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Hoca Tahsin Efendi 

Giriş 

Bilindiği üzere, Osmanlı düşünce tarihini, birbiriyle çok da bağlantılı 
olmayan iki ayrı dönemde incelemek mümkündür: 

I. Birinci Dönem: On dördüncü yüzyıl ile on dokuzuncu yüzyılın ikin
ci yarısı arasında kalan yaklaşık dört buçuk asırlık bu dönemde, Osmanlı dü
şünürleri Ortaçağ İslam Dünyası'nda yetişmiş olan düşünürlerin etkisi altın
da, keliim ve tasavvuf alanlarıyla ilgilenmişler ve kelami bilgileri medrese
lerde ve tasavvufi bilgileri ise tekkelerde üretıneye ve yaymaya çalışmışlar
dır. 

II. İkinci Dönem: On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısı ile yinninci 
yüzyılın birinci çeyreği arasında kalan yaklaşık yetıniş beş yıllık bu dönemde 
ise, Osmanlı düşünürleri, çeşitli alanlarda yoğunlaşan Batılılaşma etkinlikle
rinin bir sonucu olarak Avrupa felsefesine yönelmişler ve Avrupa'da yürür
lükte bulunan materyalizm (maddecilik), pozitivizm ( olguculuk) ve 
evolüsyonizm ( evrimcilik) gibi felsefi öğretileri tanımaya ve tanıtınaya ça
lışmışlardır. 

Bu iki dönemdeki düşünsel etkinliklerin, birbirinden oldukça bağımsız 
oldukları ve İkinci Dönem'de yaşayan Osmanlı düşünürlerinin, Birinci Dö
nem'de yaşayan Osmanlı düşünürlerinin eserlerinden genellikle yararlanma 
yoluna gitınedikleri veya gitınek istemedikleri anlaşılmaktadır. Bu nedenle 
Osmanlı düşünce tarihi, birbiriyle Hintisi bulunmayan iki farklı yapı görünü
mü sunmaktadır1 • 

Yukarıda da belirtildiği üzere, on dokuzuncu yüzyılda Avrupa düşün
cesini biçimlendiren ve bilim ve felsefe alanlarındaki çalışmaları büyük ölçü
de etkileyen düşünsel akımlardan birisi de evolüsyonizm, yani evrimciliktir. 
Fransa'da Jean Baptiste Pierre Antoine Lamarck (1744-ı829) ve Etienne 
Geof:froy Saint-Hilaire (ı 772- ı 844), İngiltere'de Charles Lyell (I 797- ı 875), 
Charles Darwin (1809-1882), Joseph Dalton Hooker (18ı7-1911), Herbert 
Spencer (1820-1903), Alfred Russel Wallace (1823-I9ı3) ve Thomas Henry 

• Doç. Dr., A.Ü.D.T.C.F. Bilim Tarihi Anabilim Dalı. 
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Huxley (1825-1895) ve nihayet Almanya'da ise Ludwig Büchner (1824-
1899) ve Emst Heinrich Haeckel'in (1834-1919) eserleri, bu akımın oluşma
sını ve yayılmasını sağlamıştır; öyle ·ki bu dönemde insanlığın karşılaştığı 
birçok sorunun çözümünde Evrim Kuraını'ndan yararlanma yoluna gidilmiş
tir. 

On dokuzuncu yüzyılda Batılılaşma sürecine giren ve Avrupa'da geli
şen yeni bilimlerin yanısıra yeni felsefeleri de yavaş yavaş tanımaya ve ak
tarmaya başlayan Osmanlı düşünürleri, evrimciliğe de kayıtsız kalamamışlar 
ve özellikle 1870'lerden sonra evrimci yazarlar ve yapıtlarlardan derin bir bi
çimde etkilenmeye başlamışlardır. Nitekim bunlardan birisi olan Hoca Tahsin 
Efendi'nin Tdrfh-i Tekvfn ydhiid Hi/kat adlı eserinde cansızları ve canlılarıyla 
birlikte Evren'de bulunan bütün varlıkların oluşumunu ve gelişimini açıkla
mak isteyen genel bir evrim öğretisinin oldukça yetkin bir biçimde işlendiği 
görülmektedir. 

- Bu öğretinin kökleri adı geçen bilginl~re ve düşünürlere kadar uzan
maktadır; ancak hiç kuşku yoktur ki Tdrfh-i Tekvfn ydhiid Hi/kat açısından 
bakıldığında, Hoca Tahsin Efendi'nin daha çok, büyük Alman bilgini ve dü
şünürü Emst Heinrich Haeckel'den etkilendiği söylenebilir. 

Bu çalışmanın maksadı, Hoca Tahsin Efendi'nin Türk bilim tarihi ve 
Türk düşünce tarihi açısından oldukça ilginç olduğuna inandığımız Tdrih-i 
Televin ydhiid Hi/kat adlı bu eserini yeni alfabeye dönüştürmek ve ilgilenen 
okuyuculara tanıtınaktır. 

Hoca Tahsin Efendi Hayatı ve Eserleri 

Hayatı 

· Son dönem Osmanlı bilginlerinden ve düşünüderinden Hoca Tahsin 
Efendi (1811-1881), Yanya'da doğmuştur. İlk dini ve edebi bilgilerini baba
sından aldıktan sonra, medrese eğitimi için İstanbul'a gelmiş ve burada 
Vidinli Hoca adıyla tanınan Hoca Mustafa Efendi'inin derslerine katılmıştır. 

Ardından yeni açılacak Dfuü'l-Fünfin'da matematik ve doğa bilimle
riyle ilgili dersleri okutacak öğretim üyelerini yetiştirmek ve Paris'teki 
Mekteb-i Osmiinl'nin öğretim kadrosunda görevlendirilmek maksadıyla, Se
lim Sabit Efendi ile birlikte 20 Mart 1857'de Paris'e gönderilmiştir. 

Hoca Tahsin Efendi, 186l'de Paris'ten dönmüş ve 1862 Eylül'ü ba
şında bu defa, Abdülhak Hfunid Bey ve onun ağabeyi Abdülhalik Nasfihi Bey 
ile birlikte tekrar Paris'e gitmiştir. Medeniyetin merkezi saydığı Paris'te bu 
defa sefıl.ret imamlığı yapmış, Avrupa'da yaygın olan materyalist felsefeyle 
ilgilenmiş ve Paris kahvehanelerinde bir çok kuşkucu düşünür ile görüşmüş
tür. 

1867 ilkbalıarı sonunda Paris'e gelen Naınık Kemal ve Yeni Osmanlı
lar ile ilişki ve dostluk kurmuş ve nihayet 28 Şubat 1869' da, hava değişimi ve 
tedavi için geldiği Nice şehrinde ölen Fuad Paşa'nın cenazesini de yanına ala
rak, İstanbul'a dönmüştür. 

İstanbul'a geldikten sonra, 8 Kasım 1869'da, henüz kuruluş aşamasın-
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da olan Dfuii'l-Fünun'a müdür olarak atanmış ve bu yılın Ramazan ayında . 
yapmış olduğu bilimsel konuşmalarla, çağdaş bilimleri Türk halkına tanıtma
ya başlamıştır. 

Yaklaşık olarak bir yıl sonra, 5 Aralık 1870'de, "Terakkiyyat-ı 
'Ulfim" başlığını taşİyan konuşması ile bu aralar İstanbul'da bulunan 
tanınmış İslam düşünüderinden Cemaleddin-i Afgil.nf'nin konuŞması, 
dönemin dar görüşlü nleması tarafından İslil.miyet'e uygun bulunmayınca, 
Hoca Tahsin Efendi, Dfuii'l-Fünun'dan uzaklaştınlmışı:u-2. 

Bunun üzerİile Hoca Tahsin Efendi, Babıali'de Tersane Emini Yusuf 
Efendi'nin Taşmekteb olarak da bilinen Sıbyan Mektebi'ne çekilmiş ve 
burada kendisini tamamen bilimsel araştınnalara ve eğitime venniştir. Ancak 
bu kez de hakkında, etrafına topladığı kimselerin akıllarını çeldiği ve 
inançlarını bozduğu suçJamasıyla sonıştıınna açılmıştır. Bu durumdan, 
vaktiyle kendisini Dfuii'l-Fünfin müdürlüğüne atayan Ma'il.rif Nil.zın Saffet 
Paşa'nın yardımları sayesinde kurtıılmuştıır. 

1870'li yılların başında Memalik-i İslil.miyye CoğrafYa Cemiyeti'ni 
kurmuş ve dönemin önde gelen devlet . ve düşünce adamlarından Münif 
Paşa'nın yardımıyla bir ara kütüphaneler müfettişliğine getirilmiştir. 
Ardından, 15 Mayıs 1878'de, 400 kuruş maaşla Dfuii'l-Mu'allimin'e son 
sınıfkozmografYa ve trigonometri hocası olarak atanmıştır. . 

13 Ekim 1879'da kurulan Cem'iyyet-i 'İlmiyye-i Arnavudiyye'nin 
yürütmüş olduğu bilimsel etkinliklerde görev almış ve ayrıca Batı 

bilimlerinin yurt içinde tanınmasını ve yayılmasını sağlamak maksadıyla 
Cem'iyyet-i 'İlmiyye adında bir bilim derneği kurmuştıır. Bu demek adına 16 
Kasım 1879'dan itibaren, Mecmii. 'a-i 'Ulii.m adında bir dergi çıkannış ve 
burada çeşitli makaleler yayımlamıştlf. 

Bu arada, sağlığı gittikçe bozulunca, M ün if Paşa onu, Erenköy'deki 
köşküne aldırmış ve 3 Temmuz 1881 'de Erenköy'de ölen Hoca Tahsin 
Efendi, Salıra-yı Cedid Mezarlığı'nda toprağaverilmiştir4 

Eserleri 

Hoca Tahsin Efendi'nin yazma ve basma eserleri şunlardır: 

168 

ı. Mürebbi-i Etfal, İstanbul 1289. Eğitimle ilgilidir ve Mahmud 
Nedim ile birlikte yazılmıştır. 

2. Usul-i Fenn-i Feldhat - Kimya-yı Zird'at, İstanbul 1291. 
Çiftçiliğe ilişkin genel bilgiler verir ve yine Mahmud Nedim 
ile birlikte yazılmıştır. 

3. Esrdr-ı Ab u Hava, İstanbul 1309. Suyun fiziki ve kimyevi 
özelliklerini tanıtır, insan ve doğa için taşıdığı öneme değinir. 

4. Psiholoji ydhii.d 'İlm-i · Rii.h, İstanbul 1309. Çağdaş 
psikolojinin bulgularını özetler ve insanın zihni ve ruhi 
etkinliklerini fizyolojik olarak açıklamaya çalışır. Hoca 
Tahsin Efendi, bu eserini yazarken Emst Heinrich Haeckel'in 
bu konuyla ilgili düşüncelerinden etkitenmiş olabilir. 

5. Tarih-i Tekvfn ydhii.d Hi/kat, İstanbul 131 O. Daha çok 
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Haeckelci evrimciliğe dayanır ve canlı ve cansız varlıkların 
oluşumunu genel evrim kuramı çerçevesinde açıklamak ister. 

6. Esiis-ı 'İ/m-i Hey'et, İstanbul l3ı I. Batlamyus'un,: Tycho 
Brahe'nin, Nikolaus Kopemik'in ve Johannes Kepler'in ev
reıi kurarnlarını tanıttıktan sonra, Isaac Newton'un fizik ve 
astronomi alanlarındaki çalışmalarından yararlanarak çağdaş 
astronominin ulaşmış olduğu bilgileri özetler. 

7. Neviimfs-i Tabf'iyye, İstanbul. Tanınmış Fransız düşünUrle
rinden Constantin - François de Chasseboeuf Volney'nin 
(ı757-ı820), La loi naturelle ou catechisme du citoyen 
français (Doğa Yasası veya Fransız Vatandaşının İlmihali, 
ı792) adlı eserinden yapmış olduğu çeviridir. Basılmamıştır5• 

Bunların dışında Hoca Tahsin Efendi, Mecmiı'a-i 'Uliım'da şu maka
leleri yayımlamıştır: 

I. "İlme Dfi'ir Bir İki Söz", Mecmiı 'a-i 'Uliım, Sene ı, Numara 
ı, ı Zi'l-Hicce ı296, s.22-45. 

2. "Aklilmü'l-Akvam", Mecmiı'a-i 'U/iım, Sene ı, Numara ı, ı 

Zi'l-Hicce ı296, s.45-76. 
3. "Terakki-i Ma'arif, Tarih ve Taksim ve Serneriit-ı 'Uli1m'\ 

Mecmiı'a-i 'Uliım, Sene ı, Numara 2, ı5 Zi'l-Hicce ı296, 
s.133-ı52 ve s.ı53-ı60; Sene 2, Numara 5, ı Safer ı297, 
s.32ı-335 ve Sene 2, Numara 6, ı5 Safer ı297, s.42ı-425 .. 

4. "Yeryüzü'nde Bir Mülk'e Da'ir", Mecmii'a-i 'Uliım, Sene I, 
Numara 4, ı5 Muharrem 1297, s.243-305; Sene 2, Numara 5, 
ı Safer ı297, s.335-352 ve Sene 2, Numara 6, 15 Safer ı297, 
s.385-405. 

5. "Havadis-i Medeniyye", Mecmiı'a-i 'Uliım, Sene ı, Numara 
4, ı5 Muharrem ı297, s.309-3ıO. 

6. "Ahlak-ı İslamiyye", Mecmiı'a-i 'U/um, Sene ı, Numara 4, 
ı5 Muharrem ı297, s.3ı0-3ı8. 

7. "Tarih-i Terakki'', Mecmiı'a-i 'Uliım, Sene 2, Numara 5, ı 
Safer ı297, s.353-370. 

8. Dolpher, "Süf'6, Özetteyerek Çeviren: Hoca Tahsin Efendi, 
. Mecmiı 'a-i 'Uliım, Sene 2, Numara 5, ı Safer 1297, s.370-
377. . 

9. '"Ai'le", Mecmiı'a-i 'Uliim, Sene 2, Numara 6, ı5 Safer 
ı297, s.425-429. 

10. "Esrar-ı Ab u Hava", Mecmiı'a-i 'Uliım, Sene 2, Numara 7, ı 
Rebi'ü'l-Evvel ı297, s.436-464. 
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Tarih-i Tekvin yahu d Bilkat 

Hoca Tahsin Efendi'nin Ttirih-i Tekvfn yahüd Hi/kat (Varoluşun Tari
hi veya Yaratılış) adlı yapıtı, ölümünden sonra, öğrencisi Nadir) Fevzi'nin 
gayretleriyle Hicri 1310 (Miladi 1892/1893) yılında İstanbul'da yayımlan
mıştır. Bir "Mukaddime" ile "Tarih-i Tekv1n" başlığını taşıyan bir bölümden 
oluşmuştur ve toplam 60 sayfadır. 3'üncü ve 48'inci sayfalar arası nesih, 
48'inci ve 60'ıncı sayfalar arası ise rik'a hattı ile dizilmiştir. 

Eserin yazıldığı tarih kesin olarak bilinmemektedir. Ancak metin için
de geçen, "İşbu 1882 sene-i miladiyyeye değin mesela fenn-i kimyanın yalnız 
yüz senelik terakkisi bu gördüğümüz dereceye viisıl olduğu halde, hesab-ı 
merkilm üzere bunun bir milyon katı üzerine zamm olundukda cihan ne süret~ 
ler kesb eder."7 biçimindeki ibareden, 1882 yılında yazıldığı anlaşılmaktaysa 
da, Hoca Tahsin Efendi'nin 3 Temmuz 188 I tarihinde ölmüş olması nedeniy
le, Tarih-i Tekvfn yahüd Hi/kat' in bu tarihten biraz daha önce yazılmış olması 
gerekir8

• 

Nadir! Fevzi, Tarih-i Tekvfn yahiid Hilkat'in girişinde, Hoca Tahsin 
Efendi'nin bu eseri yazmaktaki maksadını açıklarken şunları söylemiştir: Sı
nırlı olan ve çoğunlukla olayların yazımında şahsi çıkarlar tarafından biçim
lendirilen siyasi tarihler, okuyucuları bayağı konulardan haberdar ederler. Ta-. 
rih-i Tekvin, yani Varoluş Tarihi ise araştırma kapsamını genişleterek, dü
şüncelerimizi sonsuza çevirir. Gerçek Yaratıcı'nın yüceliği ile Evren'in yara
tılış biçimini, Evren'de hüküm süren bitimsiz evrimi ve sonsuz yaşamı ve 
tanrısal aydınlığın bir ışığı olan insan aklı sayesinde oluşan çeşitli bilimlerin 
hüküm sürdükleri dönemleri bildirip, ruhumuzu sonsuzluk ve düşüncemizi 
yücelik nurlarıyla doldurur. Tarih-i Tekvin, Tanrı'nın gerçekleştirdiği işlerin 
ve uzayda yüzen bunca cisimlerin büyüklüğünü ve bu büyüklüğe karşın, 
Dünya'nın ve Dünya üzerinde yaşayan insanların küçüklüğünü anlatarak, ah
laki bir ders verir9

• 

Evren'i oluşturan varlıkların kökenine ulaşmak ve insanın bu Ev
ren'deki konumunu belirlemek isteyen böyle bir araştırma için, sadece siyasi 
olayları aktaran tarih ilminin yeterli olamayacağı açıktır; çünkü tarih, sonuç
ta, bizleri birkaç bin yıl kadar önceki olaylardan haberdar eder. İnsanın ve 
genelde bütün varlıklar aleminin oluştuğu dönemlere inebilmek için başka bir 
ilimden yararlanmak gerekir ki bu ilim, Hoca Tahsin Efendi'ye göre, bünye
sinde, sırasıyla karşılaştırmalı dil çalışmaları (filoloji), mitoloji, fizyoloji, zo
oloji, botanik, jeoloji, meteoroloJi, astronomi, astrofizik, kimya ve mekanik 
ilimlerini içeren Tiirih-i Tekvin'dir. 

