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ÇAMLAR

okul lar da fel se fe ve Fran sızca öğretmenli-

ği yap tı. 1948’de emek li ye ay rıl dı. 11 Mart 

1965’te İs tanbul’da öl dü ve Ka ra ca ah met 

Me zar lı ğı’na def ne dil di. 

Tür ki ye’de ki ya kın dö nem fel se fe ça lış-

ma la rın da önem li bir ye ri bu lu nan Mus ta-

fa Na mık Çan kı bü tün ha ya tı nı ilmî ça lış-

ma la ra has ret miş, ya yın ha ya tı na yir mi li 

yaş la rın da ağa be yi Ah med Cev det (Sa lih) 

ile bir lik te çı kar dık la rı, ba ba sı Sâlih Sır rı 

Efen di’nin im ti yaz sa hi bi ol du ğu Âşi yan 

mec mu asın da baş la mış tır. Türk çe’de 

fel se fe te rim le ri nin ge liş me si ve yer leş-

me si ne kat kı sağ la yan eser ler yaz mış tır. 

He men her ki ta bı nın so nu na bir lu gat çe 

bö lü mü ek le me si ve kul lan dı ğı fel se fe te-

rim le ri ni açık la ma sı onu dö ne mi nin di ğer 

ya zar la rın dan ayı ran baş lı ca özel lik le rin-

den dir. 1932’de ger çek leş ti ri len I. Türk 

Di li Ku rul ta yı’nın ar dın dan ya pı lan dil de 

sa de leş me ça lış ma la rın da fel se fe te rim-

le ri ne Çan kı dik kat çek miş, son ra ki Türk 

di li ku rul tay la rı na da fel se fe ci kim li ğiy le 

ka tıl mış tır. Ol gun luk dö ne mi ese ri olan 

Bü yük Fel se fe Lûga tı di le, söz lük çü lü ğe 

ve özel lik le fel se fe ye ver di ği öne min ve bu 

alan lar da ki bi ri ki mi nin bir ürü nü dür. Sa de 

dil den ya na olan Çan kı’nın fel se fe di li nin 

Türk çe leş ti ril me si ne eleş ti rel kat kı la rı ol-

muş tur.

Eser le ri. 1. Bi zim Elifbâ (İs tan bul 
1925). İlk ve or ta öğ re tim için ka le me alın-

mış tır. 2. Man tık (İs tan bul 1926). Ye ni 

man tık usu lü nü de içe ren bir ça lış ma dır. 

Ese rin so nu na te rim ler söz lü ğü, in deks 

ve me tin de ge çen isim le rin ta nı tıl dı ğı bir 

lis te ilâve edil miş tir. 3. Fel se fe Ders le-

ri: Rûhiyyât (İs tan bul 1926). Li se ler için 

ders ki ta bı ola rak ha zır lan mış olup fel se-

fe, psi ko lo ji ve bil gi fel se fe si ne da ir dir. 4. 

Ah lâk (İs tan bul 1928). Yi ne li se ler için 

ha zır lan mış bir ders ki ta bı dır. Os man lı-

lar’ın son dö nem le rin de ve Cum hu ri yet’in 

ilk yıl la rın da ya zı lan di ğer ah lâk ki tap la rı 

gi bi bu eser de de ge rek sis tem ge rek se 

içe rik ba kı mın dan Ba tı ah lâk fel se fe si nin, 
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ÿİs ma il Hak kı Gök soy

– —ÇANKI, Mustafa Namýk
(1883-1965)

Türk felsefecisi,
lugatçý ve eðitimci.˜ ™

Yan ya’ya bağ lı Er gi ri (Ar na vut luk) ka sa-

ba sın da doğ du. Ba ba sı Sâlih Sır rı Efen di, 

Mek teb-i Nüvvâb’ı bi tir dik ten son ra Ay-

dın’da ve Bod rum, Hay ma na, Bol va din, 

Ed re mit, Sa lih li, Eş me, Kür dür il çe le rin de 

ka dı ve kil li ği yap mış tır. Mus ta fa Na mık 

öğ re ni mi ne Er gi ri’de baş la dı, İz mir ve Vefa 

(İs tan bul) idâdîle ri nin ar dın dan girdi ği İs-

tan bul Dârül fü nun Hu kuk Fakül te si’nden 

1909’ da me zun ol du. Silvan, Lap se ki, 

Mid yat ve Ür güp il çe le rin de kay ma kamlık 

yap tı. 1913’te Ür güp kay ma ka mı iken 

hakkın da ya pı lan bir di sip lin so ruş tur ması 

ne ti ce sin de gö re vi ne son ve ril di. 1923’te 

Maa rif Vekâle ti umu mi mü fet ti şi ola rak 

me mur lu ğa ge ri dön dü. İs tan bul’da çe şit li 

ve böl ge de ki müs lü man top lum üze rin-

de nü fuz sa hi bi olan Teb liğ ci ler 2007’de 

Trea’da ül ke nin en bü yük ca mi si ni in şa 

et ti ler ve çe şit li top lan tı lar dü zen le di ler. 

