
YAYINLAR ÜZERİNDE 

Goethe, Faast. Birinci kısmın 
t a h l i l ve t e f s i r i : yazan: Burhanettin 
Batıman, İstanbul 1942, Riza Koşkun mat
baası (İstanbul Üniversitesi Yayınlarından 
No. 179, Edebiyat Fakültesi). 

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve 
Edebiyatı Doçenti Burhanettin Batıman, 
geçen yılın son aylarında «Goethe, Faust. 
Birinci kısmın tahlil ve tefsiri» adlı bir 
kitap çıkardı. Gerçi bundan önce dilimizde 
Faust tefsiri olarak Halil Fikret Kanat'ın 
"Goethe ve Faast 1n ye Abdülhalik Adnan'
ın «Faust, tahlil tecrübesi2» yayınlanmış-
sa da, bunlar ufak el kitaplarıdır. Bilhassa 
ilki sadece konusunu vermekte, ikincisi 
ise ancak tahlilini denemektedir. Burha
nettin Batıman'ın eserine gelince, bu çok 
etraflı bir .tefsir olarak ortaya çıkmış bu
lunuyor. 

Eserin gayesi ve temeli önsözde şöyle 
anlatılmaktadır: Olgun ve münevver bir 
okuyucu kitlesi yanında ayni zamanda 
Üniversite ve Lise talebesinin de seviyesini 
gözönünde tutarak ilmî olduğu kadar an
laşılması kolay bir dille yazılmış ve Al
man edebiyat tarihi mütehassısları ve fel
sefe alimlerinin... en meşhur tahlil ve tefsir
leri ve Faust efsanesi üzerindeki araştır
maları üzerine kurulmuş...» tur. 

Bu sözlerden Burhanettin Batıman'ın 
büyük bir iddeası olmadığı anlaşılıyor. 
Pek çok kimseler tarafından işlenmiş ve her 
gün işlenmekte olan «Faust» gibi büyük 
bir eserin ilmî bakımdan tefsirinin zorlu
ğunu ve ağırlığını idrak etmiş olmakla 
beraber, ona bu eseri ele aldıran yalnız 
zevk değil, yalnız dilimizde etraflı bir 
«Faust» tefsirinin bulunmaması değil, ayni 
zamanda, yeni bir tefsir yapabileceğine 
inanmış olmasıdır. Müellif bu inancını 
şöyle ifade ediyor s 

1) H. Fikret Kanat: "Goethe ve Faust, An
kara 2 inci tabı 1940 Recep Ulusoğlu Basımevi 

• (Gazi Terbiye Enstitüsü Neşriyatı Sayı: 9.) 
2) Abdülhak Adnan: "Faust, Tahlil tecrübesi 

-Hulâsa- istanbul 1940 Muallim Ahmet Halit-Kitap
evi. 

«Her insan, insanlık vasfım hakkiy-
le üzerinde taşıyan her varlık, eseri derin 
derin inceledikten, sonra kendisi için bir 
izah ve tefsir bulabilir; bu duygu ve dü
şünceleri kitap halinde neşrettiği taktirde 
de Faust'un yeni bir tefsiri vücut bulmuş 
olur.» 

«Edebiyat tarihçisinin vazifesi, sa
dece ilmî hakikatları araştırıp bulmak ve 
toplu bir halde okuyucuya sunmaktır. 
Böyle bir esere kendi fikir ve düşüncele
rini de ilâve ettiği taktirde « ilmî » bir 
tefsir meydana çıkar.» 

Görülüyor ki, Burhanettin Batıman 
« Faust »' u. bir felsefeciden ziyade, bir 
edebiyat tarihçisi anlayışiyle tefsir etmek 
istemiştir. O halde eserinin bir edebiyat 
tarihcisi gözüyle tedkiki gerekir. 

