


Ýslâm Filozoflarýndan Felsefe Metinleri

Mahmut Kaya

Ýstanbul: Klasik Yayýnlarý, 2003. XIX+532 sayfa.

Ýslâm düþüncesine ve felsefesine kaynaklýk eden temel eserler, Yunan, Ýran

ve Hint bilim ve tefekkür külliyâtý, VIII. yüzyýldan itibaren Yunanca, Latince,

Hintçe, Süryanice, Aramca ve Pehlevice gibi kadîm dillerden Arapçaya çevril-

miþtir. Bu çeviri faaliyeti, yaklaþýk dört yüzyýl sürmüþtür. XII. yüzyýldan itiba-

ren Ýslâm felsefesinin ortaya çýkan ürünleri, tersine bir hareket olarak Batý dil-

lerine tercüme edilmiþtir. Ýslâm dünyasýnýn, özellikle Osmanlý coðrafyasýyla sý-

nýrlý bölümünde, Batý’dan yapýlan felsefe çevirileri, XVIII. yüzyýlýn sonlarýndan

itibaren -çoðunlukla da XIX. yüzyýlda- önemli bir ivme kazanmýþtýr. Cumhuri-

yet döneminde ise, bilhassa Hasan Ali Yücel’in (1897-1961) Milli Eðitim Ba-

kaný olduðu yýllarda gerek Doðu ve gerekse Batý felsefe klasiklerinden kayda

deðer bir çeviri etkinliði yapýldýðý görülmektedir. Hatta bu dönemdeki çevirile-

rin bir kýsmý, ayný eserlerin sonradan yapýlan tercümelerinden daha sýhhatli

kabul edilmektedir. Ancak, Ýslâm düþünce ve felsefesinin kendi ürünü olan te-

mel kaynaklar, Arapça yazýlmýþ olmalarý sebebiyle, Arapçanýn hâkim olduðu

bölgelerde veya Arapça eðitimin gerçekleþtiði ilim merkezlerinde okunabilmiþ-

tir. Bu eserlerin en büyük taliplileri olan Türkler ve Ýranlýlar için bu külliyât, bi-

raz uzak ve ayný zamanda “saklý” kalma durumunda býrakýlmýþtýr.

Osmanlý döneminde, Ýslâm felsefesinin Arapça kaleme alýnmýþ temel eser-

lerinin hangileri ve ne kadarý bu çeviri hareketinden nasibini almýþtýr? Bunun-

la ilgili net, kapsamlý ve derinlikli bilimsel yayýnlarýn sayýsý, maalesef yok de-

necek kadar azdýr. Fatih’in Hoca Muslihuddin Mustafa ve Alâeddin Âli et-

Tusî’ye, Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) Tehâfütü’l-Felâsifesi’ni ve Ýbn Rüþd’ün (ö.

595/1198) Tehâfütü’t-Tehâfüt’ünü deðerlendirmeleri ile ilgili verdiði vazife-

nin dýþýnda, Osmanlý’nýn XV. ve XVIII. yüzyýllar arasýndaki felsefe kültürü,

hâlâ araþtýrýlmasý gereken konular arasýnda varlýðýný muhafaza etmektedir.

Prof. Dr. Mahmut Kaya’nýn Ýslâm Filozoflarýndan Felsefe Metinleri isimli

eseri, klasik Ýslâm felsefesi kaynaklarýnýn Türkçeye kazandýrýlýp ülkemizde

daha geniþ çevrelere ulaþmasý yolunda yukarýda iþaret edilen boþluðu doldur-

maya yönelik önemli bir hizmet olarak görülmektedir.

