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isteyenler için Me â’irü’ - u’arâ’n n güncellenmi  yol haritas  i levini görmektedir. 
Fikrimizce, eserde Â k Çelebi’nin eserinin kendi içyap s , dinamikleri, kapsad  
alan, öz-anlat  teknikleri, edebiyat tarihi bak m ndan önemi, metodolojisi, biyog-
rafi çal malar ndaki yeri, di er tezkirelerden fark  ve edebi de erinin bahsedilen 
bütünsellikte a rl k merkezini olu turmas  oldukça yerinde olurdu. Takdire ayan 
bu çal ma, bahsedilen konular üzerindeki birinci el çal malara yol açacak birinci 
el yorumlama çe itlemeleri olarak de erlendirilebilir.
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Marwa Elshakry’nin ba l n  Darvin’i Arapça Okumak olarak çevirebile-
ce imiz kitab , ba l n n ima etti i gibi sadece evrim teorisiyle ilgili Arapçada 
yap lan tart malardan ibaret de ildir. Esas nda Elshakry kitab nda Arapça bas n 
ve yay nda Darvin’in fikirleriyle ilgili tart malar  takip etmekle birlikte, söz ko-
nusu tart malar n içerisinde olu tu u ve ekillendi i genel siyasi, dini ve kültürel 
geli melere de geni çe yer vermektedir. Elshakry’nin kitab  bu özellikleriyle hem 
metinlerle yüzle en hem de metinlerin içerisinde üretildikleri ba lam  esas alan 
1860’lardan 1950’lere kadar yakla k yüzy ll k modern Arap dü ünce tarihine k 
tutmaktad r.

Elshakry, Arapçadaki Darvin okumalar n  çeviri çal malar , bilim tarihi ve 
dü ünce tarihinde mevcut teorileri ve yakla mlar  kullanarak incelemektedir. Bu 
yakla mlar çerçevesinde Arapça Darvin okumalar n  Darvin’in kendi metinleriyle 
kar la t rarak okumaktan ziyade, Arap dü ünürlerinin Darvin’in fikirlerini nas l 
i lediklerini ve kendi siyasi, kültürel ve dini kayg lar  do rultusunda evrim hakk n-
daki fikirleri nas l dönü türdüklerini göstermeye çal maktad r. Burada Darvin’in 
orijinal eserlerinin çal man n bir parças  yap lmamas n n bir nedeni, Elshakry’nin 
yazar merkezli yakla mdan ziyade  okuyucu merkezli yakla m  önemsemesidir. 
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K sacas , yazar merkezli yakla mlarda bir dü üncenin yay lmas nda genellikle 
yazar n niyetinin ne kadar anla ld  ve sonraki yorumcular n metnin asl na ne 
kadar sad k kal p kalmad klar  üzerinde yo unla lmaktad r. Dolay s yla okuyu-
cunun, veya fikirleri al mlayanlar n söz konusu esere ne kadar katk  yapt klar , 
onu nas l dönü türdükleri pek dikkate al nmaz. Dikkate al nd  zamanlarda da, 
yayg n olan yazar merkezli yakla mdan dolay  söz konusu katk lar genelde sapma 
veya yanl  anlama olarak arz edilmektedir. Gittikçe köhnele en modern dü ünce 
tarihi yaz m nda daha çok yazar merkezli yakla m esas al narak, Bat ’da üretilen 
fikirlerin Bat -d  toplumlara nas l yay ld  ara t r lmaktad r. Son zamanlarda 
post-modern, post-yap salc  veya post-kolonyal gibi farkl  isimlendirmelerle teza-
hür eden yakla mlarda ise Bat  d  toplumlardaki dü ünürlere Bat daki meseleleri 
pasifçe al mlayan taklitçiler olarak, ya da Bat ’daki orijinallerinden farkl la an 
sapmalar olarak de il de kendi artlar nda bu tart malara özgün katk larda bulu-
nan üreticiler olarak görülmektedir. Bu minvalde, her okuman n metni yeniden 
in a etmeden ibaret oldu unu okuyucuya hat rlatan Elshakry, Arap dü ünürlerin 
Darvin okumalar  veya evrim teorisiyle ilgili dü ünceleri kendi ba lamlar  esas 
al nd nda daha anlaml  bir çal ma ortaya ç kabilece ine inanmaktad r. Bu 
yakla mla Elshakry kitab nda Darvinci fikirlerinin farkl  dönemlerde nas l ifade 
edildiklerini ara t rmaktad r.