Tarıh-i Tekvin, bu ilimlerden yardım alarak, aşama aşama geçmişe 
doğru ilerler ve sonuçta bütün varlıkları oluşturan cevhere, yani madde ve 
kuvvet ilc nitelenmiş temel ögeye ulaşır. · 

Tarih-i Tekvin şunu ortaya koyar ki Cevher, Genel Evrim Yasası'na 
ve Genel Nedensellik Yasasına bağlı olarak Yedi Ana Dönem'de, Yedi Ana 
Açılım gerçekleştirir ve her açılım sırasında bütün Evren'i kaplayan yeni var
Iıklar meydana getirir. 

Bu, Yedi Ana Dönem ile bu dönemlerdeki gelişimleri bildiren ilimler 
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şunlardır: 

1. Halis Cevher Dönemi: Mekanik ile bilinir. 
2. Atomların Birleşme ve Kaynaşma Dönemi: Kimya ile bilinir. 
3. Göksel Cisimler İle Gökadalarının Oluşma Dönemi: Astrofizik ile 

bilinir. · 
4. Yıldızlardan Gezegenlerin ve Bu Arada Dünya'nın Halkalar Biçi

minde Ayrılİnaya Başlaması Dönemi: Astronomi ile bilinir. 
~ 5. Dünya'nın Oluşması ve Dünya Üzerinde Hayatın Başlaması Döne

mi: Met~oroloji, jeoloji, botanik, zooloji ve fizyoloji ile bilinir. 
6. Beşeriyetİn Çocukluk ve Bilgisizlik Dönemi: Karşılaştırmalı dil ça

lışmaları (filoloji) ve mitoloji ile bilinir. 
7. Tarihsel Olaylar Dönemi: Tarih ile bilinir10

• 

Hoca Tahsin Efendi, çoğu doğa bilginlerinin, yalnızca gözleri önünde 
bulunan biçimlere baktıklarını ve bu nedenle, hayvanların ve bitkilerin 
cinslerinin ve türlerinin kalıcılığına inandıklarını ve çağların akışına bağlı 
olarak cinslerin ve türlerin bir değişim ve dönüşüm geçirmediklerini 
sandıklarını söyler. Böyle düşüneniere göre, nebat! ve hayvani suretler, bir 
kerede yaratılmış ve sonsuzdan gelip sonsuza giden süreç içerisinde hiç 
değişmemişlerdir ve hiç değişmeyeceklerdir. Ancak bu sanı, akla ve bilime 
aykırıdır. Yalnız, bireyler değil, türler ve cinsler bile değişmekte ve 
yenileşmektedir. Doğa'da değişmeyen bir şey var mıdır? Bütün türler ve 
cinsler, sürekli olarak dönüşmekte ve evrimleşmektedir; ancak, asırları 

kaplayan uzun bir süreç boyunca gözlem yapma olanağı bulunmadığından 
bunun kavranması çok güçtür. Bu derin sorunun çözülmesi için, Yer'in 
tabakaları içinde bulunan bitki ve hayvan fosillerine bakılabilir. Eğer bu 
yapılacak olursa görülür ki eski dönemlerin tufanlarından Yer altında kalmış 
olan eski bitki ve hayvan türlerinin hem biçimleri ve hem de yaşam yolları, 
bügün yaşamakta olan yeni bitki ve hayvan türlerinin hem biçimlerinden ve 
hem de yaşam yollarından farklıdır. Öyleyse eski durumdan yeni duruma 
nasıl geçilmiş veya eski durumlar yeni durumlara nasıl dönüşmüşlerdir? 
Artık Evren'in çeşitli dönemlerini birbirine bağlayan zincirin halkalarını 

yakından görmek gerekir. Kurulma ve bozulmanın dönüşümleri, uzağı 
göremeyen bazı kişilerin düşündükleri gibi, maddi sebepler ve akl! vasrtaların 
etkisi ve aracılığı olmaksızın, yalnızca Evren'in dışında bulunan olağanüstü -· 
bir iradenin açılırnıyla oluşur demek, doğru değildir ve hem tanrısal geleneğe 
karşıt ve hem de doğasal yasalara uzaktır. Sonuç olarak söylemek gerekirse, 
günümüzün olayları, geçmişteki olayların bir sonucu olduğu gibi, geleceğin 
olayları da günümüzün olaylarının birer sonucu olacaktır: 

"Ekser felasife-i tabl'iyyfin yalnız gözü önünde bulunan suretiere 
hasr-ı nazar edip geçmiş ve gelecek zamanlara asla 'atf-ı nigah etmiyorlar!. 
Bu ellietle hay-Viinat ve nebatat ecnas u enva'ının istimriirıyla hükm edip 
güzeriin-ı a'siirıyla tahavvül ve inkılabiit-ı enva'a "kii'il olmadıkları 
ma'lumdur!! Z~arınca her suret-i hayviiniyye ve nebiitiyye bir kere 
def'aten minassa-i husfile gelip, ezmine-i na-mütenahiyyede ol hiilet-i asliyye 
üzerine devam ile nev'leri müstahllü't-tagylrdir derler. Lakin bu zehiib-ı na-
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s~vabdan daha riı.uhalif-i 'akl u hikmet ne meslek vardır! Yalnız eşhiis değil, 
envii' ve ecniisı bile tebeddül u teceddüd etmektedir. Pute-i tabi'atda tagayyür 
etmez bir şey var mıdır? •Amme-i enva' u ecnası bir tebeddül ve istilanal-i 
da' imi biilinde olduğu halde, 'adem-i ·tagayyür-i env~i' mes'elesini iddi'a e
denler tecrübe mikyasıçun derece-i kafiyyede olmayan bir müddet-i kasire it
tihaz eylerliklerinden naşi aldarın;ıışlardır. Bu hususun tahk"ıkiçun alınan mik
yas, Mısır'ın evan-ı inkırazındaki Aristo'nun tecrübeleridir. Halbuki, bu gibi 
bati' ve mümtedd olan tagayyür, iki bin senelik ezmanı mikyas 'add etmek 
şiiyan-ı ta'accüb değil midir? Çünkü birkaç yüz sene müddetde ilanal olunan 
bir devr-i feleki için bu mikyas dakika ve belki saniyeyi ölçü i'tibar eylemek 
gibidir. Kurlemanın alıkarnı yalnız zaman-ı hazınn 'ilmine münhasır idi. Bu 
mes'ele-i 'amikanın halliçun müriica'at olunacak kitab-ı milbin sahii'if-i 
arziyyedir. Ya'ni hakikaten elvah-ı mahfiiza-ı Rabbaniyye hükmünde olan 
Arz'ın tabakaları içinde kelimiit-ı mücesseme kabilinden olan hayvanat ve 
nebatatın bakiyye-i asarıdır. imdi onlar şöyle gösterir ki 'uhı1d•ı 'atika tiifıin
larından zir-i zeminde kalmış olıin suver-i ecniis-ı nebatiyye ve hayvaniyye-i 
kadime el-an her-hayat olan ecnas u enva'ın hey'etlerine mugayir ve suret-i 
ta'ayyüşleri ecnas-ı hazıranın yaşayışlarına mübayin bir hıllde idi. Düşünmez
Ier ki 'ilm-i mezkur i'anesiyle tahkik olunan kil'inatın suver u eşkali şimdi
lerde meşhur ve Yeryüzü'nde mevcud olan suver-i hayat ve eşkal-i malıiiika
ta nasıl geçmiş ve ne vecihle inkılab-pezir olmuşdur? Kıl'inatın zencir-i ed
var-ı muhtelifesini rabt eden halkalarını görmek istemiyorlar. Tecarib u 
müşiihedatın hilafı olarak defaten cari olmak ihtimali var mıdır? Metin esiis
lar üzerine kurulmuş ve mizan-ı 'akl u hikmet ile tartılmış olan usUl-i felsefe
i tabi'iyye, bu misillii alıkam-ı sakime ve enzar-ı 'amikayı bir vecihle kabul 
etmez, ya'ni. bazı kuteh-binanın z'am ettikleri gibi esbab-ı maddiyye ve 
vesa'it-i ma'kı1lenin asla te'sir ve tavassutu olmaksızın inkılabat-ı kevn u 
fesad, mücerred haric-i 'alemde kıl'in bir irade-i fevka'l-'adenin sudfiruyla · 
husı1le gelir demek, bir kavl-i mücerred olup, 'adet-i iliihiyyeye mübayin ve 
nefsu'l-emre gayr-i mukarİn bir tevcih-i barid idüğü erbab-ı zevk u basirete 
rı1şendir. El-hiisıl vukı1'at-ı hazıra te'sirat-ı maziyyenin netayici olduğu gibi, 
müstakbel hazırın mahsfilü olacaktır. Esbabsız defaten halk u tekvin zehab-ı 
na-sevabı makdilh-ı hükema'-yı 'arifin ve mecrfih-ı 'ulema-yı rasih'indir. Ku
run-ı vefiredenberı1 seyyaremizin sathı üzerine vukı1'a gelen inkılabat-ı ta
bi'iyye ve iradiyye ta'mik olundukça, esbab-ı 'adiyyenin te'sirat-ı 

tedriciyyesi ile husiil-yab olduğu tahakkuk ve kurlemanın sebeb-i fevka't
tabi'isi re'yi ibtal ol unduğu tebeyyün ider."1 1 

Öyleyse Hoca Tahsin Efendi, evrimci ve nedenselcidir ve Tarih-i 
Tekvin'in insanı bu bilgiye ulaştırdığına inanır. Dolayısıyla bitki ve hayvan 
türlerinin bir kerede yaratıldığını ve süreç içinde hiç değiŞmediklerini kabul 
etmez. 

Hayvan türlerinin oluşumunun açıklanması girişiminde, Darwin'in 
Evrim Kuramı 'nı yetersiz bulur, ama yaratılışa ve gerçek felsefeye uygun 
olduğu için bu kuramın ilanal olunabileceğini belirtir: . .. 

"Darwin'in bu hususa da' ir iladatı her ne kadar kafi mertebede değilse 
de, mesleği beyan-ı tekvine ve felsefe-i hakikiyyeye muvafık olmakla ilanal 
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olunacağında kat'an iştibiilı olunmaz."12 

Doğadaki olguları açıklarken Doğa Yasaları (Kavanin-i Tabi'iyye) ile 
Tanrısal Gelenekleri ('Adat-ı İliilıiyye) aynı anda benimsemekte bir mahsur 
görmey~n Hoca Tahsin Efendi'ye göre, doğal bir olgunlaşma ve sürekli bir 
ilerleme çerçevesinde, olgular arasında kaçınılmaz bir neden-sonuç 
bağlantısının bulunduğu kesin bir biçimde söylenebiİir: 

"Meskenimiz olan bu Küre-i Zemin 'Alem-i Şemsi'de bir ism-i 
mfuntaz ve mahsus ahz eylemeğe kesb-i kabiliyyet ede ede viisıl olduğumuz 
bu ana kadar olan aralıkda insan için elbette la-yu'add ve la-yuhsa vuku'at-ı 
mechfiletü'l-halat var ise de, fakat istimrar-ı kavanin-i tabi'iyye ve 'adat-ı 

ilahiyye babl-ı metinine istimsak ve ka'inatda mütehakkak olan isİikmal-i 
fıtri ve tarakki-yi da' imi süllemine insilak ederek her bir hadisenin bir diğere 
irtibiitı ve her anda husfile gelen bir müsebbebin sebebi onu veliyy eden 
mukaddeminde tahakkuku meczfimumuzdur." 13 

Çağının bilimlerinden veya bunları birbirine bağlayan Tarih-i 
Tekvin'den yararlanarak, varlıkların yaratılış dönemlerine inmeye ve bütün 
varlıklarda ortak olan özü yakalamaya çalışan Hoca Tahsin Efendi, sonuçta, 
döneminin Batılı materyalist düşünüderi ve bu arada Haeckel gibi, madde ve 
kuvvet cevherine ulaşır: 

"Heyfila ve kuvanın 'ahdi, sermedi olup bir bidayetleri yok mudur? 
Viikı'a bir şey'e mebde'siz, sabıksız nazarıyla bakılıp sermedi i'tibar 
olundukdan sonra onun başlangıcı, ibtidası var demekde kat'an bir ma'na 
yokdur. İşte bu mevkifde 'akıllar durur! 'Ulum u fiinun tevakkufa mecbur 
olur. Turuk-ı istidlaliyye kapanır. Önümüzde aşırılması muhiil bir takım 
seddler dikilir. Sanki teniikuslar, devr ve teselsüller ve emsali bu mümteni'at 
'alemine girilir."14 

Ancak Hoca Tahsin Efendi, geçmişe yönelik bu yürüyüşünü burada 
bitirmez. Felsefenin en önemli alanlarından, "Felsefe-i A'la" veya "İlahiyyat" 
olarak adlandırdığı metafiziği kullanarak maddi varlık ile manevi varlık 
arasındaki çizgiyi aşar ve araştırmalarını madde-ötesi aleme kaydırır. Ona 
göre, metafiziğin yüksek mertebesi ve yüce meziyeti, düşünürler tarafından 
iyi bilinir. Gerçi temel meseleleri, mantık yöntemi gibi, değişmeye ve 
bozulmaya, azalmaya ve çoğalmaya kapalı değildir; bununla beraber, 
dallarının ve incelemelerinin daimi bir biçimde geliştiği ve olgunlaştığı da 
inkar edilemez. Maddilikten sıyrılmış ve cismaniiikten arınmış olan 
metafizik, yeni bilgiler üretmese de, kıyaslarının inceliği ve maksatlarının 
evrenselliği, akıllı kişilerce benimsenir ve diğer bilimler aracılığıyla üretilen 
bilgiyi derinleştiTir ve olgunlaştırır: 

"Felsefe-i a'la ismiyle müsemma iliilıiyyat 'ilminin dahi kezalik mer
tebe-i 'aliyye ve meziyyet-i fevka'l-'adesi aslıab-ı 'irfiina asla hafi değildir. 
Viikı'a mesa'il-i esasiyyesi, usfil-i mantıkiyye misillu tagyir u tahrif ve tena
kus u tezayüdü kabil olmamağla beraber furfi'at ve tahkikatının terakki ve 
!stikmalat-ı da'imesi dahi bir vecihle münker değildir. Maddiyatdan müberra 
ve cism-i cismaniyyatdan münezzeh ve :mu'arra olan felsefe-i a'la, ma'lfimat
ı cedide i'ta edemezse de, aklsesinin usfil-i deka'ik-vusulü ve makasıd-ı 
celile-i haka'ik-şumı1lü 'akl-ı selim ve tab'-ı müstakimin makbuJi olup, sa'ir 
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'uliim vasıtasıyla akdem-i iktisiib olunan ma'iirifi ta'mik ve ikmiil eder. 
İliihiyyiit dahi, riyiiziyyiit gibi mevzii'iitının her halde vüciid-ı harici-i libiis-ı 
karinü'l-indiriisına muhtiic olmayıp, mücerred mücerrediit-ı nefsü'l
ernriyyenin tahkikatma münhasırlardır." 15 

Matematik, mantık ve metafizik, sonsuz bilimlerden olup, Tanrı gibi, 
zaman ve mekanla, yani tarihi olaylar ve harici olgularla hiçbir ilişkileri 

yoktur. Bunların öncülüğü ve yardımı sayesinde, başlangıcı ve bitişi olmayan 
bir ruhiini aleme dalınır ve uliihiyet menziline ulaşılır: 

"Riyiiziyyiit, mantıkiyyiit, iliihiyyiit mahz 'uliim-ı ezeliyyeden olup, 
Hakk gibi, zaman ve mekana ya'ni tahaddiyyiit-ı tiirlhiyye ve vukii'iit-ı 
hiiriciyyeye kat'an nisbet ve ta'IIukları yokdur. EI-hiisıl bunların delalet ve · 
i'iineleri ile ibtidiisı intibiisı olmayan ve ucu· bucağı bulunmayan bir 'alem-i 
rUhiini ve 'ahd-ı sermediye dalıp müstağrik oluruz. İşte zikr olunan bu 'ulfim-
ı ezeliyyenin mevki' i teşahhusiit-ı hiiriciyye ile muttasıf kii'iniitın veriisında 
olan menzile-i liihiitdur. Gayr-i müteniihi olan bu Vüciid-i Mutlak hayat-ı 
'umfimf mefhfimu ile idrilk olunur. Mevciid-ı Mutlak'ın maziihir ve · 
tecelliyiitının dahi sermedi olmaları Iiizımgelir." 16 

