler gönderilir ve görevlerini tamamlayýp geri dönen bu kiþilere “fevkalâde elçi” denilirdi. Milletlerarasý iliþkilerdeki geliþmelerle birlikte Osmanlý Devleti
de bu dýþa kapalý siyaseti deðiþtirmek zorunda kaldý. III. Selim 1793 yýlýndan itibaren Londra, Paris, Berlin, Viyana gibi önemli Avrupa baþþehirlerine dâimî elçiler gönderdi. Yabancý dil bilmeyen bu elçilerin yanýna birer tercüman verildi. Ancak bunlarýn görevlerinde baþarý gösterememesi
üzerine bir süre sonra yerlerine daha alt
seviyedeki maslahatgüzârlar tayin edildi.
Osmanlý hükümetine diðer devletlerden
gelen veya hükümetin yabancý devletlere
gönderdiði yazýlarý tercüme etmekle görevli Dîvân-ý Hümâyun tercümanlarý öte-

den beri Fenerli Rumlar arasýndan seçilirdi. 1821’de Mora’da Rum isyaný çýkýnca
Eflak ve Boðdan’daki isyancýlara yazdýðý
mektuplarý ele geçirilen Dîvân-ý Hümâyun tercümaný Constantine Mourouzi ve
ardýndan derya tercümaný Hançerlizâde
Mihayilaki ile Aleksandr Mavrokordato
idam edildi (16 Nisan 1821). Ayrýca Rum
maslahatgüzârlarýnýn Bâbýâli’yi yanlýþ bilgilendirdikleri anlaþýldý ve hepsi azledildi.
Bu durum hem Fenerli Rumlar’a hem diðer Rumlar’a devletin güvenini sarstý. Tercüme iþlerini yürütmek amacýyla Mühendishâne hocalarýndan Bulgarîzâde Yahyâ
Nâci Efendi ile oðlu Rûhuddin Mehmed
Efendi Bâbýâli’ye getirildi ve Divan Kalemi’nden alýnan kâtipler bunlarýn hazýrladýðý Rumca ve Fransýzca yazýlarý temize çekmekle görevlendirildi. Kýsa süren bu deneme de Yahyâ Efendi’nin Fransýzca’sýnýn
siyasî metinler için yeterli olmadýðý anlaþýlýnca divan ve sadâret kethüdâsý kalemlerinden seçilen kâtipler Yahyâ Efendi’den Rumca ve Fransýzca dersleri almaya
baþladý. Bu arada, dil sorunu yanýnda dýþ
politika deneyim ve geleneðine sahip müslüman bürokratlarýn yokluðu sebebiyle, tarafsýz görünen Rumlar’dan Stavraki Aristarchi tercüman vekâletine tayin edildi.
Yahyâ Efendi ile diðer kâtiplerden Aristarchi’nin yaptýðý çevirileri denetlemeleri
ve onun görevi dýþýnda bir þey öðrenmesini önlemeleri istendi (BA, HH, nr. 48823).
Bu güvensizlik ortamýnda görev yapmaya
çalýþan Aristarchi kýsa bir süre sonra azledilerek Bolu’ya sürüldü ve yolda kimliði
meçhul kiþilerce öldürüldü; yerine Yahyâ
Efendi getirildi. Böylece Rumlar’a iþten el
çektirilmesi ve tercüman yetiþtirmek için
ders verilmeye baþlanmasý ile Tercüme
Odasý kurulmuþ oldu.

Tercüme Odasý
Kütüphanesi’nin
ödünç kitap
defteri
(BA, Hariciye
Siyasî Evraký,
nr. 1895/52)
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Yahyâ Efendi’nin ölümü üzerine 14 Temmuz 1824’te bazý Avrupa dillerinden baþka Grekçe ve Latince de bilen Baþhoca Ýshak Efendi, Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun’daki hocalýðý yanýnda tercümanlýða ve Dîvân-ý Hümâyun Kalemi kâtiplerinden damadý Halil Esrar Efendi yardýmcýlýðýna getirildi. Tercüme Odasý bu dönemde biri dil öðrenecek memurlarýn devam
ettiði Lisan Odasý, diðeri buradan mezun
olan mütercimlerin çalýþtýðý Tercüman Odasý þeklinde iki kýsýmdan meydana geliyordu. Kâtiplerin birbirleriyle Fransýzca konuþup pratiklerini ilerletmeleri ve Tercüman Odasý’ndan ayrýlan bir memurun yerine Lisan Odasý’ndan birinin alýnmasý kararlaþtýrýldý (BA, MD, nr. 241, s. 392). Odanýn önceleri yýllýk tahsisatý vardý; ancak bu
kalemlerden olan Eflak ve Boðdan’da karýþýklýklarýn çýkmasý üzerine 1825’ten itibaren ödemeleri hazine karþýladý. Bu sýrada
Zenob adlý bir Ermeni’nin hocalýk ettiði
Lisan Odasý’na on kiþi devam etmekteydi.
Tercüme Odasý’nda ilk yýllarda pek baþarýlý çalýþmalarýn yapýlamadýðý ve Zenob’un
derslerine devam edenlerin istenilen derecede dil öðrenemedikleri anlaþýlmaktadýr. Sadrazam, bu sýrada yeni kurulan týbbiyede zaten Fransýzca öðretildiðini ileri
sürerek odadaki derslerin kaldýrýlmasýný
önerdiyse de II. Mahmud bunu kabul etmedi; ancak Bâbýâli’ye gelip gitmesi zararlý bulunan Zenob görevinden alýnarak
Ýstanbul’dan sürüldü (BA, HH, nr. 24621).
Öte yandan Baþhoca Ýshak Efendi’nin gayretleri de bu baþarýsýzlýða çare olamadý.
Reîsülküttâb Pertev Mehmed Said Paþa,
1830 yýlýnýn sonlarýna doðru kendine muhalif olan Ýshak Efendi’yi azledip yerine Halil Esrar Efendi’yi getirdi. Böylece Mühendishâne kökenli tercümanlar dönemi sona erdi ve Tercüme Odasý’nda bürokrasiden yetiþen memurlar iþ baþýna gelmeye
baþladý.
1833 yýlýna kadar Tercüme Odasý’nda
eðitim görüp ön plana çýkabilenler Mehmed Nâmýk ile (Paþa) Yûsuf Hâlis Efendi’dir. Bu tarihte odanýn mevcudu Dîvân-ý
Hümâyun tercümaný ile iki maiyetinden
ibaretti. Ancak Mýsýr’da devam eden Kavalalý Mehmed Ali Paþa isyaný yüzünden
Rusya ile Hünkâr Ýskelesi Antlaþmasý’nýn
imzalanmasý ve bu geliþmelere baðlý olarak dýþ iliþkilerin giderek artmasý odanýn
önemini arttýrdý. Kadroya yeni memurlar
alýndýðý gibi Tecellî Mehmed Efendi burada ders vermekle görevlendirildi. 1835’te
Esrar Efendi’nin vefatý üzerine yerine Tecellî Mehmed Efendi getirildi. Mýsýr meselesinin devletin varlýðýný tehdit edip ulus-