Bilim tarihi çal malar ndan da faydalanan Elshakry, evrim dü üncesinin 
yay lmas n  pozitivist yakla mdan ziyade bilimin sosyal in ac  teorilerini temel 
alarak ara t rmaktad r. Dolay s yla yazar, evrim teorileriyle ilgili tart malar n 
serüveninin genel olarak dini ve siyasi söylemlerden ba ms z olarak anla la-
mayaca na vurgu yapmaktad r. K sacas  bilimsel fikirlerin al mlanmas nda ve 
dönü türülmesinde bilimle toplum aras ndaki ili kinin belirleyici oldu unu ve 
bilimsel dü üncenin mevcut toplumsal ve siyasi geli melerden ba ms z olarak 
kavranamayaca n  evrim dü üncesinin modern Arap tarihindeki izlerine bakarak 
göstermektedir.

Bir bütün olarak kitapta son zamanlarda giderek öne ç kan global  tarih ya-
z m n n etkileri de görülmektedir. Dolay s yla yerel tarih yaz m n n ötesinde bir 
çabaya rastlanmaktad r. Arapça evrim tart malar n n M s r ve Suriye yo unluklu 
takip etmekle birlikte, Elshakry ilgili tart malar  anlat rken döneme damgas n  
vuran teknolojik geli meler, emperyalizm ve kolonyalizm, misyonerlik faaliyetleri, 
do u sorunu, oryantalizm gibi siyasi ve sosyal geli melerin tabii olarak M s r ve 
Suriye’yi çokça a an boyutlar na i aret etmektedir. Ayr ca, Elshakry zaman zaman 
Çin ve Hindistan gibi ülkelerde evrimle ilgili geli melere de at fta bulunarak 
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Arapça evrimle ilgili geli melerin dünyan n di er bölgeleriyle gösterdi i benzer-
liklere i aret etmektedir.

Kitaptaki genel yakla mlar  ve metodolojiyi bu ekilde de erlendirdikten 
sonra imdi de kitab n içeri ine bir göz atabiliriz. Kitap bir giri , yedi bölüm 
ve bir son sözden olu maktad r. lk iki bölümde misyonerlerin faaliyetlerine ve 
matbaan n evrim dü üncesinin yay lmas ndaki etkisine a rl k veren Elshakry, bu 
çerçevede 1870’lerden itibaren bas lmaya ba lanan el-Muktataf isimli popüler 
bilim dergisinin Darvin’in fikirlerinin Arapçaya aktar lmas ndaki rolünü incele-
mektedir. Söz konusu dergi, Suriye Protestan kolejinden mezun olan Yakup Sarruf 
ve Faris Nimr adl  Hristiyanlar taraf ndan ç kar lm t r. Kolej de Amerikal  mis-
yonerlerin Beyrut’taki misyonerlik faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya ç km t r. 
Yazar, misyonerlerin bilime, Do ulular n dinini de i tirmenin stratejik bir arac  
olarak ilgi gösterdiklerini belirtmektedir. Bir ba ka deyi le, misyonerler bölgedeki 
insanlar n bilime gösterdi i ilgiyi görünce, kendileri de bilimi bir araç olarak 
kullanmaya ba lam lard r. Bu amaçla önceleri ortaö retim düzeyinde okul açan 
misyonerler, daha sonra açt klar  okulu yüksekö retim düzeyinde e itim veren 
Suriye Protestan Koleji’ne dönü türmü lerdir. Kolej’de Amerika’da ve Avrupa’da 
bas lan birçok dergiyi okuma imkan  bulan Sarruf ve Nimr, söz konusu popüler 
bilim dergilerinde ç kan yaz lardan seçtikleri parçalar  Arapçaya aktararak faydal  
bilimleri yaymak istemektedirler. Önceleri Beyrut’ta yay nlanan dergi, Protestan 
Koleji’nde Darvinci bir hocan n dü üncelerinin dergide yay nlanmas  gerginli e 
neden olunca, bu durumdan duyulan rahats zl k sebebiyle bir süre sonra dergi 
Kahire’de yay nlanmaya ba lanm t r. Söz konusu gerginlik Darvin üzerinden 
günümüze dek süre gelen din ile bilim aras ndaki ili kinin tabiat  hakk ndad r.