Ayrıca, Tiirih-i Tekvin, geçmişe doğru yürüme olanağını verdiği gibi 
geleceğe doğru yürüme olanağını da verir: 

"Tarih-i televinin vüs 'amızca ta 'da d ettiğimiz edvar-ı medide ve 
vukiı 'at-ı 'adidesinden a 'sar-ı bi-şümar-ı müstakbelesine da 'ir bir şey keşf u 
istihrac ve geçmiş olan vukü 'at dan gelecek ahvalinin istinbôt ve istintac 
etmenin çaresi yok mudur? "Niçin olmasın". Zaman-ı hazır m vukü 'atı 
ezmine-i mtiziyye te' siratından başka bir şey olmadığı gibi, vukıi 'at-ı 

miistakbele dahi hôl-i htizırın neta'ic-i te'sfratmdan ibaret olacağında şiibhe 
var mrdır? Zaman-ı sermedinin ebediyyet-i müstakbelesi bizden evvel olai1 
ezeliyyet-i maziyyesi gibi gayr-i mütenahi olacak ve 'alemin hôl-i hazrrı bir 
milyar karndan sonra vasıl olacağı derecesi, hal-i hazrrı ile Arz seyyaresiyle 
Af-tab 'dan mahrum idiiğü 'ahdi arasmdaki fark u ihtilafı kadar muhtelif 
bulunacaktır. Beşeriyyet başlanırş bitecek; Arz bina' etmiş miintehi olacak. 
'Alem-i Şemsi'nin ibtidası olmağla elbet intihtisı da olacak! Fakat mahiyatm. 
ve 'akl u iz 'anın ahir i olmayıp her halde yine bir şey' miistemirren 
bulunacaktır. Onun idraki ile şimdiki vicdana nisbeti, bunun cevher-i ferde 
nisbeti gibi olacaktır. " 17 

Öyle anlaşılıyor ki Hoca Tahsin Efendi, aslında Haeckelcidir; ancak 
ondan ayrıldığı noktalar da vardır;-meselii Allah'ın varlığına inanır ve onun 
diğer varlıkların bağlı oldukları evrim yasasına bağlı olmadığını söyler: 

"Amma siini'-i hakiki her-vech-i meşrfih ta'diid olunan meriitib-i 
müteviiliyye ve 'aviilim-i müterakkiyyenin mii-fevk u 'iiliisında ve hey'iit-ı 
mecmii'alarınm miiveriismdadır. Ol feyyiiz-ı mutlak menba'-ı enhiir-ı 'amme
i kii'iniit olup, vücfid-ı sermedisi asla bir şeyden mevliid ve müştakk değildir. 
Ceniib-ı Biiri, istikmiil ve tagayyürden beridir. Hayrın, hüsnün, sıdkın, 
sevabm merci' ve ma'abları ve riyiiziyyiit ve mantıkiyyiit ve iliihiyyiitın mii-: 
bihi'l-intiziim ve'l-iktisiiblarıdır. Mevzii'-ı dest-i kudreti olan insanı hesiibsız 
pute-i tasfiyelerden geçirdikden sonra hükümet-i 'akliyyiitda hükümran edip 
elbet ol neş'elerde mükiifil.t-ı 'ilmiyye ve 'ameliyyesine nii'il buyuracakdır." 18 
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Öyleyse ateist bir materyalist değildir ve Evren'i oluşturan varlıkların 
üstünde, olgunlaşmadan ve değişmeden uzak, doğmamış ve doğurmamış 
yüce bir varlığın, yani Allah'ın mevcudiyetine inandığı için monist de 
sayılamaz; panteizm ile pannatürizmin sınırlarında dolaşır; ancak ne bir 
panteist ne de bir pannatüristtir; sonuç olarak tapnsai-olmayan varlık ile 
tanrısal-olan varlığı ontolojik olarak birbirinden ayıran bir dualizmi savunur; 
tanrısal-olmayan' varlığın "Tarih-i Tekvln" dediği, bilimler üstü bir bilimle, 
tanrısal-olan varlığın ise Kuran-ı Kerim'le bilinebileceğine inanır. Böylece 
Haeckelci monizmden tamamen kurtulmuş olur. 

Tarih-i Tekvfn yahiid Hi/kat, Hoca Tahsin Efendi'nin çok yüksek bir 
·ilmi ve felsefi birikime sahip olduğunu ve döneminin bilimlerini ve 

. felsefelerini yakından tanıdığını göstermektedir; nitekim diğer eserleri de 
onun bu birikimine ışık tutacak niteliktedir. 

Sonuç 

Adıvar'a göre, Türkiye'de, Evrim Kuramı'ndan ilk defa söz eden 
yazar Ahmed Midhat Efendi'dir. Ahmed Midhat Efendi (1844-1912), Hicri 
1288 Miliidi 187211873 yılında, Dağarcık dergisinin ikinci ve dördüncü 
sayılarında yayımlamış olduğu "Veladet" ve "Duvardan Sada" adlı iki 
makalesinde, bu konuya değinmiş ve ayrıca "İnsan - Dünya'da İnsanın 
Çıkışı" adlı başka bir makalesinde ise Darwin'in Evrim Kuramı'na değil, 
Lamarck'ın Dönüşüm Kuramı'na dayanarak, orangutan denilen maymunların 
iskeletiyle insanların iskeleti arasında bir fark bulunmadığını, ancak bunların 
dört ayak üzerinde, insanların ise iki ayak üzerinde yürüdüklerini söyledikten 
sonra, insanın maymundan gelmediğini, aslında insanın bir cins maymun 
olduğunu ve bunun Kur'an-ı Kerim'de betimlenen Yaratılış Kuramı ile 
bağdaşmayacak bir yönünün bulunmadığını savunmuştur19• 

Ahmed Midhat Efendi'den sonra, genellikle Türk dili ve edebiyatı 
alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Şemseddin Sami de (1850-1904), 
Avrupa'da yeni yeni biçimlenmekte olan antropoloji bilimini, muhtemelen 
ilk defa ayrıntılı bir şekilde tanıttığı İnsan (İstanbul I 879) adlı eserinde, 
Evrim Kuramı'na dayanarak insanın oluşumunu açıklamaya çalışmıştır. 

Bu durumda, Hoca Tahsin Efendi, Haeckelci çizgide de olsa, Evrim 
Kuramı'ndan söz eden üçüncü yazar olmaktadır. Her ne kadar Darwin'in adı, 
Tarih-i Tekvfn yahiid Hi/kat' da bir kere anılmışsa da, Hoca Tahsin Efendi'nin 
evrim anlayışı, Darwin'in evrim anlayışından çok daha kapsamlıdır ve inor
ganik ve organik nitelikteki bütün varlıkların oluşumunu açıklamak istemek
tedir. Bu nedenle, Tarih-i Tekvfn yahiid Hi/kat adlı yapıtını yazarken, Hoca 
Tahsin Efendi'nin, doğrudan veya dalaylı olarak - kaynaklarını belirtmediği 
için kesin bir şey söylemek olanaksızdır - Herbert Spencer'in ve özellikle de 
Ernst Heinrich Haeckel'in genel evrim anlayışından büyük ölçüde etkilendiği 
söylenebilir; çünkü Spencer'in First Princip/es (İlk İlkeler, 2 Cit, Londra 
1862i0 adlı yapıtında ve Haeckel'in Natürliche Schöpfungs-Geschichte (Ya
ratılışın Tarihi, Berlin 1868i1 başta olmak üzere birçok yapıtında sergilenen 
evrim anlayışı ile Hoca Tahsin Efendi'nin Tarih-i Tekvfn yahiid Hi/kat adlı 
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yapıtında sergilenen evrim anlayışı arasında büyük benzerlikler bulunmakta
dır. Ancak Hoca Tahsin Efendi, anlatımı çok uzatınaİnış ve kendi evrim anla
yışını betimlerken, düşüncelerinin ana çizgilerini sunmakla yetinmiştir. 

Hoca Tahsin Efendi'nin ardından son dönein Osmanlı 
düşünüderinden Baba Te\jilC2 (ı884-ı9ı4) ve Ahmed Nebif3 (? -ı945) de 

· Haeckel'den etkilerrecek ve belirleyebildiğimiz kadarıyla onun dört eserini 
Türkçe'ye çevireceklerdir: 

ı. Emst Haeckel, "Ka'inatın Mu'amriıaları", Türkçe'ye Çeviren: Baba 
Tevf'ık, Felsefe Mecmu·'ası, Cilt ı, Sayı ı, İstanbul ı326 (1908), s.9-
13; Cilt ı, Sayı 2, İstanbul 1326, s.24-28; Cilt ı, Sayı 3, İstanbul 
1326, s.39-44; Cilt ı, Sayı 4, İstanbul 1326, s.56-62; Cilt ı, Sayı 6, 
İstanbul 1326, s.91-93; Cilt 1, Sayı 7, İstanbul ı326, s.ll0-112 ve 
Cilt 1, Sayı 10, İstanbul 1326, s.169-ı7524• 

2. Emst Haeckel, Vahdet-i Mevciıd, Bir Tabi'at Aliminin Dfni, 
Türkçe'ye Çevirenler: Baba Tevfik ve Ahmed Nebll, İstanbul 
ı911 25 • 

3. Emst Haeckel, "Mesa'il-i Muğlaka-i Tabi'at'', Türkçe'ye Çeviren: 
Baba Tevfık, Hak Yolu, Numara: 2, ıo Şubat 1326 (23 Şubat 

19ıı/6• 
4. Emst Haeckel, İnsiinm Menşe'i-Nesl-i Beşer, Türkçe'ye Çeviren: 

Ahmed Nebll, İstanbul1327. (19ı 1). 
Cumhuriyet Dönemi'nde ise, bildiğimiz kadarıyla Haeckel ile ilgili iki 

çalışma yapılmıştır: 

.ı. Ali Vehbi, "Hayvanat-ı Mutavassıtalar (Mesozoaires) Hakkında", 
Diirü'l-Füniın Fen Fakültesi Mecmiı 'ası, S_ayı 2, İstanbul 1926, 
s.87-9027

• 

2. Emst Haeckel, Kilinatın Muammaları, Türkçe'ye Çeviren: Ali 
Haydar Daner, İstanbulı93628 • 

Kaynaklar 

Adıvar, A.Adnan·, Bilim ve Din, Üçüncü Basım, İstanbulı980. 
Akgün, Mehmet, Materyalizmin Türkiye ye Girişi ve İlk Etkileri, Ankara 
ı988. 

Akın, Adem, Münfj Paşa ve Türk Kültür Tarihindeki Yeri, Ankara 1999. 
Akün, Ömer Faruk, "Hoca Tahsin", TDV İsliim Ansiklopedisi, Cilt 18, 
İstanbul ı998, s.ı98-206. 

· Akyüz, Kenan, "Tahsin Hoca", Türk Ansiklopedisi, Cilt 30, İstanbul ı98ı, 
s.348-349. 
Ayni, Mehmed Ali, Diirü'l-Füniın Tiirfhi, İstanbul ı927. 
Bağcı, Rıza, Baha Tevfik'in Hayatı, Edebf ve Felsefi Eserleri Üzerinde 
Bir Araştırma, İzmir ı996. 
Bahadır, Osman, Cumhuriyetin İlk Bilim Dergileri ve Modernleşme, 
İstanbul 200 1. 
Berkes, Niyazi, Türkiye'de Çağdaş/aşma, İstanbul 1978 . 

. Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Cilt 1, İstanbul1333. 

176 NÜSHA YAZ 2001 



REMZİ DEMİR- BİLAL YURTOGLU 

BüclıD.er, Louis, Force et Matiere, Beşinci Baskı, Paris 1876. 
Haeckel, Emest, Les Enigmes de l'Univers, Paris. 
Haeckel, Emest, Religion et Evolution, Paris. 
Haeckel, Emest, Le Monisme, Paris. 
Haeckel, Emest, Histoire de la Creation, Paris 1874. 
Haeckel, Emst, Natürliche Schöpfimgs-Geschichte, Berlin 1889. 
Haeckel, Emst, Vahdet-i Mevciid, Bir Tabi'af '!i/iminin Dfni, Türkçe'ye 
Çevirenler: Baba Tevfik ve Ahmed Nebl'l, İstanbul 191 I. 
Haeckel, Emst, Kdinatın Muammaları, TüFkçe'ye Çeviren: Ali Haydar 
Daner, İstanbul 1936. 
Hall, Roland, "Monism and Pluralism", The Encyclopedia of Philosophy, 
Cilt 5, New York-Londra 1967, s.363-365. 
Handy, Ro ll o, "Haeckel, Emst Heinrich", The Encyclopedia of 
Philosophy, Cilt 3, New York-Londra 1967, s.399-402. 
İhsanoğlu, Ekmeleddin, "Darulfilnı1n Tarihçesine Giriş", Belleten, Cilt 54, 
Sayı210, Ankara 1990, s.699-738. 
İnal, İbnülemin Mahmut Kemal, Son Asır Türk Şairleri, Cilt 4, Üçüncü 
Baskı, İstanbul1988, s.1871-1882. 
Kaminsky, Jack, "Spencer, Herbert", The Encyclopedia of Philosophy, 
Cilt 7, New York-Londra 1967, s.523-527. 
Karakoç, İrfan, "Çıka, Ahmet Nebil", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlı
lar Ansiklopedisi, Cilt 1, İstanbul 1999, s.359. 
Mardin, Şerif, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu (The Genesis of Young 
Ott01nan Thought), Çevirenler: Mümtaz'er Türköne, Fahri Unan ve İrfan 
Erdoğan, İstanbul 1996. 
Öktem, Ülker, "Charles Darwin'in Evrim Kuramı'nın Tanzimat'taki Etki
leri", Araştırma, Cilt 14, Ankara 1992, s.241-253. 
Spencer, Herbert, İlk Prensipler (First Principles), İki Cilt, Türkçe'ye 
Çeviren: Selmin Evrim, İstanbul 1947. 
Subhi Edhem, Lamarckizm, İstanbul 1330. . 
Şemseddin Sami, "Hoca Tahsin", Hafta, Sayı 5, İstanbul 1298, s.72-76 ve 
Sayı 6, İstanbul 1298, s.91-96. 
Şemseddin Sami, "Tahsin - Hoca Hasan", Kdmıisü 'l-A '/dm, Cilt 3, İstan
bul 1308, s.1628-1629. 
Uçman, Abdullah "Baba Tevfik", TDV İsicim Ansiklopedisi, Cilt 4, İstan
bul 1991, s. 452-453. 
Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Üçüncü Baskı, İs
tanbul 1992. 

NÜSHA YAZ 2001 177 



178 

HAECKELCİ EVRİMCİLİGİN TÜRKİYE'YE GİRİŞİ 

f}"dfıuc{ 

'Eser 

Ma 'drifi !l\&zaret-i edUesinin 2(ufisatıyfa rr'a6 ( 
O{unmuşaur. 

Sdfıi6i 

fJ\[!i1Jİ1<} !PEo/Zi 

'Birinci 'lJef'a Ofarak_ İstan6u{'tfa %16-ı 'J2iii CiUUesi'rufe 52 
9{umaraEı. (Jilrtin Yl.saıfuryan) - Şir~t-i :Mürette6iyye 
:Mat6a 'ası 'ntfa 'Ia6' O{unmuşaur. 

1310 

NÜSHA YAZ 2001 



REMZİ DEMİR- BİLAL YURTOGLU 

Mukaddime 

Ruh ki el ile tutulmaz gözle görülmez fakat elektrik gibi asarıyla vü
cudu İstidiiii olunur bir emr-i rabbiinidir. Böyle mübeccel bir emr-i 
sübhiininin havassmdan bahs eden 'ilm-i alıval-i rı1ha29 dair ser-efriiz-ı 
udebii', re'is-i 'ulema ve hükema' Hoca Tahsin Efendi'nin kaleme alıp bir 
dereceye kadar taraf-ı 'acizanemden tavzih kılınan eser-i pür-gevherleri 
veliyy-i ni'met-i bi-imtinan padişiih-ı kudrediin efendimiz hazretlerinin 
tevecclihat-ı kudsiyyet-i ayat-ı mülı1kaneleri sayesinde geçenlerde mevki'-i 
intişiira vaz' olunmuşdu. c. 

/4/ Bu risale, "Ve ca'alna min el-ma'i küll' şeyyin hayyin"30 sırr-ı 
celilesine mazhar olan ab ile nev'-i beşerin hayatının muhafazasına ve en
cam-ı kar-ı 'örnr ve mukadderatının bir neticeye isaline sebeb-i yegane 'add 
olunınağa ve hasılı hem besleyici ve hem de öldürücü denrneğe şayeste bulu
nan havadan biihis olarak neşr ettirdiğim Esrar-ı Ab u Hava nam eser-i Tah
sin'i ta'kib eylediği gibi, ona da Hi/kat pey-rev olacakdır. Gayet mahdud ve 
ekseri zabt-ı vukfi'at hususunda ağriiz-ı nefsaniyyeden 'ari olmadığı cihetle 
yalan yanlış vukfi'atla memzı1c olarak muharrer teviirih-i milel bize pek 'adi 
şeyleri ihbar eder. Tarm-i Tekvfn ise, da'ire-i beyanını 15! tevsi' ederek fik
rimizi ezrnine-i gayr-i müteniihiyyeye sevk eder. 

