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isteyenler için Meůâ’irü’ů-ňu’arâ’nn güncellenmiƾ yol haritas iƾlevini görmektedir.
Fikrimizce, eserde Âƾk Çelebi’nin eserinin kendi içyaps, dinamikleri, kapsadƭ
alan, öz-anlat teknikleri, edebiyat tarihi bakmndan önemi, metodolojisi, biyografi çalƾmalarndaki yeri, diƭer tezkirelerden fark ve edebi deƭerinin bahsedilen
bütünsellikte aƭrlk merkezini oluƾturmas oldukça yerinde olurdu. Takdire ƾayan
bu çalƾma, bahsedilen konular üzerindeki birinci el çalƾmalara yol açacak birinci
el yorumlama çeƾitlemeleri olarak deƭerlendirilebilir.
Vildan S. Coƾkun
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Marwa Elshakry’nin baƾlƭn Darvin’i Arapça Okumak olarak çevirebileceƭimiz kitab, baƾlƭnn ima ettiƭi gibi sadece evrim teorisiyle ilgili Arapçada
yaplan tartƾmalardan ibaret deƭildir. Esasnda Elshakry kitabnda Arapça basn
ve yaynda Darvin’in fikirleriyle ilgili tartƾmalar takip etmekle birlikte, söz konusu tartƾmalarn içerisinde oluƾtuƭu ve ƾekillendiƭi genel siyasi, dini ve kültürel
geliƾmelere de geniƾçe yer vermektedir. Elshakry’nin kitab bu özellikleriyle hem
metinlerle yüzleƾen hem de metinlerin içerisinde üretildikleri baƭlam esas alan
1860’lardan 1950’lere kadar yaklaƾk yüzyllk modern Arap düƾünce tarihine ƾk
tutmaktadr.
Elshakry, Arapçadaki Darvin okumalarn çeviri çalƾmalar, bilim tarihi ve
düƾünce tarihinde mevcut teorileri ve yaklaƾmlar kullanarak incelemektedir. Bu
yaklaƾmlar çerçevesinde Arapça Darvin okumalarn Darvin’in kendi metinleriyle
karƾlaƾtrarak okumaktan ziyade, Arap düƾünürlerinin Darvin’in fikirlerini nasl
iƾlediklerini ve kendi siyasi, kültürel ve dini kayglar doƭrultusunda evrim hakkndaki fikirleri nasl dönüƾtürdüklerini göstermeye çalƾmaktadr. Burada Darvin’in
orijinal eserlerinin çalƾmann bir parças yaplmamasnn bir nedeni, Elshakry’nin
yazar merkezli yaklaƾmdan ziyade okuyucu merkezli yaklaƾm önemsemesidir.
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Ksacas, yazar merkezli yaklaƾmlarda bir düƾüncenin yaylmasnda genellikle
yazarn niyetinin ne kadar anlaƾldƭ ve sonraki yorumcularn metnin aslna ne
kadar sadk kalp kalmadklar üzerinde yoƭunlaƾlmaktadr. Dolaysyla okuyucunun, veya fikirleri almlayanlarn söz konusu esere ne kadar katk yaptklar,
onu nasl dönüƾtürdükleri pek dikkate alnmaz. Dikkate alndƭ zamanlarda da,
yaygn olan yazar merkezli yaklaƾmdan dolay söz konusu katklar genelde sapma
veya yanlƾ anlama olarak arz edilmektedir. Gittikçe köhneleƾen modern düƾünce
tarihi yazmnda daha çok yazar merkezli yaklaƾm esas alnarak, Bat’da üretilen
fikirlerin Bat-dƾ toplumlara nasl yayldƭ araƾtrlmaktadr. Son zamanlarda
post-modern, post-yapsalc veya post-kolonyal gibi farkl isimlendirmelerle tezahür eden yaklaƾmlarda ise Bat dƾ toplumlardaki düƾünürlere Batdaki meseleleri
pasifçe almlayan taklitçiler olarak, ya da Bat’daki orijinallerinden farkllaƾan
sapmalar olarak deƭil de kendi ƾartlarnda bu tartƾmalara özgün katklarda bulunan üreticiler olarak görülmektedir. Bu minvalde, her okumann metni yeniden
inƾa etmeden ibaret olduƭunu okuyucuya hatrlatan Elshakry, Arap düƾünürlerin
Darvin okumalar veya evrim teorisiyle ilgili düƾünceleri kendi baƭlamlar esas
alndƭnda daha anlaml bir çalƾma ortaya çkabileceƭine inanmaktadr. Bu
yaklaƾmla Elshakry kitabnda Darvinci fikirlerinin farkl dönemlerde nasl ifade
edildiklerini araƾtrmaktadr.