Eser bir girişle başlamaktadır . Bu 
kısımda Faust efsanesinin kaynaklarını 
teşkil eden sihirbaz efsanelerine kadar 
inilmekte, oradan tarihi Faust ile Faust 
efsanesi aydınlatılmakta ve efsanenin dra
matik şekilleri verilmekte, nihayet Goethe 
nin « Faust » unun birinci kısmının yazılış 
tarihleri gösterilmektedir. Bütün bu tarih
çeler, tahlilin asıl kısmına hazırlıktır. Asıl 
kısım ise esas metnin sahnelerine göre 
tahlil ve tefsir edilmiştir. 

Burhanettin Batıman'ın kullandığı 
metod: Eserin bünyesi unsurlarına ayrı
larak değil, esas metin satır satır takip 
edilerek, cümleler üzerinde, kelimeler üze
rinde durularak araştırılmıştır. Her, bir 
sembol bütün tarihçesiyle birlikte yerilmiş, 
her nokta aydınlatılmaya çalışılmıştır. 
Gerçi bu yüzden tefsir, malzeme deryası 
içinde boğulmaktadır, fakat bu tarz, « Fa-
ust » gibi malzemesi bol bir eserin bilhas
sa gramatik anlayışı için elzemdir, Bu 
türlü tefsir, tahlilin birinci merhalesini 
teşkil eder. Bunda da Burhaneddin Batı
man, eğer misâl diye verdiği mısraları 
manzum olarak tercüme etmemiş olsaydı, ta 
mamiyle muvaffak olmuş sayılırdı. Tercüme 
edilen mısralar, aslının şiir havasını layi-
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kiyle teneffüs ettirememekte, üstelik ka
fiye yüzünden pek çok zorlamalar sezil
mektedir ; hattâ ana metinden aykırılıklar 
görülmektedir3 İşte tercüme edilmiş olan 
bu mısralardan sarfınazar edecek olursak, 
kitap, müellifin hitap etmek istediği «olgun 
ve münevver bir okuyucu kitlesi yanında, 
aynı zamanda Üniversite ve Lise talebesi
nin de seviyesi » için çok faydalı ve dili
mizde gerçek «Faust» tefsiri denilebilecek 
ilk eserdir. 

Fakat « ilmî » sözüne gelince : Bur
hanettin Batıman'ın, edebiyat tarihçisi sı-
fatiyle tahlil ve tefsirini « Alman edebiyat 
tarihi mütehassısları ve felsefe, alimleri
nin... en meşhur tahlil ve tefsirleri ve Fa
ust efsanesi üzerindeki araştırmaları üze
rine» kurduğunu, kaynak olarak göster
diği ve kitabın arkasına ilâve ettiği bibli
yografyadan da anlıyoruz. Bu bibliyograf
ya zengin olmakla beraber tam değildir. 
müellifin de dediği gibi, burada daha çok 
ana eserler verilmiş, fakat Alman neşri
yatının dışında hiç bir ecnebî neşriyat 
kale alınmamıştır. Goethe'nin « Faust » u 
için hiç şüphe yok ki, Alman etüdleri baş
ta gelir, fakat Lichtenberg ve Genevieve 
Biânquis gibi büyük Fransız Faust tefsir 
ve araştırıcılarını da unutmamak gerekir. 
Onların da kendilerine göre tefsir tarzları 
ve görüşleri vardır. Sonra Almanca eser
ler arasında da eksik pek çoktur. Mü
ellif herhalde kendisine kaynak olarak 
kullandıklarını sıralamış olacaktır. Sırala
ma tarzî sistemlidir, ve eserin planına 
göre dizilmiştir. 

Sayısı pek çok olan âlimlerin yap
tıkları ince tahliller, araştırıp buldukları 
ve ilmî hakikat diye ortaya koydukları 
fikirler arasında birbirine uygun olanları 
olduğu gibi, aykırı olanları da yok değil
dir. Burhanettin Batıman'ın tefsirinin hiç 
bir yerinde iki aykırı fikrin çarpıştığına 
raslamıyoruz.- Hiç bir yerde ilmî müna
kaşaya girişilmemiştir; yalnız arasıra, aynı 
tefsirin kimin tarafından müdafaa edildiği 
not edilmektedir. Demek oluyor ki, « ilmî 
hakikatları araştırıp... toplu bir kaide oku
yucuya sunmak ».. daki gaye : onların ilmî 