Onda Halik-i Hakiki'nin 'azameti ile cihanın suret-i bilkat ve mukad
deratını, ve cihanda hüküm-ferma olan İstikmal-i da'imiyi ve hayat-ı 

ebediyyeyi ve şu'a'-i nı1r-ı ilahi olan 'akl-ı beşer sayesinde zuhfira getirilen 
fünı1n-ı mütenevvi'anın hüküm sürdükleri ezrnanla icra ettikleri abkamını 
bildirip rfihumuzu ebediyyet, fikrimizi 'ulviyyet nuriarına müstağrik eyler. 

Evet "Tarih-i Tekvin" bize emr-i rabbiini ile fezada yüzen bunca 
ecramın büyüklüğünü ve bu büyüklüğe karşı fezanın nihayetsizliğini ve nihii
/6/ yetsizlik içindeki kudret ve 'azamet-i bariyi ve cümlesine nazaran Küre-i 
Zemin'in küçüklüğü arasında nev'-i beşerin ehemmiyyetsizliğini - tehzib-i 
ahlaka medar olmak üzere - anlatır. 

"Tarih-i Tekvin"i mütala'a eden erbab-ı hasiret kendi mahiyyet-i 
şahsiyyesini ta'yinle 'azamet-i kibriyadan havf u haşyet ederek garaz ve gu
rfiru ber-taraf etdikden sonra ne serdiy-yi felekden pür-fiitfir ve ne de germiy
yi dehrden pür-gurfir olur. 

"Tarih-i Tekvin" hakkında ney-pare-i hiimmem ne kadar feryad 
eylese de büyüklüğünü takdirden 'acizdir. Heman, Cenab-ı Vacibü'l-Vücud, 
veliyy-i ni'met-i a'zam-i şevket-meab efendimiz hazretlerinin eyyam-ı 'örnr 
ve şevket-i mülukanelerini ila iihiri'd-devran efzı1n buyurarak mü'ellif-i 
sahib-i iktidarı Hoca Tahsin'i dahi garik-i lücce-i rahmet buyursun du'asıyla 
hatm-i makiii eylerim. · 

10 Teşrin-i Evvell307 'Abd-i 'Aciz Nadir! Fevzi 

/8/ TARİH-İ TEKViN 

Her ne vakt ki 'ulum-u tabi'iyyeye ve bii-husus bilkat-i kıl'inata da'ir 
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mebıThis-i 'il.liyye mütil.la'asıyla meşgül olursam artık sil.'ir ma'arif nazar-ı 
i'tibil.rımdan düşüp insanı mebde' ve ma'addan il.şinil. eden yalnız bu fününa 
hasr-ı evkat eylemeği arzu ederim. Zaman-ı bl-pil.yil.n mebde' ve müntehil.sız 
bir nehr-i serl'ü'l-cereyil.ndır ki mecrası mahall-i inkılil.bil.t-ı kevniyye ve 
mevrid-i şu'ünil.t-ı dil.'imiyye ve belki mil.'-i mua'yyen-i tekvlnin 'aynıdır. 

Sahne-i 'il.lemde kil.'inil.t oyuncu ve zaman onları seyr u temaşii edici
dir. Zaman vukü'il.t-ı dehriyyenin hiç birisini kaçırınayıp naklr u kıtınirini sa
hil.'if-i mevcüdatda zabt u tahrlr eder. Ahiiii-yi mütemeddine zamanı, şuhür 
ve sinin ve a'sil.ra taksim ve 'uhüd ve kurun ve edvil.ra tertlb ve tanzim 
edegelmişler ise de tava'if-i vahşiyye bunları tanımayıp te'il.kub-ı !eya! u 
nehiir-ı /9/ bl-şümil.rdan başka bir şey görmüyorlar (Hakları yokdur diyeme
yiz). Zaman müddetlert umur-ı izafıyyedendir, sil.'atlerimizin harekatı sevani 
ile ta'yln ve rakkas-ı dehr-i sermedinin tezebzübil.tı bezeran seneler ile takdir 
ve tebyln olunur. Aya telgraf-ı "berkiyye"-i zaman telinin bir ucu dil.'imil. e
limizde olmağla asar-ı bil.kiyyesini bi'l-istidlal kurun-ı maziyye zülematında 
muhtefi olan diğer ucunu - mebde' var ise - keşf ve taharn ey !iyelim. Doğru
su böyle bir taharrlye teşebbüs büyük cesarete ve belki müdrikat-ı 

insaniyyenin mertebe-i müntehiyyesinde bulunan bir mes'ele-i müşkile halli
ne mübaşeret demek ise de "Utlubı1'1-'ilm min el-mehd ile'l-Iahd"31 emrine 
imtisil.Ien evvelil. mehdimizi ve saniyen Iahdimizi ya'ni nereden geldik nereye 
gideceğimizi 'ulüm-ı hazıra i'anesiyle arayalım. Birkaç fennin sevil.hili nehr-i 
dehrin birer kenarına muttasıl ve edvar-ı bl-şümarından birer 'ahdinin izahını 
mütekeffıl ve mecril.sında tesadüf eden katarat-ı vuku'il.tıyla ber-minval-i ati 
merbüt ve müteselsil idüğü /10/ erbab-ı 'ariffinın meşhüd-ı 'ayn u baslretidir. 
Bu fünündan her bir 'ilmin vazifesi edvil.r-ı tarih-i kil'inatın bir 'ahdini ifade 
ve selasil-i vücudun bir halkasını irae etmekdir. Nerd-bil.n-ı bl-payil.n-ı zama
nın eğer aşağıdan yukarısına doğru çıkınağa başlar isek, ya'ni bulunduğumuz 
'asırdan edvar-ı maziyyeye irtikil. ile vukü'il.tını temaşii eylemeği muril.d eyler 
isek, bu nerd-bil.nımızın birinci basamağı olan "Tarih-i 'Adi" hernan yer ile 
beraber olup esfel-i derecil.t-ı fünun 'add olunur. Tarih bizi neş'et-i 'alemin 
yalnız devr-i ahirioden ve bunun dahi son faslının yalan yanlış biraz vu
ku'il.tından agah eder. Öğrettiği vakayi'i dahi na-tamam bir surette 'azim nok
sanlar ve büyük büyük aralıklar ile ibraz eder. Tarihin tahrlren zabt u ifil.datı 
ben'i-yi nev'imizin hayli ilerleyerek iyice düşünrneğe başlamış olduğu bir 
'ahd-i kar'ibden beridir. Mısırlılar, Çinliler 'adeta ihtiyarlaşıp evahir-i 'ömür
Ierine geldikleri zaman bu iki mille_tin ahvil.li bize viisıl /11/ olmağa başladı. 
'İbril.niyyün, Yı1nil.niyyı1n'un tam vakt-i şebablarını gördük ise de ol hal-i te
rakki iştiınil.Ie gelinceye değin başlarına neler geçmiş olduğunu hangi müver
rih yazabilmişdir? Asıl yerli tevar'ihin fıkdanından Romalıların alıval-i 
'at'ikası bizim için elbette vera-yı nikiib-I esrarda kalacakdır. Seltler, 
Cermanlar, Islavlar kendi tevar'ihinin zabt u neşri için yazıya malik bir kavim 
bulup kendilerinin tahr'ir-i ahvaliyle meşgul olmalarını cebr edinceye kadar 
mürur eden zaman-ı zulmet-i iktiran hakkında ne diyelim? El-hasıl 'umman-ı 
ekvil.nda seyahatin birinci günü bile ne kadar na-müsa'id havaya duçar olun
du. Hilkat-i beşeriyyeden mukaddem mürur etmiş olan kurun-ı na
mütenil.hlye nisbetle tarihine fi'I-cümle il.şina olduğumuz üç dört bin senelik 
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müddet ne demek olduğunu layıkıyla tasavvur ve serrnediyyet ile mukayese 
.edilir ise okyanusa nisbetle bir katrenin zernesi bile değildir! Bunun gibi bazı · 
alıval-i nev'-i beşere münhasır olan tarih-i 'adi ki 'ulfım-ı hikemiyye /12/ 
i'anesiyle suver-i tekvln-i 'avalime da'ir kesb olunabilen ma'arifden bahs e
den tarih-i 'umfıml-yi mükevvenatın bir cüz'-i gayr-i mahsfısudur. Ma'na-yı 
'örfice fenn-i tarlhe, yani yalnız bazı tava' if ü ümernin alival-i inkılabatının 
ma'rifetine hasr-ı himmet eden kasıran ve 'ulfım-ı tabl'iyye neta'ic-i 
sahihasınfn zevkine vannamaları cihetiyle bunlardan teneffilr eden veyahud 
rağbetsizlik gösteren kfıteh-blnan terakkiyyat-ı haklkiyye-i hikemiyyeden bl
behre oldukları müstebandır. Ufk-ı terakki tevsl' olunup ileriye hatve 
atıldıkda örnrün ne kıymeti olabilir? En ziyade te'essüf olunacak hill şurasıdır 
ki ezmine-i tarlhiyyede cereyan eden vukfı'at-ı beşeriyye muhil.kemeleri bl
tarafiine olamayıp elbette müverrihlnin meftfır oldukları iltizamat-ı milliyye 
ve agraz-ı nefsaniyyesi her halde mani'-i keşf-i hakikat olageldiği viireste-i 
kayd u beyandır. Bundan başka vekil.yi'-i tarlhiyyenin politika ve ahlak ile ir
tibat u münasebet-i kaviyyesi olduğu cihetle elan milel-i muhtelifede muhte
rem tutulagelen i'tikadat-ı mültezime /13/ ve usfıl-i müessese-i kadimeden 
müstefid olanların menitti'ine dokunacağından bu vücfıhla dahi vukfı'at-ı 

tarlhiyyenin bl-tarafiine muhil.kemeleri kabil olamayıp veeh-i dil-ber-i hakikat 
da'ima mesrur-ı nikab-ı zulmet olmuş olur. El-hil.sıl gerek mevani'-i 
mezkfıreye ve gerek zat-ı vukfı'atın hakikatleri üzere keşfiyyatın fart-ı 

su'fıbetine nazaran, doğrusu bu fenn gördüğü tahkir ve 'adem-i itimaddan do
layı· hiç olmazsa erbab-ı tahkik 'indinde müteselli olmalıdır. Tarihin dahi 
ma'arif-i sa'ire misüllü şahsiyyata asla ta'alluku olmamış olsa o dahi bu hal
de kalmayıp 'avamca cihet-i rağbeti olan naklse-i agn1zdan kurtulmuş olur i
di. Ve hatta 'ale'l-'fımfım ma'arif-i 'akliyye ve 'ulfım-ı tabl'iyye mesa'ili bile 
'ivaz u garaz-ı nefsaniden mücerred ve etkiir-ı hod-peresti:den salim olarak 
tuhm-i has gibi hükema'-yı muhakkiki:nin girbal-i efkanndan geçirildikden 
sonra mezrfı' ve münteşir olsa idi mahsfıl-i mesa'il-i 'ulfım u filnfın pek ziya
de müsmir olup el-yevm bulunduğu dereceden daha çok /14/ mertebe terak
kide bulunurdu. 'Asrımızda olunan ikdamat-ı fevka'l-'iide ve husfısiyle 'u
lfım-ı tabl'iyyenin her şu'besinde icrii kılınan istidliiliit-ı 'ilmiyye 
meş'alesiyle dehrin nikiib-ı ezmine-i 'atlka ve zaliim-ı evdiye-i 'amikasının 
kalmış olan tarih-i kii'iniit dii'iresinin tenvlr ve tevsl'ine dest-res oluyorlar. 

Fenn-i huriifiit-ı kudemii ve mukliyese-i lügat-i herayii i'anesiyle bu 
fennlerin erbabı bizi eskiden bildiğimiz ezmine-i tiirlhiyyeden pek çok mu
kaddem 'ahdlerin alıval-i 'aclbe ve vukfı'at-ı gil.rlbesine muttali' ediyorlar. 
Bedihiyyiitındandır ki nev'-i beşertarili yazmak için daha yazı ne olduğunu 
hatırına getirmezden evvel hoca-ı tabl'atın irşiidıyla tekellüm ve tagannl eder 
ve kıssalar uydurup söyler idi. Tabi:'at, insanın birinci mektebi olduğunu kim 
inkar eder?! Akviimın lügatı ve kudemiinın asiir-ı pür-huriifiitı binlerce sene
ler ile Iii yetegayyer hıfz u ibka olunmuşdur. Almanya'da Litviinl alıiiiisi bey
ninde hernan Zerdüşt lisiinı halen kullanılmakdadır. Ve Hind- /15/ Avrupalı
ların kısas-ı kadimesi Suviib ve Hiiret nevalıisi ahiilisinin hil.Ien efviihında 
gezmektedir. Cümle kütüb-ı kadi:menin en eskisi tutulan Veda ve Hindlilerin 
esatir-i evveli:n ve deratir-i mütekaddimi:nin iiyiit u münaciitlarından bir takım 
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tahkikat ve defıi'in-i vukii'atı getirip asrımızın hazine-i ma'arifine düşmüş
lerdir. Nev'-i insanın eşref-i asnafı i'tibar kabul olunan Katkas sınıfının men
şe'-i asiisi hakkında udebii'-i müte'ahhirin tarafındanelsineve kava'id-i sarf 
u nahivce olunan tetebbu'at u tetkikat-ı fevka'l-'ade sayesinde, bu sınıfın 

şu'abiit-ı müteferri'ası olan akvamın ecdad-ı müşterekeleri, ya'ni Ariyanlarını 
hem-asrımız olan Amerika ve Asya-yı Vusta'nın teva'if-i vahşiyyesinden da
ha ziyade tanıyoruz. Eğer Ariyanlar için olunan tahkikat misillii Semitik, 
ya'ni Samllerin32 keşf-i alıval-i kadimesi babında dahi bezl-i makderet u 
ikdam olunmuş olsa ewelkiler kadar meydana çıkması /16/ kabil olmazsa 
Asiirller, 'Arablar, 'İbranllerin ecdadıyla müctemi'an yaşamış oldukları za
manlarını oldukça görmeye zafer-yab olur idik. Eğer ricalde ictihad ve gayret 
bu derece kaht u nedretde olmamış olsa Çin, Turan, Tatar elsinesinin bir te
tebbu'-ı hakimane ve teliihuk-ı etkiir-ı haklmanesi ne kadar müfid keşifler ile 
tezyfd-i ma'liimatımıza mediir olur idi. Her halde kable't-tarlh vukii'at kapı
larını bize küşad iden yeni bir 'ilm-i tarih te'sis ve tedvin olundu. Bu 'ilm-i 
nev-reside eski tarih misillii fiitiihiit-ı bilad ve tasallutat-ı 'ibad ve umeranın 
sülale ve eviadına da'ir vukii'ata kat'an taarruz etmeyip belki terakkiyyat-ı 
insaniyye için hakikaten fıi'ide-bahş olan bir tarzda i'ta-yı ma'liimat eder. El
yevm cem'iyetlerin mahsulat-ı terakkilerine en ziyade te'siri olan esbiib-ı ta
bi'iyye yine ol 'alıd-i kadfmde mezra'a-ı ewelinde ekilmiş olan vukii'at-ı ga
ribenin tohumlarıdır. Neş'et-i selasil-i beşeriyyenin hükm-i sera'ir-i tev'emi 
ve ilitilaf-ı elsine /17/ ve tefıivüt-i esnafının kavanin-i esasiyye-i 'amikatü's
süllemi ol 'ahd-i 'atikin semeratıdır. Pir-i müvemihin 'add olunan Herodof3 

bazı milletierin eski tarihlerini yazdığı 'asırda ol ta'ifeler nice bin kurundan 
berii mevciid lisanları hernan el-yevm bulunduğu gibi bir hal-i kemalde maz
biit ve mahdiid idi. 

El-hasıl mukayese-i lügat-i muhtelife34 ve huratat-ı ezmine-i salife35 

fennleri bilkat-i beşer hudiidunu tevarih-i 'adiyyenin ta'yin ede geldikleri 
a'sar-ı karlbenin pek çok ötesinde kodular. Belki vicdan-ı insaninin mebde'-i 
tekevvünü menzilesine kadar yetiştirdiler desek mübiilağa edilmiş olmaz. E
ğer tertib-i 'uliim makasıdı i'tibarıyla mülahaza olunsa, fenneyn-i 
mezkiireynin mebiihisi, tarih-i 'adiyye ile bundan sonra gelecek 'ilm-i 
tabakat-ı Arz makasıdının ma-beyninde konulması iktiza eder. Ya'ni 
ceolocya36 ta'bir olunan tabakat-ı Arz 'ilmi, tarih-i tekvin 'ilminin üçüncü de
rece huddamından ve nerd-ban-ı zamanın kademe-i salisesi olacakdır. 