Evrim dü üncesinin yaratt  rahats zl  göz önüne alan Sarruf ve Nimr’in 
evrim fikirlerini seçici bir ekilde i lediklerini ve dini dü ünceye uygun olarak 
yans tmaya çal t klar n  görülmektedir. Bu bilimsel bilginin genel olarak top-
lumdan ve kültürden ba ms z bir ekilde anla lmayaca n  göstermektedir. 
Buna göre bilimsel teoriler yay ld klar  bölgelerde mevcut geleneklerle uyu arak 
dönü türülmektedir. Dolay s yla Darvin’in fikirlerinin çok h zl  yay lmas n n 
arkas ndaki nedenlerden biri de Elshakry’ye göre geleneksel dü ünceyle rahatl kla 
uyu abilmesidir.

“Materyalizm ve Kar tlar ” ba l kl  üçüncü bölümde, Elshakry el-Muktataf’ta 
Avrupa’daki bakteriler ve mikroplarla ilgili ara t rmalara dayanarak yaratma fikrini 
savunan yaz lara kar , doktor ibli ümeyyil’in hayat n kendili inden ortaya ç k-
t  eklinde materyalizmi savunmas yla ortaya ç kan tart malar  incelemektedir. 
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Katolik olan ümeyyil Beyrut’taki e itiminden sonra Fransa’ya gitmi  ve daha 
sonra uzmanl k s navlar  için stanbul’a u ram t r. Elshakry’ye göre stanbul’da 
genç Osmanl larla kar la mas  ümeyyil’in materyalist fikirlerini artt rm , onu 
Alman materyalizmiyle tan t rm t r (s. 104). Bilim tarihi çal malar nda tart -
mal  deneylerin profesyonel, sosyal ve ahlaki normlar kullan larak ikna yoluyla 
sonland r ld  fikrini hat rlatan Elshakry, Avrupa’daki hayat n ba lang c yla ilgili 
deneylerin de tart mal  oldu unu, dolay s yla Sarruf, Nimr ve ümeyyil örnekle-
rinde görüldü ü gibi bu tart malar n kesinlik arz eden delillerden ziyade mevcut 
e ilimlerden al mland klar n  belirtmektedir (s. 106-7). Suriye Protestan Koleji 
hocalar ndan brahim el-Hurani de ümeyyil’e reddiyeler yazm , ayn  zamanda 
evrim teorisinin dini inanca arz etti i tehlikelere dikkat çekmi tir. Elshakry’ye göre 
ümeyyil’in materyalizmine kar  en etkili reddiye de Cemaleddin Afgani’nin ilk 

olarak Hindistan’daki tabiatç lara kar  yazd  risalenin Muhammed Abduh’un 
gözetiminde Arapçaya çevrilmesiyle sa lanm t r. Asl nda kitap boyunca de i ik 
dillerden yap lan tercümeler, Kalküta’dan skenderiye’ye, New York’tan Beyrut’a, 
Paris’ten stanbul ve Kahire’ye kadar uzanabilen entelektüel tart malar gittikçe 
globalle en dü ünce dünyas n n en önemli göstergesidir.

Sarruf, Nimr ve ümeyyil gibi Hristiyan Araplar n yan  s ra, Elshakry, dördün-
cü ve be inci bölümlerde, Hüseyin el-Cisr ve Muhammed Abduh gibi Müslüman 
dü ünürlerin çal malar n  da ele almaktad r. Sosyal bilimciler aras nda yayg n 
olan görü e göre modern bilim, dini dü üncenin zay flamas na neden olmu tur. 
Bu yayg n kanaatin aksine bilim tarihçilerinin revizyonist tarih yaz m na göre as-
l nda dini dü üncenin zay flamas  öyle dursun, evrim dü üncesiyle birlikte do al 
teolojinin yeniden canland  belirtilmektedir. Dolay s yla Cisr ve Abduh gibi baz  
Müslüman dü ünürler el-Muktataf gibi popüler bilim dergilerini okumakta ve söz 
konusu dergilerde yay nlanan modern bilimin argümanlar n , misyonerlere ve 
kolonyal güçlere kar  slam’  savunmaya çal rken kullanmaktad rlar. Ayr ca bu 
savunma esnas nda gelenekteki baz  tart malar yeniden gün yüzüne ç kmaktad r. 
Örnek olarak, Gazali’nin filozoflara ele tirisi ve bn Rü d’ün savunmas  gündeme 
gelmi , bunun üzerine Ferah Antun ile Abduh aras nda konuyla ilgili tart malar 
ya anm t r.