“Önsöz”de, Mahmut Kaya, eserine aldýðý Ýslâm felsefesi metinlerinin ter-

cüme edilme sebepleri üzerinde durur. Bu kapsamda, Türkiye’deki eðitim ve

kültür politikalarýnýn bir sonucu olarak Ýslâm felsefesinin uzun yýllar yüksek
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öðretimde ihmal edildiðini belirtir. Kaya’ya göre 1982 yýlýnda çýkarýlan YÖK
Yasasý’nda felsefe bölümü bulunan edebiyat fakültelerinde Ýslâm felsefesi
derslerinin “Türk-Ýslâm düþüncesi tarihi anabilim dalý” kapsamýnda okutul-
masý öngörülmekle birlikte, gerek yeterli sayýda yetiþmiþ akademisyen bulun-
mayýþý ve gerekse bazý ideolojik mülahazalarla Türk üniversitelerinde -birkaç
istisna dýþýnda- bu anabilim dalý aktif hâle gelememiþtir. Öte yandan YÖK ka-
nunu ile birlikte ilâhiyat fakültelerinde Batý felsefesi yanýnda, Ýslâm felsefesi
dersleri de günümüze kadar programlarda yerini korumaktadýr. Bu kadar ký-
sa bir sürede, kaliteli ve nitelikli araþtýrmacýlar ve onlarýn ürettikleri eserler bi-
lim dünyasýnda yerlerini almýþlardýr. Ancak öðrencilerin, derslerde felsefe me-
tinlerini doðrudan yazýldýðý dilden takip etmeleri, Türkiye’deki yabancý dil eði-
timinin istenilen düzeyde olmamasý sebebiyle, olanaklý gözükmemektedir.
Buna ilave olarak diðer disiplinlerin aksine, Ýslâm felsefesi alanýndaki eserle-
rin çevirileri de yeterli bir seviyede deðildir.

Bu eserden önce, Mahmut Kaya, Ýslâm felsefesi klasikleri içerisinde ilk
Ýslâm filozofu Kindî’nin (ö. 252/866) Felsefî Risâleleri’ni (Ýz Yayýncýlýk, Ýs-
tanbul 1994) Türkçeye kazandýrdý. Ardýndan Ýslâm felsefe klasiklerinin çevi-
rilerinden oluþan Ýslâm Filozoflarýndan Felsefe Metinleri’ni (Ders Notlarý, Ýs-
tanbul 1995) yayýmladý. Kanaatimizce, bu ders notlarý, tanýtým ve deðerlen-
dirmesini yaptýðýmýz bu eserin de alt yapýsýný oluþturmuþtur.

Mahmut Kaya, Ýslâm Filozoflarýndan Felsefe Metinleri isimli eserinde,
IX.-XIII. yüzyýllar arasýnda yaþamýþ, dünya felsefe literatüründe önemli yer-
leri bulunan 13 Ýslâm filozofunun itina ile seçilmiþ 41 metnini büyük bir
emek mahsulü olarak Türkçe’ye çevirmiþtir.

Tercüme edilen metinler, filozoflarýn vefat tarihleri göz önünde bulunduru-
larak sýralanmýþtýr. Mahmut Kaya, bunun tek istisnasýnýn Sühreverdî’den (ö.
587/1191) sonra vefat etmesine raðmen, Endülüs Ýslâm felsefesi geleneðinin
temsilcilerinin toplu olarak verilmesi sebebiyle selefi Ýbn Bâcce (ö. 533/1139)
ve Ýbn Tufeyl’den (ö. 581/1185) sonra yer verilen Ýbn Rüþd (ö. 595/1198)
olduðunu belirtmektedir.