Bilim tarihi çalƾmalarndan da faydalanan Elshakry, evrim düƾüncesinin
yaylmasn pozitivist yaklaƾmdan ziyade bilimin sosyal inƾac teorilerini temel
alarak araƾtrmaktadr. Dolaysyla yazar, evrim teorileriyle ilgili tartƾmalarn
serüveninin genel olarak dini ve siyasi söylemlerden baƭmsz olarak anlaƾlamayacaƭna vurgu yapmaktadr. Ksacas bilimsel fikirlerin almlanmasnda ve
dönüƾtürülmesinde bilimle toplum arasndaki iliƾkinin belirleyici olduƭunu ve
bilimsel düƾüncenin mevcut toplumsal ve siyasi geliƾmelerden baƭmsz olarak
kavranamayacaƭn evrim düƾüncesinin modern Arap tarihindeki izlerine bakarak
göstermektedir.
Bir bütün olarak kitapta son zamanlarda giderek öne çkan global tarih yazmnn etkileri de görülmektedir. Dolaysyla yerel tarih yazmnn ötesinde bir
çabaya rastlanmaktadr. Arapça evrim tartƾmalarnn Msr ve Suriye yoƭunluklu
takip etmekle birlikte, Elshakry ilgili tartƾmalar anlatrken döneme damgasn
vuran teknolojik geliƾmeler, emperyalizm ve kolonyalizm, misyonerlik faaliyetleri,
doƭu sorunu, oryantalizm gibi siyasi ve sosyal geliƾmelerin tabii olarak Msr ve
Suriye’yi çokça aƾan boyutlarna iƾaret etmektedir. Ayrca, Elshakry zaman zaman
Çin ve Hindistan gibi ülkelerde evrimle ilgili geliƾmelere de atfta bulunarak
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Arapça evrimle ilgili geliƾmelerin dünyann diƭer bölgeleriyle gösterdiƭi benzerliklere iƾaret etmektedir.
Kitaptaki genel yaklaƾmlar ve metodolojiyi bu ƾekilde deƭerlendirdikten
sonra ƾimdi de kitabn içeriƭine bir göz atabiliriz. Kitap bir giriƾ, yedi bölüm
ve bir son sözden oluƾmaktadr. ơlk iki bölümde misyonerlerin faaliyetlerine ve
matbaann evrim düƾüncesinin yaylmasndaki etkisine aƭrlk veren Elshakry, bu
çerçevede 1870’lerden itibaren baslmaya baƾlanan el-Muktataf isimli popüler
bilim dergisinin Darvin’in fikirlerinin Arapçaya aktarlmasndaki rolünü incelemektedir. Söz konusu dergi, Suriye Protestan kolejinden mezun olan Yakup Sarruf
ve Faris Nimr adl Hristiyanlar tarafndan çkarlmƾtr. Kolej de Amerikal misyonerlerin Beyrut’taki misyonerlik faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çkmƾtr.
Yazar, misyonerlerin bilime, Doƭulularn dinini deƭiƾtirmenin stratejik bir arac
olarak ilgi gösterdiklerini belirtmektedir. Bir baƾka deyiƾle, misyonerler bölgedeki
insanlarn bilime gösterdiƭi ilgiyi görünce, kendileri de bilimi bir araç olarak
kullanmaya baƾlamƾlardr. Bu amaçla önceleri ortaöƭretim düzeyinde okul açan
misyonerler, daha sonra açtklar okulu yükseköƭretim düzeyinde eƭitim veren
Suriye Protestan Koleji’ne dönüƾtürmüƾlerdir. Kolej’de Amerika’da ve Avrupa’da
baslan birçok dergiyi okuma imkan bulan Sarruf ve Nimr, söz konusu popüler
bilim dergilerinde çkan yazlardan seçtikleri parçalar Arapçaya aktararak faydal
bilimleri yaymak istemektedirler. Önceleri Beyrut’ta yaynlanan dergi, Protestan
Koleji’nde Darvinci bir hocann düƾüncelerinin dergide yaynlanmas gerginliƭe
neden olunca, bu durumdan duyulan rahatszlk sebebiyle bir süre sonra dergi
Kahire’de yaynlanmaya baƾlanmƾtr. Söz konusu gerginlik Darvin üzerinden
günümüze dek süre gelen din ile bilim arasndaki iliƾkinin tabiat hakkndadr.