/18/ Fi'l-hakika ceolocya 'ilminin neş'et-i adem matiabında külll 
medhali olup erbabının bu güne kadar etmiş oldukları teftişat-ı nafi'a ve 
taharriyyat-ı mütenewi'ası, nev'-i beşerin seyyare-i Arz üzerine zaman-ı is
kanı babında tasavvur ve ta'yin oluna gelen müddetden pek ziyade uzattırıl
mıştır. Asar-ı 'atika-ı insaniyyeden anlaşıldığı üzere büyük esnaf-ı 
beşeriyyenin ve Devr-i Adem dediğimiz 'asrın teşekküle mübaşeretleri za
manında müntehf olan huratat-ı kudema ve mukayese-i lügat-ı heraya devrin
den akdemuzun 'ahdler ve medid devirler geçmişdir ki ona mebde'-i neş'et-i 
insaniyye 'ahdi denilse seziidır. El-yevm Danimarka ve Britanya ve emsalin
de mevciid olup Seltik ta'bir olunan ebniye-i 'atika, 'Abd-i Hacer!, ya'ni hala 
demir alatı ve ma'den ne olduğu ma'liim olmayan ve nev'-i insanın bildiği-
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miz büyük sınıflara inkısamını takaddüm eden birinci vahşi ademierin 
bakiyye-i asarıdır. Hiçbir vakitde Ariyarilar, Yafi'sler, Samiler bu misilh1 
ebniye inşa etmedikden başka, bu biçimsiz kaba binaları niye kullan- /19/ 
dıkları bile hala iyice keşf olunamamışdır. 

Suver-i hayvaniyye meşhUr hükemanın dide-i im'an ve nazar-ı 
sakıblarıyla mütala'a ve kat'an a'raz-ı nefsiiniyye ve iltizamat-ı beşeriyye ka
tımsızın37 hakimane ve bi-tarafane mukayese olunffiuş olsa idi, neş;et-i 
insaniyye ile terakkiyyat-ı tedriciyyesinin miftah-ı esrarı keşf olunmaz mı i
di? Ve her hangi bir nev'-i hayvan diğeri üzerine neden ve ne vecihle tefev
vuk etmiş olmasının esbab-ı garibesi el-yevm bulunduğu zalam-ı nildanide mi 
kalır idi? Şöyle tasavvur olunabilir ki eşkill-i hayvaniyye dest-i kudretle hakk 
olunmuş hiyeroglif nev'inden bir hatt-ı tabi'i-yi celidir. Bu hatt ile yazılmış 
ve her gün gözümüzün önüne konulmuş olan seha'if-i 'alemde bi'l-cümle bu 
kil'inatın tevarih-i maziyyesi hatt-ı mezkür ile üzerlerinde kusursuz muharrer 
ve mübin olduğu halde hayfii ki miftiih-ı kıra'atına malik olamadığımızdan 
bakar gibi bakıp istihracına muktedir değiliz. /20/ 

Kitab-ı 'alemin evrakıdır eb'ad-ı na-mahdud 
Surur-ı hadisat-ı dehrdir a'siir-ı na-ma'dud 

Basılmış dest-gah-ı Ievh-i mahffiz-ı tabi'atda 
Mücessem Iafz-ı ma'nidiirdır 'illernde her mevcud 

Bunda dahi başlıca mü'essir umur, mürür-ı ezmine u duhfirdur. Nev'-i 
insanın işbu bulunduğu mertebe-i terakkiye vusfilü nice binler ile kurfina 
muhtacdır! Kim bilir kaç yerde ve ne kadar çok kere 'avarız-ı arziyye ve 
semaviyye sebebleriyle ümern-i kadi'me asarıyla beraber mahv u muzmalıili 
olmuşdur. 

Ekser felasife-i tabi'iyyfin yalnız gözü önünde bulunan sfiretlere hasr
ı nazar edip geçmiş ve gelecek zamanlara asla 'atf-ı nigah etmiyorlari. Bu ci
hetle hayvanat ve neMtat ecnas u enva'ının istimrarıyla hükmedip güzeriin-ı 
a'sarıyla tahavvül ve inkılabiit-ı enva'a ka'il olmadıkları ma'lümdur!! 
Za'amlarınca her sfiret-i hayviiniyye ve nebatiyye bir kere def'aten minassa-i 
husule gelip, ezmine-i na-müteniihiyyede ol halet-i asliyye üzerine devam ile 
nev'leri müstahilü't-tagyirdir derler. Lakin /21/ bu zehab-ı na-sevabdan daha 
muhalif-i 'akl u hikmet ne meslek vardır! Yalnız eşhiis değil, enva' ve ecnası 
bile tebeddül u teceddüd etmektedir. Pute-i tabi'atda tagayyür etmez bir şey 
var mıdır? 'Amme-i enva' u ecnası bir tebeddül ve İstikmal-i da'imi' halinde 
olduğu halde, 'adem-i tagayyür-i enva' mes'elesini iddi'a edenler tecrübe 
mikyasıçun derece-i kafiyyede olmayan bir müddet-i kasire ittihaz eyledikle
rinden naşi aldanmışlardır. Bu hususun tahkikiçun alınan mikyas, Mısır'ın 
eviin-ı inkırazındaki Aristo'nun tecrübeleridir. Halbuki, bu gibi bati' ve 
mümtedd olan tagayyür, iki bin senelik ezmiinı mikyas 'add etmek şiiyan-ı 
ta'accüb değil midir? Çünkü birkaç yüz sene müddetde ikmal olunan bir 
devr-i feleki için bu mikyas dakika ve belki saniyeyi ölçü i'tibiir eylemek gi
bidir. Kurlemanın alıkarnı yalnız zaman-ı hazırın 'ilmine münhasır idi. Bu 

NÜSHA YAZ 2001 183 



HAECKELCİ EVRİMCİLİGİN TÜRKİYE'YE GİRİŞİ 

mes'ele-i 'amlkanın halliçun müraca'at olunacak kitab-ı mübin saha'if-i 
arziyyedir. Ya'ni hakikaten elvah-ı malımza-ı Rabbiiniyye hükmünde olan 
Arz'ın tabakaları içinde kelimat-ı mücesseme /22/ kabilinden olan hayvanat 
ve nebatatın bakiyye-i asarıdır38 • İmdi onlar şöyle gösterir ki 'uhud-ı 'atlka 
rumnlarından zir-i zeminde kalmış olan suver-i ecnas-ı nebatiyye ve 
hayvaniyye-i kadimeel-an her-hayat olan ecnas u enva'ın hey'etlerine riıuga
yir ve suret-i ta'ayyüşleri ecnas-ı hazıranın yaşayışlarına mübayin bir halde 
idi. Düşünmezler ki 'ilm-i mezkfir i'anesiyle tahkik olunan ka'inatın suver u 
eşkali şimdilerde meşhur ve Yeryüzü'nde mevcud olan suver-i hayat ve eş
kal-i malılukata nasıl geçmiş ve ne vecihle inkılab-pezlr olmuşdur? Ka'inatın 
zencir-i edvar-ı muhtelifesini rabt eden halkalarını görınek istemiyorlar. 
Tecarib u müşiihedatın hilafı olarak def'aten cari olmak ihtimali var mıdır? · 
Metin esaslar üzerine kurulmuş ve mizan-ı 'akl u hikmet ile tartılmış olan' u
st11-i felsefe-i tabl'iyye, bu misillu alıkam-ı sakime ve enzar-ı 'amlkayı bir 
vecihle kabt11 etmez, ya'ni bazı kfiteh-blniinın za'am ettikleri gibi esbiib-ı 

maddiyye ve vesa'it-i ma'kfilenin asla te'slr ve tavassuru olmaksız- /23/ ın 
inkılabiit-ı kevn u fesad, mücerred haric-i 'iilemde ka'in bir iriide-i fevka'l
'iidenin suduruyla hust11e gelir demek, bir kavl-i mücerred olup, 'adet-i 
iliihiyyeye mübayin ve nefsu'l-ernre39 gayr-i mukarİn bir tevclh-i barid idüğü 
erbab-ı zevk u basirete ruşendir. EI-hiisıl vukfi'iit-ı hazıra te's1riit-ı 

maziyyenin netayici olduğu gibi, müstakbel hazırın mahsulü olacakdır. 

Esbiibsız def'aten halk u tekvin zehiib-ı na-seviibı makdfih-ı hükemii'-yı 'iiri
fin ve mecrfih-ı 'ulemii-yı riisihindir. Kurun-ı vefiredenberfi seyyaremizin 
sathı üzerine vuku'a gelen inkıliibiit-ı tabi'iyye ve iriidiyye ta'mlk olundukça, 
esbiib-ı 'iidiyyenin te'slriit-ı tedriciyyesi ile husul-yiib olduğu tahakkuk ve 
kudemiinın sebeb-i fevka't-tabi'isi re'yi ibtiil olunduğu tebeyyün ider. Elbet 
bir gün gelecekdir ki 'ilm-i hayviiniit, tarih-i tekvln-i 'iilemden bir cüz' i'tibiir 
olunup, evsiif-ı hayviiniyyenin resm ve ta'diidı bedelinde zl-rfihun işbu gör
düğümüz eşkiile ne gfinii yetişmiş olduklarını keşf u izah etmekle meşgt11 
olacakdır. Darwin'in /24/ bu hususa da' ir ifiidiitı her ne kadar kafi mertebede 
değilse de, mesleği beyan-ı tekv1ne ve felsefe-i haklkiyyeye muviifık olmakla 
ikmiil olunacağında kat'an iştibiih olunmaz. 

Neş'et-i insiiniyyenin suret-i husulü ve mertebe-i hazırasına vusillü 
için seyyaremizin tarihinden mürfir eden ii'sar-ı zulmet-nisarına meciil 
bulmaklığımız muhiil derecesinde değildir. 'İlın-i hayviiniit ve ceolocyanın 
kuvii-yı mürekkebesi bu mu'anunii-yı müşkilenin halline medar-ı külllleri 
olacakdır. Şöyle ki 'ilm-i mukiiyese-i lügiit u elsinenin 'adi tiir"ıhe nisbeti, 
'ilm-i neş'et-i insiiniyyenin mukiiyese-i mezbilreye nisbeti gibidir. İşbu 'ilm-i 
ahir nev'-i insanı müte'addid ffimilyiilara inkisiimından sonra alabilir. Halbu
ki, 'ilm-i alıviil-i 'umilmiyye-i beşeriyyenin vazifesi silret-i tekevvün-i insa
ninin kaviinlnini aramakdır. Evvelkisi insanın tefekküre iktidarından evvel ve 
ikincisi elsinenin tekevvününden akdem ve her sınıf-ı insaninin havass-ı 
mümeyyizesi olup el-yevm alıkarnını icrii ve her bir sınıfı, suniif-ı sii'ireden 
temylz eden etkiir-ı mahsusanın /25/ teşekkülünden evvel olan tarih-i beşer
dir. Ve 'ilm-i hayviinat ve nebiitiit ise bu ezmine-i kadlmenin ve tarih-i haya
tın mebiidl-yi evveliyyesi makiimındadır. 
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insanın ve hatta miihiyyet-i hayatın tekevvününden mukaddem seyya
remizin ·tarihi, bir cihetle 'ilm-i tekevvün-i hayvan ve insandan daha ba'id 
değildir desek hata etmemiş oluruz. Zira tarih-i Arz bu iki 'ilme müteallik 
mesa'il derecesinde nazik ve rakik değildir. Bunun müverrihleri, tabakat-ı 
Arz 'uleması olup, hikmet-i tabi'iyyeden bi'l-isti'ane tob-ı zemin bu şekl-i 
hazıra girineeye değin giriftar olageldiği suver-i 'adidesini irade ederler. Fa
kat bizim her bir halimizde dahi u te'siri olan edviir-ı tekvinden, bunun gibi 
ziihiıii't-te'sir bir 'ahd vukfı' bulmamışdır. Çünkü insan kadem-zen-i mehd-i 
vücud olmazdan evvel vukfi'-yafte olan hadisat-ı cismiyye-i arziyyenin mah
kumudur. Yakinen diyebiliriz ki tarih-i ademin miftiih-ı esrarı, tabakat-ı Arz 
'ulemasıyla hikmet-i tabi'iyye şu'belerinden biri olan fenn-i ka'inatü'I-cevv 
/26/ 'alimlerinin elindedir. Eka11m-i arziyyenin suniif-ı insaniyye üzerine olan 
medhaliyyet-i külliyye ve te'sirat-ı kaviyyesini kim inkar edebilir? Tabakalar 
rfiy-ı zeminden ne kadar derin ise zaman-ı tekevvünleri vaktimizden ol kadar 
'atikdir diyebiliriz. Mısır ehramını ve sa'ir ebniyye-i kadime asarını gören 
ma'lfimatsız adamlar, bunlar için devierin ebniyesidir dedikleri gibi, Arz'ın 
tabakat-ı sefile-i kadimesinde birinci ruhbiinların keşfettikleri bir takım hay
vanat-ı cesimenin 'uzzam ve ecziisıçün 'aca'ib-i mahlukatdan ejderhalar asa
rıdır dediler. Ekser tabi'iyyfinun kavline göre bu büyük hayvanın ecdadı 
hurde-bin ile görünen gayet küçük rouhlardır. Gözlü yaratılıp bu 'alemi birinci 
olarak görmüş olan trilobid dedikleri hayvandan nev'-i insana gelinceye ka
dar mürür eden milyon 'asırları sayan dide-i hayal kamaşır. Kıta'at-ı arziyye 
ve bahriyyenin ve selasil-i cibal ve tiliii ve evdiyenin ve deşt ve salıra ve 
enhar ve göllerin evza' ve hey' etleri ümern-i /27/ muhtelifenin ta'ayyüşlerine 
medar-ı küiilsi olmuşdur. Akdeniz, Bahr-i Muhit-i Garbi ve Bahr-i 
Müncemid-i Şima11 aralarında vaki' olup medeniyyetin göbeği olmak üzere 
bast u tahdid olmuş olan kıt'a-i arziyye bulunmamış olsa veyiihud İsianda ve 
ürovarlanda bir kaç derece cenub cihetinde bulunarak menba'-ı medeniyyet 
olan bu iki kıt'a arasında pek eski vakitlerde muntazam bir yol teşkil etmiş 
olsa idi, Sebte Bağazı'ndan Avrupa ve Afrika ve Asya miyanelerinde girip bu 
kıt'aların mizab-ı bereket u sa'iidet-halleri olan Bahr-i Sefid'in emvac-ı pür
'inayet ve ibtihiicı mütelatım olmamış olurdu. EI-hiisıl İstanbul ve Kal'a-ı 
Sultaniyye ve emsali boğazlar açılmamış ola idi 'aceb alıval-i ümem bu hal 
üzere mi bulunur idi? 

Elbette evza'-ı ariizi ve bihiir ve eka11m-i memalik u diyar ibn-i beşe
rin nasiblerine suver-i 'adide-i te'siratı kabil-i ta'dad ve beyandır demiyorum, 
belki mümkin-i idrilk u iz'an idüğü iddi'li olunabilir diyorum. Meskeniıriiz 
olan bu Küre-i Zemin /28/ 'Alem-i Şemsi'de bir ism-i mümtaz ve mahsus ahz 
eylemeğe kesb-i kabiliyyet ede ede viisıl olduğumuz bu ana kadar olan 
aralıkda insan için elbette Ia-yu'add ve Ia-yuhsa vukfı'at-ı mechfiletü'l-halat 
var ise de, fakat istimrar-ı kavanin-i tabi'iyye ve 'adat-ı iliihiyye babl-ı meti
nine istimsak ve ka'inatda mütehakkık olan istikmal-i fıtri ve terakki-yi 
da'imi süllemine insiliik ederek her bir hadisenin bir diğere irtibatı ve her an
da husfile gelen bir müsebbebin sebebi onu veliyy eden mukaddeminde ta
hakkuku meczfimumuzdur. 

'Acaba tarih-i tekvinin mevkfıf ve müte'allik olduğu runun-ı müte-
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nevvi'a ceolocya ile mi müntehi olur? Daha seyyare-i Arz kehvare-i vücudda 
vaz' ve tahrik olunınazdan akdemki edvara tevassul için bize bir vasıta bul
manın çaresi yok mudur? Evet vardır. 'İlın-i hey'et seyyaratı seyr ü temaşa 
etmek için bizi bir mevki'-i refı' ve mersad-ı 'ali ve vasi'a isal eder ki bu 
durbin-i rıf'at~ı rehinle ol temaşa-gahdan nigah olunursa, dane-i Arz hirmen-i 
seyyarat içindeki hubı1b-ı 'adideden bir habbe /29/ halinde görünür. Ve nev'-i 
seyyaratın eşhas-ı cüz'iyyesinden bir ferd-i cüz'isi ve belki Güneş'in bir 
cüz'-i fçırdi mesabesinde olduğu anlaşılır. Ma'arif-i insaniyye silllem-i '_ilm-i 
sema' vasıtasıyla haziz-i hak-i noksandan eve-i a'la-yı kemale irtika ve ol 
rasadgahdan 'alem-i seyyaratı isti'abla seyyare-i Arz'ın ne suretle neş'et ü 
tekevvün eylediğini temaşa eder. Yakinen ma'lumdur ki Küre-i Arz bi
şahsihi ezeli olmayıp vücud-ı şahsisi kendinden büyük olan bir cem'iyetin · 
a'zasından biri olarak onun efiadında mündericdir. Erbab-ı tahkikin beyan u 
ityan etdiği üzere seyyare-i Arz henüz sulb-i Af-tab' da bulunarak kadem-zen
i saha-i vücud ve cümle-i şemsiyyeden ma'dud olmazdan akdeniki tarih-i 
tekvin, 'avalim tarihinden devr-i 'alem-i Şems tarihi idi. Güneş dediğimiz 
cism-i evvel, hacm-i 'azim-i merkeziden katre gibi sıçrayıp onun etrafında 
dolaşan bir pervane-i Arz'ın Af-tab'a nisbetle ehemmiyyeti ne olabilir? 