Tercüme edilen eserlerin ilk sayfalarýndaki dipnotta, çeviride esas alýnan met-
nin tam künyesi gösterilmiþ, orijinal metnin sayfa numaralarý köþeli parantez
içinde verilmiþtir. Felsefe metinlerinin, okuyucu için kolaylýk arz etmesi amacýy-
la ilave edilen ara baþlýk ve izahlar köþeli parantez içinde düz olarak, yazarlara
ait orijinal kavramlar ise normal parantez içinde italik olarak gösterilmiþtir. Ay-
rýca metinlerde geçen sûre ve âyet numaralarý metin içinde köþeli parantezle, ha-

Kitâbiyat

139



dislerin tahrici ise dipnotta belirtilmiþtir. Metinlerin çevirilerinden önce, ilgili filo-

zofun hayatý ve Ýslâm felsefesi geleneðindeki yeri genel hatlarýyla sunulmuþ, da-

ha fazla bilgi için müracaat edilebilecek literatür de ihmal edilmemiþtir.

Bûsîrî’nin (ö. 695/1296 [?]) ünlü Kasîdetü’l-bürde’sini Türkçe’ye çevir-

miþ ve ayrýca nazmetmiþ olan Mahmut Kaya, (Kasîde-i Bürde’yi Türkçe

Söyleyiþ, Ýstanbul 2001) tercüme ettiði felsefe metinlerinde geçen þiirleri de

manzum olarak çevirmiþtir.

Tercümesi yapýlan birinci metin, ilk Ýslâm filozofu Kindî’ye ait risâlelerdir.

Bunlar: Ýlk Felsefe Üzerine, Allah’ýn Birliði ve Âlemin Sonluluðu Üzerine,

Cisimsiz Cevherler Üzerine, Akýl Üzerine, Din-Felsefe Ýliþkisi, Beþ Terim

Üzerine, Üzüntüyü Yenmenin Çareleri’dir.

Ýkinci felsefe metni “sýra dýþý” bir filozof olan Ebû Bekir er-Râzî’ye aittir (ö.

313/925). Onun Filozofça Yaþama, Ebû Bekir er-Râzî ile Ebû Hâtim er-Râzî

Arasýnda Geçen Tartýþma, Ýkbâl ve Devlete Kavuþmanýn Belirtileri Üzerine

eserlerinin çevirileri yapýlmýþtýr.

Ebû Bekir er-Râzî’nin arkasýndan “Muallim-i Evvel” olan Aristo’dan son-

ra “Muallim-i Sânî” olarak kabul edilen ve Ýslâm felsefesini sistematize eden

filozofumuz Ebû Nasr el-Fârâbî’nin (ö. 339/950) eserlerinden çeviriler yapýl-

mýþtýr. Bu eserler þunlardýr: Felsefe Öðreniminden Önce Bilinmesi Gereken

Konular, Felsefenin Temel Meseleleri, Aklýn Anlamlarý, Erdemli Þehir Hal-

kýnýn Görüþleri, Eflatun ile Aristoteles’in Görüþlerinin Uzlaþtýrýlmasý, Astro-

loji Hakkýnda Doðru ve Yanlýþ Bilgiler.

Fârâbî’yi Âmirî’den (ö. 381/992) yapýlan Ýslâm’ýn Üstünlüðü ve Sonsuz-

luk Arzusu baþlýklý çeviriler takip etmektedir.

Âmirî’yle bir anlamda çaðdaþ sayýlan Ýhvân-ý Safâ’nýn (IV./X. yüzyýl)

risâlelerinden (Resâilü Ýhvâni’s-Safâ ve Hullâni’l-Vefâ) bazý bölümlerinin çe-

virileri de eserde yerini almýþtýr.

Ebû Süleyman es-Sicistânî’nin (ö. 375-380/985-90?) düþünceleri, öðren-

cisi ve ayný zamanda Ýhvân-ý Safâ’yla ilgili sýnýrlý bilgilerin de kaynaðý olan

Ebû Hayyân et-Tevhidî’nin (ö. 414/1023) el-Ýmtâ‘ ve’l-Mu’ânese adlý eseri-

nin bazý bölümlerinin tercümesiyle aktarýlmaktadýr.