3) " Türkçede Faust „ ( " Ülkü . Yeni sari, -
sayı 49.. 1 Teşrin 1943). Bu yazımda daha çok ter-
cüme üzerinde: durdum.. 

münakaşalarını yapıp kendi kavrayışını 
ortaya koymaktan ziyade, bütün bu araş- • 
tırmaların neticelerini toplu bir halde ver
mek oluyor; fakat o zaman müellifin ilâve 
etmiş olduğu kendine has fikir ve düşün
celer nerede kalıyor ? 

Burhanettin Batıman'ın tefsirinde öz 
fikirler, muhtelif âlimlerin, muhtelif gö
rüşlerinden benimsediği fikirlerdir. Bunu-
bir bütün halinde ortaya koymanın imkâ
nı yoktur, çünkü tefsir, tahlilin ilk basa
mağından, yani satır satır gramatik tahli
linden yukarı çıkmamış, onun estetik bir 
tenkidini vermemiştir. Estetik tenkit, ese
rin felsefî anlayışına götüreceği için aca
ba eserin bu tarafı hiç belirmiyor mu ?,. 
Her bir sahnenin Faust plânının bütün
lüğü içinde, kendine has olan plânı, yani 
konusu, maksadı ve tekniği ele alınmıyor 
mu ? Bu plânın dayandığı iç şekil, yani 
ruh halinin havası, iç hayat.* aydınlatılmı
yor mu ? Bu iç hayatın meydana getirdi
ği karakterler, onların da gerçeği kavra
yış tarzları ve hareketlerinin motifleri 
izah edilmiyor mu ? Bu motiflerin ileriye 
sürmüş oldukları davalar ve davalarla 
beliren fikirler ortaya çıkmıyor mu ? 

Tahlilin bir tahlilini yapmak için, . 
asıl dramın başladığı "Gece,, sahnesinin 
hiç olmazsa bir noktasını ele alalım : Bu 
sahnenin gayesi, her şeyden önce bize 
Faust'un şahsiyetini tanıtmak, onun ruh 
halini vermek ve isteklerini ortaya koy
maktır. Goethe'nin şiirini okurken bir
denbire Faust'un nasıl bir tip olduğunu 
kavrıyamıyoruz, hattâ bütün fakültelerden 
geçmiş, büyük bir alenin kâinat hakkında 
kendine göre bir izah tarzî bulamayıp, 
bilgisizlik içinde kıvrandığına şaşıyoruz. 
Faust için, bu nasıl Profesördür ? diyen
ler de az değildir. Fakat bu tip, devrinin 
tipi, "Sturm und Drang,, tipidir ve ancak 
kendinden önce gelen devirle izah edilebi
lir ; Burhanettin Batıman da, esasen bu
nun için çok haklı olarak "Tenevvür,, 
(Aufklaerung) devrinin insanları üzerinde 
etraflıca durmuştur. 

Faust tipi, Burhanettin Batıman'
ın çok güzel aydınlattığı gibi tabiat ve 
kainatın sırlarını sırf akıl "ratio,, vası-
tasiyle çözebileceğini vehmeden, bilgi teo
risini her şeyden önce akla istinat ettiren 
"âdi tenevvür devri insanı,, nı aşmış, "te-
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nevvür,, ceryamnı tamamiyle kavramış, 
hudutlarına erişmiş ve kifayetsizliğine 
kanaat getirmiş, fakat bunun için de 
pessimizm ve septizm'e düşmiyerek, 
içinde aklın fevkinde bir kuvvete da
yanan ve kaynağı tabiat olan yeni bir 
dünya görüşü gizleyen îrrationalizm'in 
tipidir (s. 30-31). Onun dünya görüşünün 
«idrak vasıtası» da yalnız bir taraflı olan 
«akıl» değil, bağrındaki güçlerin muhassa-
lası, şahsın «bütünlüğü» dür. işte faust, bu 
bütünlüğü aydınlatılmadan, onun huzursuz
luk içinde' kıvranan ruhu anlaşılamaz Yal-