Evrim düƾüncesinin yarattƭ rahatszlƭ göz önüne alan Sarruf ve Nimr’in
evrim fikirlerini seçici bir ƾekilde iƾlediklerini ve dini düƾünceye uygun olarak
yanstmaya çalƾtklarn görülmektedir. Bu bilimsel bilginin genel olarak toplumdan ve kültürden baƭmsz bir ƾekilde anlaƾlmayacaƭn göstermektedir.
Buna göre bilimsel teoriler yayldklar bölgelerde mevcut geleneklerle uyuƾarak
dönüƾtürülmektedir. Dolaysyla Darvin’in fikirlerinin çok hzl yaylmasnn
arkasndaki nedenlerden biri de Elshakry’ye göre geleneksel düƾünceyle rahatlkla
uyuƾabilmesidir.
“Materyalizm ve Karƾtlar” baƾlkl üçüncü bölümde, Elshakry el-Muktataf’ta
Avrupa’daki bakteriler ve mikroplarla ilgili araƾtrmalara dayanarak yaratma fikrini
savunan yazlara karƾ, doktor Ɨibli Ɨümeyyil’in hayatn kendiliƭinden ortaya çktƭ ƾeklinde materyalizmi savunmasyla ortaya çkan tartƾmalar incelemektedir.
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Katolik olan Ɨümeyyil Beyrut’taki eƭitiminden sonra Fransa’ya gitmiƾ ve daha
sonra uzmanlk snavlar için ơstanbul’a uƭramƾtr. Elshakry’ye göre ơstanbul’da
genç Osmanllarla karƾlaƾmas Ɨümeyyil’in materyalist fikirlerini arttrmƾ, onu
Alman materyalizmiyle tanƾtrmƾtr (s. 104). Bilim tarihi çalƾmalarnda tartƾmal deneylerin profesyonel, sosyal ve ahlaki normlar kullanlarak ikna yoluyla
sonlandrldƭ fikrini hatrlatan Elshakry, Avrupa’daki hayatn baƾlangcyla ilgili
deneylerin de tartƾmal olduƭunu, dolaysyla Sarruf, Nimr ve Ɨümeyyil örneklerinde görüldüƭü gibi bu tartƾmalarn kesinlik arz eden delillerden ziyade mevcut
eƭilimlerden almlandklarn belirtmektedir (s. 106-7). Suriye Protestan Koleji
hocalarndan ơbrahim el-Hurani de Ɨümeyyil’e reddiyeler yazmƾ, ayn zamanda
evrim teorisinin dini inanca arz ettiƭi tehlikelere dikkat çekmiƾtir. Elshakry’ye göre
Ɨümeyyil’in materyalizmine karƾ en etkili reddiye de Cemaleddin Afgani’nin ilk
olarak Hindistan’daki tabiatçlara karƾ yazdƭ risalenin Muhammed Abduh’un
gözetiminde Arapçaya çevrilmesiyle saƭlanmƾtr. Aslnda kitap boyunca deƭiƾik
dillerden yaplan tercümeler, Kalküta’dan ơskenderiye’ye, New York’tan Beyrut’a,
Paris’ten ơstanbul ve Kahire’ye kadar uzanabilen entelektüel tartƾmalar gittikçe
globalleƾen düƾünce dünyasnn en önemli göstergesidir.
Sarruf, Nimr ve Ɨümeyyil gibi Hristiyan Araplarn yan sra, Elshakry, dördüncü ve beƾinci bölümlerde, Hüseyin el-Cisr ve Muhammed Abduh gibi Müslüman
düƾünürlerin çalƾmalarn da ele almaktadr. Sosyal bilimciler arasnda yaygn
olan görüƾe göre modern bilim, dini düƾüncenin zayflamasna neden olmuƾtur.
Bu yaygn kanaatin aksine bilim tarihçilerinin revizyonist tarih yazmna göre aslnda dini düƾüncenin zayflamas ƾöyle dursun, evrim düƾüncesiyle birlikte doƭal
teolojinin yeniden canlandƭ belirtilmektedir. Dolaysyla Cisr ve Abduh gibi baz
Müslüman düƾünürler el-Muktataf gibi popüler bilim dergilerini okumakta ve söz
konusu dergilerde yaynlanan modern bilimin argümanlarn, misyonerlere ve
kolonyal güçlere karƾ ơslam’ savunmaya çalƾrken kullanmaktadrlar. Ayrca bu
savunma esnasnda gelenekteki baz tartƾmalar yeniden gün yüzüne çkmaktadr.