Büyük Ýslâm ahlak filozofu Ýbn Miskeveyh’in (ö.421/1030) önemli eseri

el-Fevzu’l-Asgar’ýn (Küçük Baþarý) bazý bölümleri ile Lezzet ve Elem Üzeri-

ne risâlesi ve Ýbn Miskeveyh’in Vasiyeti tercümeler içinde yerini almýþtýr.
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Batý ve Doðu felsefesi ile týbbýný etkilemiþ “eþ-Þeyhü’r-Reîs” ismiyle maruf Ýbn
Sînâ’nýn (ö.428/1037) eþ-Þifâ’sýndan, Metafizik Üzerine ve Ýnayet ve Kötülüðün

Ýlahî Kazâya Giriþinin Açýklanmasýna Dair bölümleri ile Tevhîdin Hakîkati ve

Nübüvvetin Ýspatý Üzerine risalesi ve Ruh Kasidesi, tercümesi yapýlan eserlerdir.

Meþþâî felsefesinin büyük eleþtirmeni Ebû Hâmid el-Gazzâlî’nin (ö.
505/1111) kendisini anlattýðý otobiyografik eseri el-Munkýzu mine’d-Dalâl

(Dalâletten Kurtuluþ) ile Tehâfütü’l-Felâsife (Filozoflarýn Tutarsýzlýðý),
Ýhyâu Ulûmi’d-Din’den bazý bölümlerle (Mümkün Âlemlerin En Ýyisi,

Gazzâlî’nin Vasiyeti) birlikte tercüme edilmiþtir.

Endülüs filozoflarýndan Ýbn Bâcce’nin (ö. 505/1139) önemli eseri Tedbî-

ru’l-Mütevahhid’in bazý bölümleri Yalnýz Ýnsanýn Kendini Yönetmesi baþlýðý
altýnda çevrilirken, yine ayný müellifin Veda Risâlesi’nin de tercümesi yapýl-
mýþtýr.

Ýbn Bâcce’yle ayný coðrafyadan olan bir diðer filozof, Gýrnatalý Ýbn Tu-
feyl’in (ö. 581/1185), Doðu ve Batý’da büyük ilgi uyandýran Hayy b. Yakzân

isimli felsefî romanýnýn da tam çevirisi yapýlmýþtýr.

Yine bir baþka Endülüslü, Kurtuba doðumlu büyük “Aristo Yorumcusu
(Þarihi)” Ýbn Rüþd’ün (ö. 595/1198) Faslû’l-Makâl adlý klasik eseri, Felsefe-

Din iliþkisi Hakkýnda Son Söz ismiyle çevrilirken, ayný müellifin felsefe dün-
yasýnda haklý bir yere sahip olan Tehâfütü’t-Tehâfüt’ünün bazý bölümleri,
Tutarsýzlýðýn Tutarsýzlýðý ismiyle tercüme edilmiþtir. Bununla birlikte yine Ýbn
Rüþd’ün Fa‘âl Akýl Cisimle Ýçiçe Bulunan Heyûlânî Akýl ile Ýttisâl Eder mi?

isimli metnin çevirisi de Hüseyin Sarýoðlu tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.

Eserin 13. ve son filozofu Ýþrakîliðin kurucusu olan Sühreverdî’nin
(ö.587/1191) âdeta ismiyle özdeþleþmiþ eseri Hikmetü’l-Ýþrak, Aydýnlanma

Felsefesi baþlýðýyla tercüme edilmiþtir. Yine ayný filozofun Kitâbü’t-Telvîhât’ý,
Ýþaretler Kitabý; Kýssatu’l-Gurbeti’l-Garbiyye de Batý’ya Yolculuðun

Hikâyesi isimleriyle Türkçeye kazandýrýlmýþtýr. Kitabýn sonunda “Þahýs ve
Eser Adlarý Dizini”ne yer verilmiþtir.