"nız «unruhig» kelimesiyle ifade edilen bu 
huzursuzluğu Burhanettin Batıman «endi
şeli ve meyus diye tefsir ediyor (ş, 30). 
Halbuki, endişe ve yeis, septisizm'in ne 
ticesi olan pessimizm'în ifadesidir. O za
man Faust'un biraz aşağıda bu. ruh haline 
düşmeyen bir tip olduğunu söyleyen hü
küm, bunu nakzetmiş oluyor; Biraz sonra 
da hükmün kendisi nakzediliyor! Semadan 
eri güzel yıldızlar» ı almak isteyen, yani 
tabiat ve yaratıcı kuvvet hakkında en 
yüksek bilgilere malik olmayı arzu ve 
bunları ilim sayesinde ele geçireceğini zan
neden zavallı âlim bu hazin netice karşı-
sırida «doğru şey bilir diyemem, vehm
edip de kendime» diyecek kadar derin bir 
bedbinliğe düşmüştür. 

Bedbinliğe düşmemesi gereken bir 
tip, nasıl oluyor da bedbinliğe düşüyor? 
ve üç satır sonra, «Sa bedbince düşüncelere 
rağmen Faust'un nefsine karşı büyük bir 
itimat beslediğini görüyoruz» deniyor.'. Ger
çi esas metinden de bunu anlıyoruz, fakat 
bu nasıl izah edilir ? nefse itimadı olan hiç 
bedbinliğe'düşer mi? ve aksine, bedbinliğe 
düşmüş olanda da artık nefse itimad ka
lır mı ? Faust'un bütün gayretlerine rağ
men muvaffak olamayışı, hayatını cehen
nem azabına döndürmüş, ilmî fâaliyetinden 
beklediği bütün ümitleri boşa çıkarmıştır 

( s . 32).. «En güzel yıldızlarla» baraber 
«dünyadan zevkin en âlâsını» talep eden 
Faust'a «maddî servet» ve dünyevî şerefin» 
yokluğu da 'böyle halde köpek bile yaşa-

, maz» dedirtecek kadar ağır gelmektedir» 
( s . 33 )• Demek ki Faust tam mânasiyle 

-bedbindir? 
İşte metinde bize karanlık gelen nok

talar, tefsirde de pek aydınlanmıyor. Eğer 
yukarıda Faust'un tipi, olmuş, yâni ren