1990’lı yıl lar dan iti ba ren Kam boç ya ile 

Vi et nam’da ki Çam lar İslâm ül ke le rin den 

önem li mik tar da yar dım al ma ya ve Mus-

lim World Lea gue, Dârü ler kam, Hiz bü’t-

Tah rîr gi bi müs lü man teş kilâtlar her iki 

ül ke de çe şit li fa ali yet ler yü rüt me ye baş-

la dı lar. Phnom Penh şeh ri nin va roş la rın da 

1813’te ya pı lan Nûrü’l-İh san Ca mii, Kü-

veyt kay nak lı bir yar dım fo nu va sı ta sıy la 

Or ta do ğu mi ma ri tar zın da ye ni den in şa 

edil di. Çam lar ara sın da ki Se lefî dinî ha re-

ket de Kü veyt ve Su udi Ara bis tan mer kez li 

yar dım ku ru luş la rı ta ra fın dan des tek len-

mek te dir. Ara bis tan kay nak lı Se lefî din 

an la yı şı nı eleş ti ren Kam boç ya müf tü sü 

ile di ğer yet ki li ler, Su udi Ara bis tan ve Kü-

veyt kay nak lı ha yır ku rum la rı ta ra fın dan 

fi nan se edi lip yö ne ti len iki İslâm mek te-

bi ni 2003 ve 2004’te yık tır dı lar. Kan dal 

böl ge sin de ki Su udîler’in oku lun da ça lı şan 

yir mi se kiz ya ban cı müs lü man öğ ret men 

sı nır dı şı edi lir ken Kü veyt li ler’in des tek-

le di ği iki Tay kö ken li ya ban cı öğ ret men le 

bir Kam boç ya lı yar dım cı sı da ömür bo yu 

hap se mahkûm edil di. Kam boç ya’nın çe-

şit li yer le rin de ve Vi et nam’ın gü ney böl ge-

sin de ya şa yan Çam lar’ın dı şın da Tay land, 

Myan mar ve La os’ta da az sa yı da müs lü-

man Çam bu lun mak ta dır. 1975’ten son ra 

Fran sa, Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri ve Ma-

lez ya gi bi ül ke le re göç eden ler de var dır. 

Gü nü müz de Çam lar’ın ke sin nü fu su tam 

ola rak bi lin me mek le bir lik te 500.000 ci va-

rın da tah min edil mek te dir. Çok az sa yı da 

Kå diyâniy ye ve di ğer mez hep men sup la rı 

bu lun sa da bü yük ço ğun lu ğu Sünnî olup 

Şâ fiî mez he bi ne men sup tur.
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ÿRe cep Alp ya ğıl

– —ÇANKIRILI SADREDDÝN EFENDÝ
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Son dönem Osmanlý âlimi,
Dârülfünun Ýlâhiyat Fakültesi hocasý.˜ ™

Ebû Tal ha Ab dül kå dir Sad red din 3 Re-

ceb 1271 (22 Mart 1855) ta ri hin de İs tan-

bul’ da doğ du. Mefâtî¼u künûzi’l-İslâm 

ad lı ese rin de (vr. 5a) ne se bi ni Ab dül kå dir 

Sad red din b. Ab dul lah Sabrî b. Ab dül kå dir 

b. Ab dul lah b. Ha san el-Kan gırî (Ken garâvî) 

el-Koç hisârî şek lin de zik re der. Ba ba sı Şam 

mer kez nâibi, bilâd-ı ham se mevâlîsin den 

Hâfız Ab dul lah Sab ri Efen di’dir. Bü yük de-

de si Kay yımzâde Ab dul lah Efen di hu zur 

ders le rin de mu ha tap ve mu kar rir ola rak 

bu lun muş, Ku düs ka dı lı ğı va zi fe si nin ar-

dın dan 1824’te ve fat et miş tir.

Sad red din Efen di ilk eği ti mi ni ba ba sın-

dan al dık tan son ra baş ta İs tan bul ve Şam 

ol mak üze re fark lı şe hir ler de İslâmî ilim le-

ri tah sil ede rek bir çok âlim den icâzet al dı. 