'Alem-i Şemsi'nin suret-i tekevvününü şu vecihle beyan /30/ ederler 
ki bir kab derununda bulunan bir bulanık suyun mu'allak duran ecza'-yı 
asliyyesi aheste aheste kabın dibine çöküp 'akıbet yek-pare bir cisim olduğu 
misillu feza~yı 'alemde bulunup Cümle-i Şemsiyye'mizi terkib eden zerrat -
cismaniyyenin her birinde sari olan bir kuvve-i cazibe sebebiyle, büyükler 
küçükleri çekerek evvela bir cesim bulut hey'etine girip, takımıyla devertina 
başlar. Lakin bir cism-i devvarın kendi sür'atine göre "kuvve-i · 'ani'l
merkeziyye"40 dedikleri kuvve-i dafi'ası cihetiyle bir rakkasın fistanı gibi 
mıntaka tarafı kabarıp mihverinin iki uçları ya'ni kutubları yassılanır. Bu 
sebebler ile mezkfir sehabi dahi bir şekl-i 'adesi hey' etine girmiş idi. Gitgide 
kuvve-i cezbiyye kanunları icabınca, merkezine karib olan ecza'-yı ferdiyye 
mücazebenin ziyadeliğinden ve kenar-ı 'adesinin hareket-i devriyyesinin 
sür'atinden, ol sehab-ı devvarın mıntakası, ya'ni 'adesinin kenarları bir halka 
şekline girip 'adesiden bayağı münfasıl olur. Ecza'-yı halka dahi birbirini 
çekmekle, 'adeta bir sü- /31/ lüğüniki ucu bir mahalden kopdukda sıkışıp top 
olduğu gibi, ecza'-yı halka bir yere toplanıp bir küre şekline girer. İşte bu ve
cihle evvela Neptün ismiyle milsernma olan eb'ad-ı seyyarat vücuda gelip41 

ve keza bu minval üzere diğer halkalar ayrılarak dokuz büyük seyyare tekev
vün etmişdir. Seyyarat-ı mütevellii:le, Şems etrafında devrini hıfz ile beraber 
mihverleri üzerine dahi devr ederler idi. Ve madem ki kendileri tasallüb et
memiş olduklarından bunların dahi kuvve-i dafi'aları iktizasınca diğer küçük 
halkalar peyda ve bu halkalar dahi ke-ma fı's-sabık küreviyyet haline gelip, 
akmar-ı seyyarat, ya'ni peyklerin vücudları rı1:nüma · olmuşdur. imdi mec
mu'-ı seyyarat ve akınarın cesametlerinden 800 kere a'zam kalancism-i mer
kezi,Güneş'imizi teşkil etmişdir. 

Gerek Şems ve gerek seyyarat ve akınarın cihet-i hareketleri müttehid 
ve bu'dlarıyla mütenasib olması bu da'vayı te'yid etmekden başka el-yevm 
kevkeb-i Zühal etrafında birbirini muhit ve müttehidü'l-merakiz halkalar /32/ 
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mevcud. ve dfir-binler· ile mersud olmaları, farz-ı mezkfirun hak"ıkate muvil.fık 
ve mukil.rin olmasına bir bürhil.n-ı kat'idir. 

Mahall-i i'tiril.z bırakmaksızın isbil.t olunmuşdur ki rfih-ı Arz, m~nba'-ı 
hayil.t~ı seyyil.ril.t olan Af-tab-ı 'avalim-til.b-ı zindegisinden bir cüz' olup, k(!n
disi gibi bi'l-cümle kuva-yı arziyye Güneş'den müstefiz ve müstefid oluyor: 
Ocaklarımızı tesbin eden mahrfikil.tımızın haril.reti ile' nebatil.tda müteril.kim ve 
mahffiz olmuş olan haril.ret zerrat-ı şemsiyyenin 'aynıdır. 

Lokomotiflerde, vapur makinelerinde, fabrikalarda olan hareketler, 
gazlardaki ziya ve hararet milyon seneler olsa eşi'a-i şemsiyye ile beslenerek 
yaşamış olan eşcil.r ve nebil.til.t ve zir-i zeminde medilin ve el-yevm ma'den 
kömürü suretinde ru-nümun olan maddelerine zerrat-ı şemsiyyenin husfile ge
tirmiş olduğu bir ni'metdir. Kezalik bar~giril.n ve sa'ir enva'-ı hayvanatın 
kuvvet ve hareketleri Güneş'den nebil.ta ve ondan /33/ bunların kanun-ı 
ınİ'delerinde mürfir ile yanarak haril.rete mübeddel olan şey ziya'-ı Af-tab' dır. 

Sath-ı Arz üzerine miyah-ı cil.riyyenin te'siril.t-ı kaviyyesi, yine Gü
neş'in husfile getirdiği ebhirenin mahall-i mürtefi'aya !sal ve oradan 'uyfin ve 
enhar yollarıyla yine denizlere inzil.l olmaları ve'l-hil.sıl seyyil.remiz üzerine 
vukı1'a gelen kil.ffe-i harekat hararet-i Af-til.b'ın işidir. imdi Şeins'e nisbette 
la-şey makulesinden olan Seyyare-i Zemln'i artık kale almayıp, nerd-bil.n-ı ta
rih-i tekvinin bir kademesine dahi çıkıp Arz'ın mürebbisi olan koca Güneş'e 
nakl-i kelil.m edelim: 

Sil.ni'-i Hakiki'nin cism u cismil.niyyil.tdan münezzeh olmasını te'sis 
"Ve leyse ke-mislü şey'in"42 vasfıyla tevhid ve takdis eden din-i hak"ıkat
karinin maşrıkdan envar-ı hidil.yeti tulu' etmezden mukaddem43

, iştihil.r bul
muş olan i'tikil.dil.t-ı kadimeden oldukca yakışıklı ve biraz 'akla muvil.fık sayı
lan mezahibden biri hil.şil. Af-tab-ı cihan-tabın ulu- /34/ hiyyetine ka'il olan 
mezheb idi. Hatta ekser edyil.nda dikkat olunsa, halil. Af-tab-perestlik bakiyye
i asan bulunqr. 

"Tarih-i Tekvin"de Şems'in edvarını zabt etmek ve mikdarını havsa
lamıza sığdırmak babında muhtaç olduğumuz a'sil.rı, milyon değil milyarca 
seneler ile takdir etmeğe vus'ı vardır. Şurası mukarrerdir ki nil.-mütenil.hi za
manlar bizi takaddüm etmişdir. "Külll yevm huva fi şe'n"44 işaret-i münifince 
şu'unil.t-ı samedil.niyye ve eyyil.m-ı sermediyye da'imil. müstemirrren halk u 
tekvinden Mn değildir. 'Alem-i tabl'inin arak-ı meşhurunun bir zıyyık da'ire 
ile mahdfid olarak ru'yet olunabilmesi kıltelı-bin hasiretler için tarih-i tekvi
nin vüs'atını idrak etmerneğe sebeb-i müstakil olmuşdur. 

Lakin 'Alem-i Şems kadim midir? Onun yevm-i bilkatını tecavüz ede
rek süllem-i mezkı1r kademil.tından bir kademe daha yukarı 'urfic etmeğe bir 
çaremiz yok mudur? Bunun /35/ mensilbatı gibi Af-tab dahi hil.disdir. Ve hat
til. vakt-:i budusunu aşırıp ötesini mütala'a eylemeğe iktidarımız olacakdır. 
'Ale'l-'umfim kevakibin alıvalinden bahs eden yeni 'ilm-i nücum bizi agah 
ve mütenebbih eder ki feza'-yı bi-intihil.-yı semil.dil. Cümle-i Şemsiyye bir 
nokta gibi kalıp, 'alem-i keh-keşil.nımız milyonlar ile sayılan 'avil.limin birisi
dir. Keh-keşil.nımızın hükümet-i ves'iyyesinin haricinde bu güne kadar 4500 
'aded büyük keh-keşil.nlar ta'dil.d olunup, nice milyon güneşler ve her güneşin 
etrafında Arz gibi ve ondan daha büyük seyyareler devr ederler. 
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Kimi henüz doğmuş, kimi til.m yaşında, kimi ihtiyiirlamış, kimi 
ölmüşdür! Ne kudret ne sa'iidet!! Küre-i Arz'ın milyon misli büyüklüğünde 
iif-tiiblar ile memlu bu siihiit-ı vasi'aya nisbetle zavallı Arz'ımız deryil kumla
rının bir kü.çük danesi gibi kaldıkda, insan ismiyle yiid olunan mahluk, bu ni
hiiyetsiz 'iilemler içinde ne kadar yer tutar. O zaman-ı sermediye kıyasla, 
'örnr-i insan değil, devr-i iidem bile ne derece küçük kalır! 

/36/ Artık işi yok ise nev'-i beşer gurur ve eniiniyyet etsin! Nev'-i 
şumusdan bir ferd-i şahsi 'add olunan bizim Güneş'in mebde'-i hilkat ve 
yevm-i tekevvününün tarihini tamamıyla iş'iir ve ta'yin eder bir eser kalma
mış ise de, envii'-ı sii'irenin efriidı gibi Güneş'imizin dahi gelıvare-i kevne 
konup yaşamağa başladığı bir günü vardır. Sehiibiler, keh-keşiinlar işbu 

hükUmet-i seyyaratın tarih-i inkıliibiitını şiimil evrak-ı perişiinı, yıldızlar 

heyilkil-i buruc üzerine kazılmış hutfıt-ı 'atikanın asiir-ı lem'a-feşiinıdır. Fakat 
hayf ki bu yazıları açıkça kırii'at etmek için gözlüğümüzün fıkdiinı, kemalat-ı 
nücumiyyenin bizi bu derecesinde tevkife mecbUr edip, ötesi olan meydan-ı 
bi-piiyiin-ı asmanda ferah ferah esb-riin-ı tahkik olmak için ile'I-an mürfıru
muza müsii'id olamıyor. 'İlın-i hey'et 'alemin bu uzak menzillerine vusu
lünde, artık Iisiinı bir tıflın zebiin-ı kiisırü'l-beyiinına dönüp rehberlik 
hidmetinden 'aczi nümiiyiin olur. Eğer istikniif-ı esrar-ı tekvinde olan seyii
/37/ hatimiz, yalnız rehber-i 'ilm-i hey'et deliiietine münhasır olaydı, insan 
yine hayrette kalır, teşrih-i efliikce olan müntehii-yı idrilki yalnız keh-keşiinlar 
ve bunları teşkil eden şumus-tiibiinlar olur idi. Onun ötesinde fakat şuracığı 
ma'lum olabilir idi ki mahiyet-i Şems ve keh-keşiin ferdine münhasır birer 
nev' olmayıp belki her biri birer nev'in tahtında münderic ve bi'l-miihiye 
müşterek efriid-ı kesTresinden bir cüz'-i şahsileridir. 

İşte delilsiz bi-kes kaldığımız fezii-yı 'adimü'l-intihiida kimya ismiyle 
be-nam olan 'ilm-i tahlil u terkib-i ecsiim, manend-i Hızır ('aleyhi's-seliiın) 
imdiidımıza yetişip mevsil-i menzil-i meriimımız oluyor. Teciirib-i mütenev
vi'adan İstidiiii olunduğu üzere, kimyahane-i 'alem-i cismiinide münteşir 
'amme-i ecriimın ecza'-yı mürekkebesi, seyyiiremizi terkib ve teşkil eden 'a
niisır ve erkiinıyla müttehidü'l-hakikat oldukları hayli zamandan beri i'tikiid 
olduğu halde, hükemii'-yı müte'ahhirinden Bunsen45 ve eınsiili meşhur kim
yii-geriin, bu da'viiyı isbiit ve hususiyle mu'ahharen icad /38/ olunan 
muhallil-i ziya' (tayf-blnt6 iiietiyle terk'ibiit~ı kimyeviyyelerini ta'yin edip . 
meydana koymuşlardır. 

Biniien-'alii-ziilik 'ilm~i kimyii.bir fenn-i a'lii olup ceolocya misillu 'u
lfım-ı arziyyeden olması re'y-i etkiir-ı 'ulemiidan kalkmışdır. Keviikib-i sabi
tenin Güneş'imiz ile olan kemal-i müşiibehet ve müniisebetine nazaran, bu 
'ilm-i refi'u'l-makiim ve 'amimü'l-ahkiimın hududu, zerre-i Zemin bir yana 
dursun, 'Alem-i Şemsi'nin etkiirını bile teciivüzle keviikib-i seviikıb 'iilemine 
dahi fermiin-ber olmuşdur. Demek olur ki 'ilm-i kimya bizi tekviniit-ı 

kable'ş-şemsiyyeden iişinii ederek tarih-i kil'inatın ol-kadar 'atik 'ahdlerine 
yetiştirir ki bu fezii-yı iisümiinın pek çok mahallerinde, 'aviilim-i şemsiyye 
bayağı daha vücud-ı hiizırlarıyla mütehayyiz ve müteşahhıs olmamış idi. 

Bu haysiyyet-i kıdem-i munakkıbete bakılınca, fenn-i kimya tarih-i 
'ahd-i 'atik-i Dünya ve ecza'-yı lii-yetecezzii suret-nümii oldukları 'alem-i 
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'ummanın 'ilmi olmuş olur. Eczii'-yı ferdiyye dahi, sa'ir ka'inat gibi a'sar-ı 
bi-şümarın serneriltı ve duhfir-ı /39/ na-mahsurun neta'ic u hasılatıdır. Hal-i 
hazıra gelince nice hezar-milyar kurun u edvar seyahatler etmiş olduğunu 
zann etmez misiniz? Her nasılsa pir-i kimya tarih-i tekv!nin bir kademe-i 
'ulyası bulunup, kendi karındiişi olan 'ilm-i hey'et~i semaya sena-yı 

tekaddümü hüveydadır. Bizi ecram-ı semaviyyenin ·daha mehd-i şühuda ko
nulmazdan mukaddem heyılianın ahvaline muttali' eyler. El-Msı! onun reh
berliğiyle Arz, seyyarat, Af-tab, 'avalim-i şemsiyye ve daha vücudlarıyla 
kesb-i terneyyüz etmemiş olan bir 'alem-i akdem-i tev'eme kadem basarız. 
Biz 'avalim-i şümus hududunu geçip menazil-i tekv!nden bir kademe daha 
yüksek olan cevahir-i efrad 'alemi tar!hindeyiz. 

'Acaba bu 'alemin de ötesine varabiirnek kabil-i imkan tahtında mı
dır? Tecrübeye cesaret var ise, cerr-i eskalin47 demir yoluna sülfik ederek yü
rüyelim. Fakat sakın ha girdab-ı 'ademe dalıp bütün bütün ga'ib olmayalım!!! 
Hikmet-i tabi'iyyenin makine şu'besinin kimyaya dahi tekaddüm-i zatisi var
dır. Onun delaletiyle cevher-i /40/ ferdierin zevat-ı mahsusasından 'ibaret, 
ya'ni kaffe-i havass-ı kimyeviyyeden mücerred bir 'alem-i Ja-yete'ayyüne 
sevk olunabiliriz. Bu 'alemde halat-ı vücudiyye ve keyfiyyat-ı teşahhusiyye 
ile mümtaz ferd-i aferlde yokdur. Aya selasil-i 'uhfidda kemmiyet-i maddiyye 
ve a'raz-ı vücudiyye ve teşahhusiyyeden hiç birisi bulunmayan bir 'ahdin ku
sur ve tahkiki mümkün müdür? Doğrusu böyle bir Ia-yete'ayyün 'alemin tas
v!ri değil, tasavvuru bile muhal bir hayal-i bl-misal gibi görünürse de, fakat 
kuvve-i cazibe-i 'umumiyyenin te'slrini ef'al-i kimyeviyyeden mukaddem 
i'tibar etmekde kendimizi bir hal-i mecburiyetde görürüz. Binaberin fenn-i 
makine nıevzu'una nazaran, bu 'ilm 'amme-i fünunun akdeınİ olmasıyla 

hükm eylemeği münasib 'add ederiz. Aya 'ilm-i cerr-i eskiilin hükumeti za
manen ve mekanen na-mütenahl midir? Heyfila ve kuvanın 'ahdi sermedt o
lup bir bidayetleri yok mudur? Vakı'a bir şey'e mebde'siz, sabıksız nazarıyla 
bakılıp sermedt i'tibar olundukdan sonra, onun başlangıcı, ibtidası var 
demekde kat'an bir ma'na yokdur. İşte /41/ bu mevkifde 'akıllar durur! 'U
lum u fünun tevakkufa mecbur olur. Turuk-ı istidlaliyye kapanır. Önümüzde 
aşırılması muhal bir takım seddler dikilir. Sanki tenakuslar, devr ve teselsül
Jer ve emsali bu mümteni'at 'alemine girilir. 