gini almış bir tip olarak değil de, «tenev
vür» devrinin ilk merhalesini yaşamış, fa
kat henüz daha ikinci merhalesini geçir
mekte bulunan, yani tamamiyle pessimizm 
ve septisizm havasında, fakat, içinde üçüncü 
tipin, yani «Sturm und Drang» tipinin, 
irrationalizm'in kudretleri harekette bulu
nan, henüz oluş halinde biri olarak 
gösterilmiş olsaydı, o zaman onun «endişeli 
ve meyus» hali de daha iyi anlaşılır ve 
«bedbinliği» daha esaslı aydınlatılmış olur
du. Faust hakikaten bu sahnede bedbin
dir. Bunu, artık dayanâmıyarak hayatına 
bir son vermek istemesi de gösterir; 
çünkü her şeye başvurmuş, fakat hiçbir 
şey onu tatmin etmemiş, çünkü her şeyi 
«ratio» ile halle çalışmıştır (birinci tip) ve 
işte artık ratio'nun halledemiyeceğini an
lamış ve bunun için bedbinliğe düşmüştür. 
(ikinci tip). Fakat onu bu bedbinlikte bı
rakmayan bir kuvvet vardır. Onun nefsine 
olan itimadı da buradan gelir. İşte içinde 
harekete gelen,bu kuvvet onu üçüncü tip 
insan yapacaktır. Şu halde Faust tipi 
bedbinliğe düşmeyen bir tip değil, bedbin
liğe düştüğü zaman kendini, bu bedbinlik' 
içinde eritmeyen, yeni bir kalkış için için
de muayyen kuvvetlerin hareketini duyan 
insandır. Bu kuvvetler, Burhanettin Batı-
man'ın Korff ile birlikte çok doğru olarak 
tefsir ettiği gibi «muhaygile, duygu, kalp 
ve maddiyat» dır. Akla da. yalnız kontrol 
vazifesi verilmektedir. Faust'un dualizm'i 
hem «teorik-kontemplatif», hem de «aktif» 
bir insan oluşu bununla izah edilebilir, 
ilim ile tatmin edilemeyen ruhunun, sihire 
başvurması da bununla aydınlatılabilirdi. 
Onun aktif ruhu sihri istemekte, «kâinatı 
içten tutanı», onun «bütününü», «yaratıcı 
gücünü ve tohumunu» tanımak için, ken
disini ona teslim etmekte sihir moti
fi de, Faust'un fikrini, onun idealini ver
mektedir. Fakat bu ideal Faust'a nereden 
geliyor? Bunu izah için de Burhanettin 
Batıman, pek haklı olarak, Rousseaü'nun 
tesiriyle Sturm und Drang cereyanının 
doğuşu üzerinde duruyor ve genç Goethe'-
nin de bu cereyana olan bağlılığını anla
tıyor. Bu suretle onun dünya görüşü 
belirmiş oluyor: «Kültür ideali» yerine 
«Tabiat ideali»; fakat tanrılıktan uzak 
değil, aksine tabiatın içinde tanrı'nın biz
zat yaşadığını sezen, panteist bir dünya 
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görüşüdür. İşte şimdi, Fauşt'un neden 
«bilgi isinden» sıyrılıp «ay ışığına» çıkmak 
istediğini anlıyoruz. 

Görülüyor ki, Burhan ettin Batıman'-
ın tefsirinde eseri tahlil ve tefsir için kul
landığı metodla eserin felsefesini anlayışı, 
yani Faust'un karakteri, maksadı onun 
ruh hali, gerçeği kavrayışı, hareketlerinin 
motifi ve bu saikin çıkardığı dava ile 
bundan doğan fikir belirmiyor değil, yal
nız satırlar, yani izah için kullanılan mal
zeme bolluğu içinde sıkışan ve bu yüz
den, misal olarak verdiğimiz tip meselesi 
gibi bir çok noktaları gölgede bırakıyor. 
Bununla beraber büyük bir emek mahsulü 
olarak ortaya çıkmış olan bu eserin bil
hassa Faust şiirinin dilimize çevrilmiş ol-
masiyle 4 büyük bir ihtiyacı karşılamış 
bulunuyor. Orada karanlık bulunan nokta
lar, burada etraflıca, tarîhçeleriyle bera
ber aydınlatılmağa çalışılıyor. Faust ter
cümesini okurken dilimizde yazılmış tef
sirler arasında bilhassa ilmî araştırmaların 
neticelerini kendinde toplamış olması ba
kımından, dilimizde baş vurulması gere
ken yegâne eser olduğunu tekrarlarken 
ikinci kısminin da tefsirini beklediğimizi 
söylemekten kendimizi alamıyoruz. Fakat 
hiç olmazsa bu kısımda, misal olarak ve
rilecek olan mısraların manzum olarak 
çevrilmemesini estetik ve felsefî tahlille
rin daha kuvvetle belirtilmesini istiyoruz. 
O zaman asıl metnin şiir havasını bu
lamamış olan mısralar, bizi o kadar rahat
sız etmiyecek ve müellifin. kendine has 
veya müdafaa ettiği görüş de daha kuv
vetle kendini gösterecektir. 

Dr. Melâhat ÖZGÜ 

Alman Dili ve Edebiyatı Doçenti 

4 Goethe, "Faust, Recai Bilgin tarafından 
tercüme edilmiştir. Maarif Matbaası - 1941 (Dünya 
Edebiyatından Tercümeler, Alman Klâsikleri : 1) 

«Madame Bovary» Yazan: Flau
bert, Türkçeye çeviren: Ali Kâmi Akyüz, 
2 nci baskı, Hilmi Kitabevi. 