Bun lar ara sın da Mu ham med el-Cu hadâr, 

Ab dül kå dir el-Üs tüvânî, Mu ham med ez-

Ze hâvî, Bekrî el-Attâr, Os man el-Hatîb 

el-Han belî, Tevfîk es-Süyûtî, Mu ham med 

Saîd el-Yemânî, Tâhir el-Cezâirî, Ebû Nesîb 

el-Hamzâvî, Ebû Hâşim Ab dür rezzâk b. 

Hü se yin el-A‘zamî ve Muhammed İzzet 

Eyyûbî sa yı la bi lir. Mefâtî¼u künûzi’l-İs-

lâm’ da say dı ğı bu isim ler den ho ca larının 

da ha çok Şam ulemâsın dan ol du ğu anla-

şıl mak ta dır (MMİ ADm., XXIV/3 [1949], s. 
420-421). Sad red din Efen di’ye 31 Mayı s 

1871 ta ri hin de İs tan bul mü der ris li ği pâ-

ye si ve ril di. Su ri ye vilâye tin de Dûmâ ve 

Hu mus ka za la rı niyâbe tin de bu lun du. Hü-

dâven digâr (Bur sa) vilâye ti Gö nen ka za sı 

Çankırılı

Sadreddin

Efendi

(İs tan bul 1933). Çan kı’nın İs tan bul Er kek 

Li se si’nde ver di ği ders le rin not la rın dan 

mey da na gel miş tir. 12. Bü yük Fel se fe 

Lû ga tı (I-III, 1954-1958). Mus ta fa Na-

mık Çan kı’nın en önem li ese ri dir. Ki ta bın 

ya zı mı na 1942’de baş la nıp müs ved de si 

1947’de ha zır lan mış sa da ni haî şek li ni al-

ma sı ve ta ma mı nın ba sıl ma sı 1958 yı lı-

nı bul muş tur. Eser de mad de ba şı ola rak 

Fran sız ca te rim ler alın mış; al tın da bun la-

rın Yu nan ca ve La tin ce asıl la rı, ye ri ne gö-

re mo dern Ba tı dil le riy le Arap ça, Os man lı 

Türk çe si, ye ni Türk çe ve yer yer fark lı Türk 

leh çe le rin de ki kar şı lık la rı, İslâm kül tü rün-

de ge çen ko nuy la il gi li baş ka ke li me ler ve 

bun la rın an lam la rı ya zıl mış; ar dın dan te-

rim le rin de ği şik bi lim ve fel se fe alan la rın-

da ki mâna la rı açık lan mış; Ba tı ve İslâm 

kay nak la rı na da ya lı an sik lo pe dik bil gi ler 

ve ril miş tir. III. cil din so nu na da uzun bir 

te rim ler lis te si kon muş tur. Bü yük Fel-

se fe Lu ga tı’nda baş ta İbn Sînâ ol mak 

üze re Gazzâlî, Sey yid Şerîf el-Cürcânî, İbn 

Haldûn, Taş köp rizâde, Kı na lızâde, İbrâhim 

Hak kı Er zurûmî, İsmâil Rusûhî An ka ravî, 

Bur sa lı İsmâil Hak kı, Ge len bevî, Ali Se dad, 

Ba banzâde Ah med Na im, Meh met Ali Ay-

ni, İs ma il Hak kı İz mir li gi bi müs lü man ilim 

ve fi kir adam la rıy la Eflâtun, Aris to, Ba con, 

Pas cal, Des car tes, Spi no za, Le ib niz, John 

Loc ke, Ma leb ranc he, Mon tes qu ieu, Ro us-

se au, Da vid Hu me, Kant, Au gus te Com-

te, J. Stu art Mill gi bi Ba tı lı dü şü nür le rin 

eser le rin den ya rar la nıl mış, ay rı ca ya ban cı 

fel se fe söz lük le ri, Arap ça-Türk çe söz lük-

ler, ka mus lar, çe şit li te rim söz lük le ri ve 

Türk çe söz lük ler kul la nıl mış tır. Çan kı’nın 

baş ta Cum hu ri yet ga ze te si ol mak üze-

re Ulus, Mes lek, İn san, İnanç, Sa vaş, 

Ye ni Ter bi ye gi bi ga ze te ve der gi ler le 

İslâm-Türk An sik lo pe di si’nde çok sa yı-

da ya zı sı çık mış tır.
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özel lik le de Kant çı va zi fe ah lâkı nın ge niş 