Kitab n son iki bölümünde yirminci yüzy l n ilk yar s nda Arap dünyas nda 
evrimle ilgili geli melerin kaderine yer verilmektedir. Elshakry daha çok Seleme 
Musa ve smail Mazhar üzerinden evrim dü üncesinin yeni yorumlar na ve yan-
s malar na vurgu yapmaktad r. Daha önce de not etti im gibi, bu bölümlerde de 
Darvin’in Arapça okumalar  üzerinden siyasi ve sosyal dönü ümün tarihine yer 
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veren  Elshakry, genel olarak dünyada ve özellikle M s r’daki siyasi geli meleri ve 
bunlar n evrim dü üncesine yans mas n  ele almaktad r. Burada Sa’d Za lul ve 
partisinin M s r’  ba ms zla t rma çabalar , yine tek parti dönemi Türkiye’sin-
deki geli melerin k sa da olsa M s r’daki yank lar n  görmekteyiz. Ayr ca evrimci 
sosyalizm ve transendental evrim anlay n n zamanla Arap dü ünürler aras nda 
yayg nla t n  okumaktay z.

Elshakry’nin eseri genel olarak kar la t rmal  tarih yaz m na yer vermekle 
birlikle, k saca i aret edilen baz  ili kiler derinlemesine incelenememi tir. Örne in 
Arap dü üncesinin Türk dü üncesiyle irtibatl  olarak geli imine bir kaç defa i aret 
edilmi tir. Son dönem Osmanl ’da Ahmed Midhat gibi dü ünürlerin çal malar  
Sarruf ve Nimr gibi Arap yazarlar n çal malar yla paralellik arz etmektedir. Yine 
o dönemde kendisi de ümeyyil gibi doktorluk e itimi alan ve de i ik yay nlarla 
bilimi popülerle tirmeye çal anlardan Abdullah Cevdet’in çal malar  ümey-
yil’inkilerle genel olarak örtü mektedir. Ayr ca Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan 
sonra M s r gibi Arap ülkelerinde ya amak zorunda kalan Mustafa Sabri, Mehmed 
Akif, Zahid Kevseri gibi dü ünürlerin söz konusu tart malarla ne derece ili ki 
kurduklar  merak edilmektedir. Bu nedenle gerek Darvinci fikirleri çal an ge-
rekse Türk-Arap dü ünce tarihine yo unla an akademisyenleri bu konularda yeni 
ara t rmalar beklemektedir.

Son olarak bu de erli çal man n siyah beyaz görsel materyalle zenginle ti-
rildi ini belirtilmelidir. Ayr ca kitab n sonunda geni  bir bibliyografi ve indeksin 
oldu unu hat rlat lmal d r.

Elsahkry kitab nda Albert Hourani gibi ça da  Arap dü üncesini reformistler 
ve muhafazakarlar n çat mas  ya da Hristiyan ve Müslümanlar n kavgas  olarak 
sunan yakla mlar  daha sofistike bir anlat mla ele tirmektedir. Bu ba lamda eser, 
ça da  Arap tarihini sosyo-kültürel ve ekonomik yönden derinlemesine inceleyen 
Timothy Mitchell ve Khaled Fahmy’nin çal malar na, dü ünce yönüne yap lan 
katk larla tamamlamaktad r. Elshakry, hem kar la t rmal  hem de global bilim 
ve dü ünce tarihi çal anlara Arapça Darvin okumalar n  zengin bir materyal 

nda sunmaktad r. Dolay s yla kitap bilim tarihi, entelektüel tarih, ve ça da  
Arap dü üncesi konular n  çal anlar n ilgisini çekecektir. Özellikle de Suriye ve 
M s rda evrim dü üncesi, e itimin yayg nla mas , matbaan n etkileri gibi konular 
üzerinde çal anlar n gözden kaç rmamalar  gereken bir kitapt r.

Kenan Tekin