Örnek olarak, Gazali’nin filozoflara eleƾtirisi ve ơbn Rüƾd’ün savunmas gündeme
gelmiƾ, bunun üzerine Ferah Antun ile Abduh arasnda konuyla ilgili tartƾmalar
yaƾanmƾtr.
Kitabn son iki bölümünde yirminci yüzyln ilk yarsnda Arap dünyasnda
evrimle ilgili geliƾmelerin kaderine yer verilmektedir. Elshakry daha çok Seleme
Musa ve ơsmail Mazhar üzerinden evrim düƾüncesinin yeni yorumlarna ve yansmalarna vurgu yapmaktadr. Daha önce de not ettiƭim gibi, bu bölümlerde de
Darvin’in Arapça okumalar üzerinden siyasi ve sosyal dönüƾümün tarihine yer
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veren Elshakry, genel olarak dünyada ve özellikle Msr’daki siyasi geliƾmeleri ve
bunlarn evrim düƾüncesine yansmasn ele almaktadr. Burada Sa’d Zaƭlul ve
partisinin Msr’ baƭmszlaƾtrma çabalar, yine tek parti dönemi Türkiye’sindeki geliƾmelerin ksa da olsa Msr’daki yanklarn görmekteyiz. Ayrca evrimci
sosyalizm ve transendental evrim anlayƾnn zamanla Arap düƾünürler arasnda
yaygnlaƾtƭn okumaktayz.
Elshakry’nin eseri genel olarak karƾlaƾtrmal tarih yazmna yer vermekle
birlikle, ksaca iƾaret edilen baz iliƾkiler derinlemesine incelenememiƾtir. Örneƭin
Arap düƾüncesinin Türk düƾüncesiyle irtibatl olarak geliƾimine bir kaç defa iƾaret
edilmiƾtir. Son dönem Osmanl’da Ahmed Midhat gibi düƾünürlerin çalƾmalar
Sarruf ve Nimr gibi Arap yazarlarn çalƾmalaryla paralellik arz etmektedir. Yine
o dönemde kendisi de Ɨümeyyil gibi doktorluk eƭitimi alan ve deƭiƾik yaynlarla
bilimi popülerleƾtirmeye çalƾanlardan Abdullah Cevdet’in çalƾmalar Ɨümeyyil’inkilerle genel olarak örtüƾmektedir. Ayrca Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan
sonra Msr gibi Arap ülkelerinde yaƾamak zorunda kalan Mustafa Sabri, Mehmed
Akif, Zahid Kevseri gibi düƾünürlerin söz konusu tartƾmalarla ne derece iliƾki
kurduklar merak edilmektedir. Bu nedenle gerek Darvinci fikirleri çalƾan gerekse Türk-Arap düƾünce tarihine yoƭunlaƾan akademisyenleri bu konularda yeni
araƾtrmalar beklemektedir.
Son olarak bu deƭerli çalƾmann siyah beyaz görsel materyalle zenginleƾtirildiƭini belirtilmelidir. Ayrca kitabn sonunda geniƾ bir bibliyografi ve indeksin
olduƭunu hatrlatlmaldr.
Elsahkry kitabnda Albert Hourani gibi çaƭdaƾ Arap düƾüncesini reformistler
ve muhafazakarlarn çatƾmas ya da Hristiyan ve Müslümanlarn kavgas olarak
sunan yaklaƾmlar daha sofistike bir anlatmla eleƾtirmektedir. Bu baƭlamda eser,
çaƭdaƾ Arap tarihini sosyo-kültürel ve ekonomik yönden derinlemesine inceleyen
Timothy Mitchell ve Khaled Fahmy’nin çalƾmalarna, düƾünce yönüne yaplan
katklarla tamamlamaktadr. Elshakry, hem karƾlaƾtrmal hem de global bilim
ve düƾünce tarihi çalƾanlara Arapça Darvin okumalarn zengin bir materyal
ƾƭnda sunmaktadr. Dolaysyla kitap bilim tarihi, entelektüel tarih, ve çaƭdaƾ
Arap düƾüncesi konularn çalƾanlarn ilgisini çekecektir. Özellikle de Suriye ve
Msrda evrim düƾüncesi, eƭitimin yaygnlaƾmas, matbaann etkileri gibi konular
üzerinde çalƾanlarn gözden kaçrmamalar gereken bir kitaptr.

Kenan Tekin
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