Aya bu bab-ı mesdudun miftahı 'ulum-ı riyaziyyeden cebr-i a'la48 mı 
yoksa kemmiyyat-ı gayr-ı mütenahiyyeden bahs eden tetazult9 ve temamf0 

fennleri midir nedir? Her halde na-mütenah!nin meratib-i 'aliyye ve nisbet-i 
'aclbesinin hall ve beyanı 'ilm-i riyaziyyenin işidir. Mükevvenatın bir ibtidası 
olmak farzıyla 'adem-i imkanı arasında mütezebzib u mütereddid 'akl-ı beşer 
ancak ... bu mevkif-i garabet-i reditin zulmetine Jeme'an-bahş olacakdır. 'U-. 
lurn-ı riyaziyye meş'alesi mücerred bir takım 'alamat ve düstfirat-ı 

cebriyyeye münhasır olmağla haka'ik-ı eşyanın 'ukfis-ı meraya gibi suretleri
ni parlak gösterecekdir. Fakat hiçbir şey'in vücud-ı hariciyyesine karışmaz. 
Ve meydanda maddiyatdan nam ve neş'et bulunmadığı halde bile bu 'ilimler 
onda parmağını sokmakdan geri kalmazlar. EI-hasıl riyaziyyat yalnız vücud-ı 
zihn! 'alemiyle /42/ iktifii edebilip, ol mesaha-i vasl'ada bol bol at oynatıp 
cevelana muktedirdir. Halbuki buna gelinceye kadar 'ala-sebili't-tevakkl 
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ta'dad ettiğimiz rununun mebhil.s-anhları mevcil.dat-ı hariciyye ve makasıd ve 
mesa'il~i a'yana müteallikdir. Ecza'-yı cevheriyyenin hadd-i evvelisiyle 
nisbet u izafiit-ı riyaziyyesi beyninde büyük bir aralık vardır. RiyaziyYat, 
malıiyeltın nefsü'l-emrde suver-i tahakkukları olan a'yan-ı mevcil.deye tatbik
lerinde pek a'la bir mu'ayyin ise de bir hakikati vücud-ı harici suretinde ira' e 
etmeğe tenezzül etmez. Kimyanın vücil.h-ı inkılabatı hususunda müstakim ta• 
rikler, gayet raklk düstil.rlar i'ta eder. 'Ulum-ı hakikiyyenin muhtac oldukları 
kavelnin u nevarnls-i tabl'iyyesiyle bunların müştemil oldukları havass-ı 'azi
ze-i haza'ininin miftahı mesabesindedir. Ve belki sa'ik-i kader her bir 
mükevvenin saha-i vücuda teveccühle sevk etmiş olduğunu ve la-yezalde ne 
hizmetde kullanacağını ve 'akıbeti neye /43/ müncerr ve müntehi olacağını 
birer birer haber vermek keramatına malikdir. 

Felsefe-i a'la51 ismiyle müsemma ilahiyyat 'ilminin dahi kezalik mer
tebe-i 'aliyye ve meziyyet-i fevka'l-'adesi aslıab-ı 'irtana asla hafi değildir. 
Vakı'a mesa'il-i esasiyyesi, usil.l-i mantıkiyye misilla tagyir u tahrif ve tena
klls u tezayüdü kabil olmamağla beraber furil.'at ve tahkikatının terakki ve 
istikmalat-ı da'imesi dahi bir vecihle münker değildir. Maddiyyatdan 
müberra ve cism-i cismaniyyatdan münezzeh ve mu'arra olan felsefe-i a'la, 
ma'lil.mat-ı cedide i'ta edemezse de, aklsesinin usul-i deka'ik-vusulü ve 
makasıd-ı celile-i haka'ik-şumil.lü 'akl-ı selim ve tab'-ı müstaklmin makbil.li 
olup, sa'ir 'ulum vasıtasıyla akdem iktisab olunan ma'arifı ta'mik ve ikmal 
eder. ilahiyyat dahi, riyaziyyat gibi mevzu'atının her halde vücud-ı harici-i 
libas-ı karinü'l-indirasına muhtac olmayıp, mücerred, mücerredat-ı nefsü;l
emriyyenin tahkikatma munhasırlardır. Riyaziyyat, mantıkiyyat, ilahiyyat 
mahz 'ulil.m-ı ezeliyyeden olup, /44/ Hakk gibi, zaman ve mekana ya'fii 
tahaddiyyat-ı tarihiyye ve vuku'at-ı hariciyyeye kat'an nisbet ve ta'llukları 
yokdur. El-hasıl bunların delalet ve i'aneleriyle ibtidası intihası olmayan ve 
ucu bucağı bulunmayan bir 'alem-i ruhani ve 'ahd-i sermediye dalıp 
müstağrik oluruz. İşte zikr olunan bu 'ulil.m-ı ezeliyyenin mevki'i teşahhusat• 
ı hariciyye ile muttasıf kcl'inatın verasında olan menzile-i lahÜtdur. Gayr-i 
mütenahi olan bu Vücud-ı Mutlak "hayat-ı 'umumi" mefhumu ile idrak olu
nur. Mevcud-ı Mutlak'ın mazahir ve tecelliyatının dahi sermedi olmaları 
lazımgelir. Hulasa-i kelam a'yan-ı mevcil.de-i hariciyye, silsile-i 
mütevaliyyesinde gördüğümüz mükevvenat ve inkılab-ı da'imiye makran ol
dukları halde nehr-i dehrin menba'ından müntehasına doğru menazil-i a'sar•ı 
bl-şümarına uğrayarak ber-vech-i ati Işbu meratib-i menzile ve müteselslıe 
suretinde yekdiğerinden temylz-pezfr olurlar. 

1) Cevher-i halisin devridir ki yalnız 'ilm-i mekanik ya'nl cerr-i eskiii 
hükUmeti olup 'uhil.d-ı na-ma'dud-ı /45/ müstakbelede sil.ret-yab-ıhusil.l ola
cak kaffe-i ka' inatın tohumundan başka bir şey' i Mvi değildir. 

2} Ecza'-yı heyfıla'iyyenin 'ahdidir ki makine ile beraber 'ilm-i kim
yanın mebde'-i te'sirat-ı kimveviyyesi hükümeti demek olup ictima'at-ı 
maddiyye ~irbirinden mütemeyyiz olmakla mübaşeret eylediği devirdir. 

3) 'Ilm-i şumil.s ve nücumun hükümeti olan ecram-ı semaviyye ve 'a
valim-i keh-keşaniyye devridir ki bunda ecza'-yı maddiyyenin terkibi Çoğa
lıp, feza'-yı asümanda gayet cesfm yığınlar tecemmu' u tekasüf etmesiyle 
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semavat aralıkları husfıle geldiği 'ahddir. 
4) Edvar-ı seyyariyyeye da'ir olan fenn-i hey'et hükümetidir ki 

mecerrelerin ecza'-yı müctemi'a ve heyüla'-yı mütekasifesinden biisıl 

şumusun merkezleri üzerine deveranından hadis olan bir takım halkalar 
kıt'atından seyyaratın teşkil ettiği ve bi'l-husus · seyyare-i Arz'ın suret-yab 
olmağa başladığı devirdir. /46/ 

5) Her seyyarenin ve hususiyle Arz'ın teşekkülünde meteorolocya, 
ya'nl 'iİm-i kil'inat-ı cevv te's!ratıyla ceolocya zaman-ı hükümeti devri olup, 
bu 'ahidde dil-ber-i hayat 'arz-ı didar etmeğe mübaşeret etmiş olduğuna na
zaran neMtat ve hayvanat ve fizyolaeya 'ilimlerinin dahi devr-i hükümetleri 
oluyor. 

6) 'İlın-i mukayese-i elsine ve hurafiit-ı kadimeden istidlal olunduğu 
üzere beşeriyyetin bir halet-i sahavet ve bi-rria'rifet devridir ki bu nev' malı
luk, nam-ı insana şayan olduğu günden ezmine-i tarlhiyye dediğimiz vakte 
kadar mümtedd olan devirdir. 

7) 'Ahd-i tarihidir ki bu takriben beş oin senedenbem "Ümm-i Dünya" 
i'tibar olunan Mısır'dan bed' ile onun 2500 senelik ilk vakitlerinin yalnız 
ba'zı başlıca vukü'atı az çok ma'lum ve iki üç bin son vukü'atı oldukça tarih
Ierde mazbutdur. 

EI-hasıl tarih ıtlak ettiğimiz ma'Iumat, /47/ Devr-i Adem'in alıval-i 
ahiresinden 'ibaret birkaç senelik vuku'atdır. Mesela Türkistan tarihine kesb-i 
vukı1f etmek murad eden bir şahsın, beş on son senelerinin vukı1'atıyla iktifii 
eylemesi gibidir. Ber-minval-i muharrer tarih-i tekvlnin yed-i seha'if-i 
si'asında münfehim olduğu gibi 'alem-i kevn ü fesadın esrarını keşf ve irade 
eden 'zaman ile kil'Inatın istikmale olan mey!-i müstemirr-i fıtrisidir. Füyüzat
ı rabbaniyyenin en mahsullü tohumu olan meyl ü terakkinin 'ademini farzda 
zaman-ı 'ale'd-devam 'akim olurdu. Halbuki hiç yorulmaz bitmez bir 
rnektilm-ı kudret zenbereği, cümle mevcudatı bahr-i müncemid-i cemaddan 
sahil-i hayata ve zi-rühları nerd-ban-ı derecat-ı terakkiyyata sevk etmektedir. 
İşte kevnin medar-ı zari'ırisi bu meyl-i İstikmali çıkmak müyesser olamazdı. 
Ve fi'l-vaki' büyük ademierin 'adeta neMtat ve ha:Yvanat tohumlarında mü
şahede olunan meyl ü isti'dadları gibi 'alem-i misalin ka'inat için takdir olu
nan bir hey' et-i mu'ayyeneye yetişrnek kendilerinde bir meyl-i zatinin tahak
kukunu iktiza eder. Onları 'alem-i imkan- /48/ dan 'alem-i a'yana çıkarmak 
için arkalarından devr ettirir bir kudret zenbereği vardır. Nezy u isMt beynin
de mütereddid neticeler i'ta eden bir mu'adele-i cebriyye gibi mükevvenat 
selb ve icabİyle iki müteİıakız hükmün birisiyle mahkUm ohnak üzere kaza-yı 
mübrem zenbereği lleriye sevk eder ise de, dest-i kaza-yı mua'llak mezkur 
tohumları gırMl-i isti'daddan bi'l-imrar yaşamağa hakkı olan hubub-ı mahlu
kat ol gırbiil-ı ikbal deliklerinden çıkınağa fırsat-yab olurlar. "Es-Sa'ldu 
sa'idun fi batni ümmihi ve'ş-şaki şakiyyun fi batni ümmihi"52

• Mevalldden 
hayata isti'dadı olmayan çok nev'ler yaşamağa çabalamışlar ve hıfz u beka-yı 
nev'in mütevakkıf olduğu tenasüle sa'y etmişler iken, esbab-ı hayatın 'adem
i müsa'adesi cihetiyle münkariz oldular. 

(Zürafa, kastor53
, balina, gergedan, deniz haygırı ve emsali son nefes

lerindedir.) 
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Pek çok ecnas-ı hayvaniyye kurfin-ı medidece ber:-hayat oldukdan 
sonra, el-an tahtil 'I-Arz 'izam-ı /49/ remimesinden · başka eserleri 
kalmamışdır. Ve bir takımı bi'l-kuvve müsta'id-i hayat olduğu halde esbab-ı 
müsa'adenin zuhı1runda kuvveden fi'ile gelmeleri mümkündür. EI-hasıl işbu 
'alem-i kevn u fesad bir gavga-gah-ı 'umı1midir ki fevz ü zafer esbab-ı hayata 
ziyade makrün olanlarındır. Mizan-ı fena u beka isti'dadata göre muvazene 
veya inhirafa düçar olur. Esliha-i muvaffakiyyet olan kemal-i a.Iat ve a'za-yı 
mahlukat sureta ihtiyacın 'illet-i ga'iyyesi görünürse de, hakikatde ihtiyacatın 
semeresi ve netice-i lazımasıdır. ihtiyac ta'bir olunan keyfiyyet idrak-i vicda-

. ninin !isan-ı hali ve kema ve keyra 'alemde mütehakkık olan bir nizam-ı 'u
mı1minin ser-mesalih-i iştimali olduğu görünür. Varlığa isti'dad ve istihkakı 
olana'yandan başka bir şey' mevcı1d olamaz. Esbab-ı hestlye makrün olanla
rın kaffesi /50/ ya bulunmuş veya bulunacakdır. Cezmen hükm olunur ki işbu 
bağ-ı tekvinde her ne bed' olunmuş ise ikmaline devam olunacakdır. Bu 
kaziyye-i kat'iyyü's-subı1tun vukı1'unu tasdik etmek mutlaka bir tohum 
danesinin nebat ve bir nutfenin hayvan olabileceğini hükm etmekden daha 
ziyade cesarete muhtac değildir. Vakı'a bir habbe veya nutfe-i mu'ayyene na
müsa'id esbab-ı neşv ü nemasının ihtimal tesadüflinden naşi bir bükm-i 
müfid-i sadık olmaması muhtemel ise de alıkam-ı külliyyenin hali başkadır. 
Her sene hesaba gelmez çiçek tohumları esna-yı şitada döküldüklerinden çü
rüyüp zayi' olacaklarını cezm ettiğimiz halde fasl-ı balıarda 'adeta taze 
riyahin İstisınam olunacağında yine bir 'akil iştibah etmez. 

İşte 'alemde ber-minval-i muharrer ta'yin olunan bir kanun-ı hikmet-i 
meşhunun iktizası üzere milyarlar 'asırlardanberu suver-i 'adidede devam e
den bir zarı1- /51/ ret-i müterakkiyyenin zabt ve idrakine vuslat-yab oluruz. 
Kanun-ı mezkfirun mürad ve mazmunu dahi şudur ki ka'inat bir 'ahd-i 
mekanikiden devr-i kimyevfye ve ondan dahi tekevvün-i ecza-yı maddiyye 
karnma ve ondan tekevvün-i keh-keşan ve şümı1s-ı asünian hükümetine ve 
ondan dahi güneşierin ecramından nur ve esbab-ı hayatiyyelerini iktibası ile 
veliyy-i ni'metleri etrafına dolaşan ve zir-i tasarruflarında olan küçük 
hükumat-i seyyariyyeye ve bundan sonra ibtidaen sade ve gide gide ilerleye
rek hakikat-i insaniyyenin eva'il-i zuhı1ru devrine ve ba'dehu hurarat ve tan
zim-i lügat ile insanın nakısü'l-vicdanı evanma ve terakkiyyat-ı tedriciyye ile 
beşeriyyet kesb-i kuvvet ve zabt-ı tevarihe tahsil-i kabiliyyet ile tamü'l
vicdan oiduğu son 'asırlara vasıl olduk. Vicdan ve idrakin terakkisi, 
terakkiyyatın akvası ve insaniyet d.erecesi bildiğimiz mir'at-ı mükevvenatın. 
eşref u a'lası olduğuna hükm edebiliriz. Her ne /52/ kadar sa'ir ecsam-ı 
semaviyyede insanın kuvve-i müdrikesinin fevkinde bir mertebe ve bunun i
lerisinde ve vicdanlarda kuva-yı 'akile bulunmamasını cezme bir vecihle me
calirniz yoksa da, bulunduğuna dahi ma'lı1mat-ı kat'iyyemiz yokdur. 
Mahrumiyyetinden en ziyade te'essüf olunacak şey', her malıluk mütevellid 
olduğu cirm-i semavinin hududunu tecavüzle seyr-i ecram-ı felekiyyeye çare 
bulmamasıdır. Sadd hayf ki sükkan-ı seyyarat deva'ir-i necmiyyelerinde 
mahbfis-ı da' imi olmağla mahkumdur. 

Sa'ir 'avalim-i şemsiyye sekenesiçün bu hükmü 'ale'l-ıtlak icraya 
hakkımız yokdur. Fakat şu kadar diyebiliriz ki 'avalim-i cismaniyyede kaffe-i 
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kuva-yı tab.l'iyyenin ahval-ı meşhUresinden başka bir hale ifrag ve tahvili 
haric-i da'ire-i imkandır. "Kul men yubeddilu halaka Allahu".54 

Tarih-i tekvinin vüs'amızca ta'dad ettiğimiz edvar-ı medide ve vu
kü'at-ı 'adidesinden a'sar-ı bi-şümar-ı müstakbele- /53/ sine da' ir bir şey keşf 
u istihrac ve geçmiş olan vukfı'atdan gelecek alıvalinin istinbat u istintac 
etmenin çaresi yok mudur? ''Niçin olmasın;'. Zaman-ı hazırın vukü'atı 
ezmine-i maziyye te'siratından başka bir şey olmadığı gibi, vukfı'at-i 
müstakbele dahi hal-i hazırın neta'ic-i te'siratından ibaret olacağında şübhe 
var mıdır? Zaman-ı sermedinin ebediyyet-i müstakbelesi bizden evvel olan 
ezeliyyet-i maziyyesi gibi gayr-i mütenahi olacak ve 'alemin hal-i hazırı bir 
milyar karndan sonra vasıl olacağı derecesi, hal-i hazırı ile Arz seyyaresiyle 
Af-tab'dan mahrfım idüğü 'ahdi arasındaki fark u ihtilafı kadar muhtelif 
bulunacakdır. Beşeriyyet başlamış bitecek; Arz bina' etmiş müntehi olacak. 
'Alem-i Şemsi'nin ibtidası olmağla elbet intİlıası da olacak! Fakat mahiyatın 
ve 'akl u iz'anın alıiri olmayıp her halde yine bir şey' müstemirren 
bulunacakdır. Onun idraki ile şimdiki /54/ vicdana nisbeti, bunun cevher-i 
ferde nisbeti gibi olacakdır. 