Mahmut Kaya’nýn bu eseri, Türkiye’de Ýslâm felsefesi alanýnda büyük bir
boþluðu doldurmaktadýr. Tercümelerdeki akýcý üslup, anlaþýlýr ve sade bir dil,
mütercimin iþinin uzmaný olmasýnýn ve þiire olan merakýnýn bir yansýmasý ol-
sa gerektir. Genelde tercümelerde görülen anlaþýlabilme sorunu, eserde en aza
indirilmiþ gözükmektedir. Bununla birlikte eserin ileride yapýlacak baskýlarýn-
da, karþýlýklý sayfalarýn bir tarafýna söz konusu eserlerin orijinal Arapça me-
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tinlerinin, diðer tarafýna ise tercümesinin verilmesi, okuyucunun doðrudan
Arapça metinlerle buluþmasý açýsýndan önemlidir.

Böyle bir eseri titiz bir baskýyla Türk okuyucusuna sunan Klasik Yayýnla-
rý’ný kutlamak gerekir. Ayrýca Klasik Yayýnlarý’nýn, yine Prof. Dr. Mahmut Ka-
ya ile Doç. Dr. Hüseyin Sarýoðlu tarafýndan gerçekleþtirilen Gazzâlî’nin
Tehâfütü’l-Felâsife adlý eserinin çevirisini yayýmlamasý, ayný kulvarda ben-
zer bir faaliyet içinde bulunan Litera Yayýnlarý’nýn Ýbn Sînâ ve Ýbn Rüþd’ün
eserlerinin çevirilerini gerçekleþtirmesi, benzer yayýnevlerinin çoðalmasý bað-
lamýnda sevindirici ve ümit verici bir geliþme olarak deðerlendirilmelidir.

Bayram Ali Çetinkaya

George Berkeley’nin Ýdealizminde Tanrý ve Yaratma
Ýsmail Çetin
Bursa: Arasta Yayýnlarý, 2004. 160 sayfa.

Felsefe tarihleri yazýlýrken, düþüncenin diyalektik geliþimine gerçek an-
lamda katkýsý olmayan kuru ve mugalataya dayalý tartýþmalarýn ayýklandýðý-
ný düþünürüz. Gerçeðin peþinde koþan felsefe tarihçisinden de bunu ister, bu-
nu bekleriz. Fakat öyle görülüyor ki, George Berkeley’in idealizmi söz konu-
su olduðunda gerek felsefe tarihleri gerekse kendi döneminin meslektaþlarý
onun idealizmini eleþtirirken veya deðerlendirirken büyük ölçüde Ýlk Çað so-
fistlerini andýrýyorlar. Bu nedenledir ki, deðerlendirmekte olduðumuz kitabýn
yazarý, “Önsöz”ünden “Sonuç” bölümüne kadar hep bu haksýzlýðý ve duyar-
sýzlýðý dile getirmektedir. Yine bu yüzden olsa gerek, kitabýn isminde asýl vur-
gu “Tanrý ve Yaratma” kavramlarýna olduðu halde, yazar genellikle hemen
her baþlýk altýnda Berkeley’in idealizmini açýklamaya, yöneltilen eleþtiri ve
yorumlarýn haksýz ve tutarsýzlýðýný aydýnlatmaya çalýþmaktadýr.

“Var olmak, algýlanmýþ olmaktýr.” Yazarýn da pek çok kez tekrarladýðý bu
ifade Berkeley idealizminin üzerine bina edildiði temel argümandýr. Diðer bir
ifadeyle Berkeley’i anlamak, bu ifadesiyle neyi anladýðýný ve anlatmak istedi-
ðini anlamak demektir. Yazar, bunun yolunun Berkeley’in felsefesinin ama-
cýný anlamaktan geçtiðini belirtir. Kitapta, Berkeley’in felsefesinin temel amacý
“Dýþ dünyanýn varlýk kaynaðý olan spiritüel gerçekliðe, yani Tanrý’ya yönel-
mek ve düþüncenin asýl konusu olarak Tanrý’yý merkeze almak... vahye da-
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