et ki si gö rü lür. Ay rı ca ki tap ta Kı na lızâde Ali 

Efen di’nin Ah lâk-ı Alâî’si, Taş köp rizâde 

Ke mâ led din Efen di’nin Mevzûâtü’l-

ulûm’u, Er zu rum lu İbrâhim Hak kı’nın 

Mâri fetnâme’si gi bi kla sik kay nak lar la 

Fe rit Kam’ın Mebâdî-i Fel se fe den İlm-i 

Ah lâk, Sâlih Ze ki’nin Fel se fe-i Ah lâ kıy-

ye, Ali Hay dar’ın Bü yük Usûl-i Fı kıh, 

Zi ya Gö kalp’in Türk Me de ni ye ti Ta ri hi 

baş lık lı ki tap la rı gi bi ye ni ça lış ma la ra da 

atıf lar ya pıl mış tır. Ese rin so nu na Türk çe 

te rim le rin Fran sız ca kar şı lık la rı nı gös te ren 

bir lis te ek len miş tir. 5. Be di iyat (İs tan-
bul 1931). Tür ki ye’de es te tik di li nin oluş-

ma sın da önem li bir aşa ma sa yı lan eser de 

Os man lı ve Cum hu ri yet dö nem le rin de ki 

sa nat ve ede bi ya ta da ir bi ri ki min mec-

ze dil me ye ça lı şıl dı ğı gö rü lür. Baş lı ca re-

fe rans la rı ara sın da M. Fu ad Köp rü lü’nün 

Türk Ede bi ya tı Ta ri hi, İs ma il Ha bip’in 

Türk Te ced düd Ede bi ya tı Ta ri hi, Celâl 

Esat Ar se ven’in Ge nel Sa nat Ta ri hi ve 

Sa nat Ka mu su ad lı eser le riy le mûsi-

ki te rim le rin de Ra uf Yektâ Bey’in şi fahî 

açık la ma la rı var dır. Ki tap ta Fuzûlî, Bâkî, 

Nedîm, Şeyh Ga lib, Nâmık Ke mal ve Ab-

dül hak Hâmid’in es te tik an la yış la rı na da 

yer ve ri lir. Bu ese rin so nuna da bir lu gat çe 

ile Türk çe te rim le rin Fran sız ca kar şı lık-

la rı nı ve ren ge niş bir lis te kon muş tur. 6. 

Aris to (İs tan bul 1931). Cum hu ri yet dö ne-

min de Aris to ve fel se fe si hak kın da ya pı lan 

ilk müs ta kil ça lış ma dır. Aris to’ya da ir bir 

eser de Ah lâk-ı Alâî, Mevzûâtü’l-ulûm 

ve Mâri fetnâme gi bi Os man lı fel se fe bi-

ri ki mi ne yo ğun atıf lar ve ba zı kar şı laş tır-

ma lar ya pıl ma sı dik kat çe ki ci dir. 7. Es ki 

Yu nan Ter bi ye ci le ri: Is par ta Ter bi-

ye si, Ati na lı la rın Ter bi ye si, Fi sa gor, 

Sok rat, Ef la tun, Xe nep hon, Aris to 

(İs tan bul 1931). Eği tim fel se fe si ala nın-

da ter cü me-te lif tar zın da bir ça lış ma dır. 

Eser de Kı na lızâde’nin ve Ziyâ Pa şa, Yûsuf 

Kâ mil Pa şa, Ah med Ve fik Pa şa, Ah med 

Mid hat Efen di gi bi son dö nem Os man-

lı ay dın la rı nın eği tim an la yış la rı na da yer 

ve ril miş tir. 8. Fel se fe Ba ka lor ya sı: Ru hi-

yat, Man tık, Ah lâk, Me ta fi zik (İs tan bul 
1932). Çan kı’nın özel lik le öğ ren ci ler için 

Fran sız ca’dan çe vir di ği fel se fe ye gi riş ki-

ta bı dır. 9. Eflâtun (İs tan bul 1933). Yi ne 

Cum hu ri yet dö ne min de Eflâtun hak kın da 

ya zı lan ilk müs ta kil ki tap tır; so nun da te-

rim ler bö lü müy le bir lu gat çe bu lu nur. 10. 

Kü çük Fel se fe Ta ri hi (İs tan bul 1933). 
Mü el lif bu ese rin den ile ri de ba sı la cak 

Fel se fe Lûga tı’nın mu kad di me si ola rak 

söz et mek te dir. 11. İç ti ma iyat Ne dir? 