Şu kadar var ki nev'-i insan Arz'ın intiha-yı 'ömrünü görmezden ve 
Güneş'e 'arız olacak teberrüdden ineimad-ı zarfirisini müşahede etmezden 
akdem bir kaç milyon 'asırlar müddetinde muhatara-ı mezkfıreden emin bir 
halde bulunacakdır. İşbu 1882 sene-i miladiyyeye değin mesela fenn-i kim
yanın yalnız yüz senelik terakklsi bu gördüğümüz dereceye vasıl olduğu hal
de, hesab-ı merküro üzere bunun bir milyon katı üzerine zamm olundukda ci
han ne sılretler kes b eder. 

Böyle bir istikbalin tam hayalini tasavvur etmek zımnında olunan sa'y 
ve tecrübeler 'akim olup, ezhanı yorııltmakdan başka bir neticesi yokdur. 

Bununla beraber işbu farz ettiğimiz istikbal elbet bir gün olur ki 
yetişecekdir. 

/55/ Kim bilir ki ol gün gerek insan gerek diğer bir malılük-ı zl-iz'an 
gelip heyfıla, cevher, hayat, ruh ve emsali ve haka'ik ve kavanini keşfetme
yecek midir? Ca'iz ki ol zaman-ı müstakbelin bir haklın-i fıi'ik ve tabib-i ha
zıkı, esrar-ı i'marın miftahına muvaffak olarak esbfıb-ı hayatı ta'dil ve tecdld 
ediversin. Mümkindir ki bir gün olup el-an ber-hayat ve na' il-i a'la-yı derece
i terakkiyyat olan hayvanat bir 'ahd-i 'atlkin bakiyye-i asarıdır diyerek a'za 
ve eczasını istiğrab-ı 'uınüm için ınüze-hanelerinde hıfz etsinler. El-hasıl 

kabildir ki ba'zı hükemanın "El-'ilmu huve'l-kudretu"55 ta'b!r-i hakikat-i 
masirieri müfadınca ma' arif-i Ia-tuhsa bir iktidar-ı b'i-intihanın intac ve suver
i tetimına olmasına sebeb olarak qJ d~vrin ashabı tasarruf-ı 'avalime muktedir 
olsunlar!!. Artık onlar için rhesafıitın hükmü kalmayıp, tayy-i zaman ve me
kan ile sitarelerinin /56/ hudüdunu tecavüz edebilsinler. 01-vakt elbet mü
debbir ve cihan-gir, 'ilm ve 'akl-ı pür-tedbirin kuvveti olacakdır. İşte mükev
venatı bir İstikmal-i da'imlye sevkle Ia-yenkatı' kuvveden fı'ile çıkarmakda 
olan kemalat-ı tabi'iyyenin ol muzafferiyet-i 'akliyye cihetiyle bu hükümet-i 
hakikiyyeye vusülü sa'adat-ı rühaniyyenin mertebe-i aksasma na'iliyyeti 
demekdir. Amma Sani'-i hak"ıkl ber-vech-i meşrüh ta'dad olunan meratib-i 
mütevaliyye ve 'avalim-i müterakkiyyenin ma-fevk u 'alasında ve hey'at-ı 
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.mecmü'alarının maverasindadır. Ol feyyaz-ı mutlak menba'-ı enhar-ı 'amme
i ka'inat olup, vücfid-ı sermedisi asla bir şeyden mevlı1d ve müştakk değildir. 
Cenab-ı Bari, istikmal ve tagayyürden beridir. Hayrın, hüsnün, sıdkın, seva
bm merci' ve ma'abları ve riyaziyyat ve mantıkiyyat ve ilahiyyatın ma-bihi'l
intizam ve'l-iktisablarıdır. Mevzı1'-ı dest-i kudreti olan insanı hesabsız pute-i 
tasfiyelerden geçirdikden sonra hükümet-i 'akliyyatda /57/ hükümran edip 
elbet ol neş'elerde mükafil.t-ı 'ilmiyye ve 'ameliyyesine na' il buyuracakdır. 

Bu kar-hane-i cismanide da'ima müşahede ettiğimiz gibi cümle 
ma'mfilat-ı insaniyye tecessüm etmiş bir 'fikr u tasavvür-ı 'akllden 'ibaret 
idüğü kaziyye-i müsellemesi misullü, elvah-ı mahfı1ze-i ervah-ı tayyibede 
müstahfaz olan efkar-ı müstakfme-i insaniyye neş'e-i ulada a'mal-ı salihaya. 
ve neş'e-i uhrada tecessüm edip ni'am-ı celileye munkalib olacağında şübhe 
yokdur. El-hasıl hidemat-ı 'aliyye-i ulfihiyyet-simatda müstahdem olan 
sunlif-ı Adem hayat-ı da'iml-yi küllfnin bir cüz'ü olduğuna nazaran elbet o
nun dahi beka-yı neşat-efza-yı sermediyyetden na'il olacağı hissesi ve bir 
cüz'-i müfrezesi vardır. 

Sermaye-i keşfifil.t ve ihtira'atı birbiri üzerine katarak haza'in-i 
ma'lümatı cem' ve iddihar ve her 'asırda /58/ eslafın bırakdıkları noktadan 
bed' ile ileriye gitmek için bezl-i cehd u iktidar etmek hasayİsine malik olan 
nev'-i beşer saltanat-ı 'akliyye denilen bir vazife-i nazlfe ve sa'adat-ı 

ebediyye-i fevka'l-'ade için yaradılmışdır. 
Ahlakca dahi asla bir eelb-i menfa'at ve def-i mazarrat garazı ve 

zerreten ma bir mücazat ve mükafil.t 'ivazı hatırına hutfir etmediği halde bile 
insan iyilik yapmayı istisvaba ve fenalıkdan ihtiraz ve ictinaba meyl etmesin
deki sırr ve hikmet, mutlaka insanın ma-halaka lihayyin olan sa'adet-i 
sermediyye zenbereğinin tesvtk ve teşvikidir. Ahlak-ı hasene ve a'mal-ı 

salihamız ol beyt-i ma'mfir-ı ebedlyü'l-huzı1run binasına konulmuş taşlardır. 
Bundan şöyle bir netlee-i behlce istinbiit olunur ki /59/ 'illet-i 

müe'ssirenin 'ademiyle ma'lfilün in'idamı lüzfimuna mebni fena-yı beden ve 
havass sebebiyle fena-yı müdrikat-i hissiyye lazım gelir. Lakin insanda 
ma'kfilatı idrak eder bir nefs-i natıka kuvveti mevcı1ddur ki ihsasat gibi ihti
liif-ı zaman ve kurb u bu'd-ı mekan ile muhtelif ve hatta te'sirat-ı kevn ü 
fesad ile müte'essir ve mütekeyyif değildir. Bunun takakkukunda vicdan-ı 
'umümi şahadet ettikden ma'ada nice insan-ı kamiller hasseten onun 
takviyesiçün ihtiyacat-ı bedeniyyeyi feda ve merci'-i ebediyyesiçün vücfid ve 
hayatlarını bile bütün bütün ifna edegelmişlerdir. 

Biz değil bizim seyyare-i Arz'ımız onun muzaferiyyet-i kamilesini ye
tişemeyeceğini farz eder isek, "Yevmıu:ı. tESbedd~lü el-Arz gayre'l-Arz"56 işa
ret-i münlfince haza'in-i bl-payan-ı tabl'atda küre-i Arz gibi bir habbeciğin 
zayi'atının lakırdısı mı olur? 

Bir sahra-yı kübrada zer' olunan milyonlar ile /60/ klle tohumların bir 
danesi bi'l-farz topraksız bir taş üzerine rast gelmekle veyahud başka: bir 
'arıza sebebiyle ol danenin çürü:Yüp pay-dar olmamasından mahsulata noksan 
'arız olmuş olur mu? Heyhat!.. 

1 Her iki döneme yönelik araştırmalar oldukça yetersiz olduğu için, Osmanlı düşünce tarihinin 
gelişim aşamalarını daha ayrıntılı bir biçimde belirlemek bugün için olanaksızdır. Bu dönemlere 
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yönelik felsefe-tarihi çalışmaları genişledikçe ve geliştikçe daha sağlıklı değerlendirınelere ulaşı
labilecektir. Kanımızca Türk düşünürlerinin öncelikli görevlerinden birisi de, bu iki dönemde O
retilen felsefi eserleri inceleyerek, çağımızın sorunlarını çözümleyecek terkibi kurarnlar geliştir
mek-tir; Batı düşüncesi bu yoldan gitmiştir, Doğu düşüncesinin de bu yoldan gitmesi gerekir. 
2 Dfuil'I-Fünün ve Hoca Tahsin Efendi'nin buradaki etkinliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz., 
Ekmeleddin İhsanoğlu, "Diirıılfilnün Tarİhçesine Giriş", Be/leten, Cilt 54, Sayı 210, Ankara 
1990, s. 713-73 ı. 
3 Türk bilim tarihi açısından oldukça önemli bir kuruluş olan Cem'iyyet-i 'İimiyye'nin hangi ta
rihler aclsında faaliyette bulunduğunu bilmiyoruz; ancak Mecmıi'a-i 'Ulüm'un ilk sayısı 16 Ka
sım 1879'da ve son sayısı ise 12 Şubat 1800'de yayımlandığına göre, en azından bu dört aylık 
süre içerisinde çalışmalarını yOrOttüğünü tahmin edebiliriz. Öyle anlaşılıyor ki Hoca Tahsin E
fendi'nin ölümü ile birlikte cemiyet de, mecmua da kapanmıştır. Cem'iyyet-i 'İimiyye, dönemin 
diğer bilim cemiyetleri gibi, bilimsel araştırınalar yapmak veya bunlara destek olmaktan çok, Ba
tı'daki bilimsel çalışmalar konusunda okuY-Ucuları aydınlatmak ve özellikle zanaat ve ziraat alan
larındaki çalışmaları desteklemek maksadıyla kurulmuştur; bkz., Adem Akın, Mıinif Paşa ve 
Türk Kültür Tarihindeki Yeri, Ankara 1999, s.l32. 
~Ayrıntılı bilgi için bkz., Ömer Faruk Akün, "Hoca Tahsin", TDV İsianı Ansiklopedisi, Cilt 18, 
istanbul 1998, s.l98-203. 
5 Ayrıntılı bilgi için bkz., Akün, s.203-205. 
6 İngiltere' de bir ziraat cemiyetinde, Doktor Dolpher adlı bir kimyager tarafından s ütün gıda de
ğerine, arıtılmasına ve geliştirilmesine ilişkin olarak yazılmış makalelerin özetlenmiş tercümesi
dir. 
7 Hoca Tahsin Efendi, Ttiri/ı-i Tekvin Yalııid Hi/kat, istanbul 1310, s.54. 
8 Bu yanlışlık muhtemelen, kitabın basımı sırasında yapılmış olmalıdır. 
9 Hoca Tahsin Efendi, s.4-6. 
10 Hoca Tahsin Efendi, s.44-46; 
11 Hoca Tahsin Efendi, s.20-23. 
12 Hoca Tahsin Efendi, s.23-24. 
13 Hoca Tahsin Efendi, s.27-28. 
1~ Hoca Tahsin Efendi, s:40-4 I. 
15 Hoca Tahsin Efendi, s.43: · 
16 Hoca Tahsin Efendi, s.43-44. 
17 Hoca Tahsin Efendi, s.52-54. 
18 Hoca Tahsin Efendi, s.56-57. 
19 A.Adnan Adıvar, Bilim ve Din, Üçüncü Basım, istanbul 1980, s.368-369. 
2° Konumuz açısından, özellikle bu yapıtın ikinci cildi incelenmeye değerdir. 
21 Bu yapıtın ise iki bölümü başta olmak üzere, diğer bütün bölümlerinde, Tarilı-i Tekvin yalıüd 
Hi/kat' in yazılması için gereken bütün bilgilerin mevcut olduğu görülmektedir. 
22 Baha Tevfik ile ilgili bilgi için bkz., Abdullah Uçman, "Baha Tevfik", TDV İslam Ansiklopedi
si, Cilt 4, istanbul 1991, s. 452- 453. 
23 Ahmed Nebil ile ilgili bilgi için bkz., İrfan Karakoç, "Çıka, Ahmet Nebil ", Yaşamları ve Ya
pıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt 1, İstanbul 1999, s.359. 
2~ Haeckel'in, Batı'da büyOk bir ilgiyle karşıianmış olan yapıtlarından Die Weltriitsel'in (1899) 
kısmi tercümesidir. Rıza Bağcı'nın verdiği bilgiye göre, bu eserin ancak birinci ve ikinci bölüm
leri tefrika edilebilmiştir. Ayrıca Baha Tevfik'in yakın arkadaşı Subhi Edhem'in, Lamarcki=ln 
adlı kitabında ve Serbest Fikir dergisinde yayımlanan "Baha Tevfik" adlı makalesinde verıniş 
olduğu bilgiden anlaşıldığı kadarıyla, bu eser Baha Tevfik ile Subhi Edhem tarafından birlikte 
çevrilmiştir; bkz., Subhi Edhem, Lamarcki=nı, İstanbul 1330, s.IO'daki dipnot ve Rıza Bağcı, 
Balıa Tevfik'in Hayatı, Edebi ve Felsefi Eserleri O=erinde Bir Araştırma, İzmir 1996, s. 207-208. 
Öyleyse Subhi Edhem de, Haeckel'den etkifenmiş yazarlar arasında bulunmaktadır. 
25 Haeckel'in, Der Monismus als Band =wisclıen Re ligian und Wissensclıaft (Bonn 1893) adlı ya
pıtının tam tercümesidir. Bu çeviri de tarafımızdan yayıma hazırlanmıştır. 
26 Rıza Bağcı, s.237. 
27 ilm-i hayvanat, yani zooloji moderrisi Ali Vehbi, bu makalesinde, Haeckel'in söz konusu tür
ler hakkındaki görüşlerini tanıtmıştır; bu alıntı için bkz., Osman Bahadır, Cumhuriyetin İlk Bilim 
Dergileri ve Modernleşme, İstanbul200l, s.42. 
28 Yapıtın kısmi çevirisidir. 
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29 Psikoloji (Hazırlayan! arın Notu). 
30 "Herşeyi sudan yarattık". 
3 ı "Beşik:ten mezara kadar ilmi arayınız". 
32 Hazret-i Nuh'un oğlu Siiın'a mensıib. . 
33 Herodotos, M.Ö. yaklaşık 484-426 yıllan arasında yaşayan ve "Tarihin Babası" nnvanıyla ta
nınan bnynk tarihçi (Hazırlayanlann Notu). 
3~ Filoloji araştırmaları, karşılaştırmalı dil çalışmaları (Hazırlayanların Notu). 
35 Mitoloji (Hazırlayanların Notu). 
36 Jeoloji (Hazırlayanların Notu). 
37 "Katınaksızın". 
38 Burada Yer'in çeşitli katınanlarında bulunan fosiller kastedilmektedir (Hazırlayanların Notu). 
39 Gerçeğe (Hazırlayanların Notu). 
~o Merkez-kaç kuvveti (Hazırlayanlann Notu). 
~ı Pinton gezegeni daha sonra bulunacak-ıır (Hazırlayanların Notu). 
~2 "Onun benzeri yoktur". 
~3 Bu ifade, Hoca Tahsin Efendi'nin isliiın dinine olan bağlılığını açıkça sergilemektedir. 
~~ "Hergnn yeni bir şey olur". 
~5 Kimyasal spektroskopinin önetilerinden olan Robert Wilhelm Bunsen (18 I I -1899), on doku
zuncu ynzyılın önde gelen deneysel kimyaetiarı arasında bulunmak-ıadır (Hazırlayanlann Notu). 
~6 Spektroskop (Hazırlayanların Notu). 
~7 Mekanik (Hazırlayanların Notu). 
~8 Ynksek cebir (Hazırlayanların Notu). 
~9 Diferansiyel hesabı (Hazırlayanların Notu). 
50 integral hesabı (Hazırlayanların Notu). 
sı Metafizik (Hazırlayanların Notu). 
52 "Mutlu, anasının karnında da mutlu ve mutsuz, anasının karnında da mutsuzdur." (Hazırlayan
ların Notu). 
53 Kunduz. 
5~ "De ki değişeni de Allah yaratır." 
55 "ilim, kudret ölçnsnndedir". (Hazırlayan! arın Notu). ..., 
56 "Yer'in dönOştOğO gün." (Hazrlayanların Notu). a,~<•ha~.- Soa~i 411 • •7-ttJ! ! 
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