Fransız realist muharrirlerinden Gus-
tave Flaubert'in yazdığı «Madame Bovary» 

isimli romanın, Ali Kâmi Akyüz tarafın
dan dilimize tercümesinin ikinci baskısı 
da çıktı. Kitapta Bay Hilmi Çığıraçan ta
rafından yazılmış bir önsöz var. Burada 
Flaubert'in hayatı, eserleri, nazariyesi ve 
felsefesi, Madame Bovary romanı hakkın
da bilgi verilmektedir. 

Hilmi Kitabevi, kitap severler tarafın
dan şimdiye kadar pekte tanınmamış olan 
realist ve natüralist muharrirlerden eserler 
tercüme ettirerek edebiyatımız ve edebi
yatçılarımız için hayırlı ve istifadeli bir 
işe başlamış bulunuyor. 

Fransız realist ve natüralistleri bizde 
daha pek tanınmadan önce de bu iki ede
bî okulun nazariyeleri hakkında Ahmet 
Şuayib'in- «Hayat ve kitaplar»ı gibi bir iki 
kitap çıkmış, Zola'dan eksik veya tamam 
bir iki roman, Maupassant ve Daudet'den 
bazı romanlar ve hikâyeler dilimize nakle
dilmişti. Ancak son zamanlarda bu edebî 
okullara mensup muharrirlerin eserlerini 
tercümeye daha fazla bir önem verildi; 
Flaubert'in Salammbo, Madame Bovary. 
Un cour simple adlı eserleri de dilimize 
çevrildi. 

Gerçekten bize daha ziyade realist 
muharrirlerin eserleri lâzımdır.. Bu gibi 
eserlerin edebiyatımıza yardımı. olacağı 
gibi edebiyat meraklılarını, tabii yabancı 
dil bilmiyenleri kasdediyoruz, şimdiye, ka
dar tatmadıkları bir tarzın, belki şiirli 
değil fakat gerçek olan kaynağına götü
recektir. Çünkü biz, her milletten çok da
ha fazla, öz şiirin ne olduğunu biliriz. 
Zaten asırlarca bu öz şiirin yarattığı bir 
hülya ve incelikler âleminde yaşadık, göz
lerimiz yıllarca binbir renkli ışıklarla ya
nan hayal iklimlerini .gördü; aşk şarkıları
nın en güzellerini dinledik. Bizce, düşün
celerimizde ve bilhassa duyuşlarımızda, 
hayalin her şeyi güzel gösteren büyülü 
kudretiyle realitenin biraz sert fakat ifra
ta varılmadan yapıldığı takdirde yerinde 
bir şey olan tasvirinin yanyana bulunması 
gerekiyor. Edebî eserlerin ebedî konusu 
olan insan hayatı bu hayalden hakikate, 
hakikatten hayale gidip gelişlerle örülmüş 
değil midir ? 

Madame Bovary romani neşredildiği 
yıllarda bir çok münakaşalara sebep olmuş, 
bir çokları tarafından şiddetle tenkidedil-
miş, bazıları tarafından da haklı olarak, 
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gerek roman tekniği,, gerek üslûbu bakı
mından bir şaheser olarak gösterilmiştir. 
Öteki romanlarında olduğu gibi, bu roma
nında da Flaubert şahsî duygularını- açığa 
vurmamağa karar vererek, içinde hassas, 
kalbe ait. ne varsa saklamağa çalışmış, bir 
çok yazarların bir başarı vasıtası olarak 
kullandıkları bayağı sızıldanışlara yer ver
memiştir. Onun müşahede etmeğe ve tas
vire çalıştığı şey şahısların, büyüyüp ge
liştikleri muhit, iç güdüleri ve ihtirasları
dır, Flaubert: «Edebiyat bir nevi içini 
dökme, sırlarını söyleme vasıtası olma
malı, bilâkis gördüklerini objektif, bir 
tarzda aksettirmelidir.» Derdi. Mutlak bir 
bitaraflık gözeterek, mümkün olduğu ka
dar fazla vesika toplıyarak, kendi duygu 
ve düşüncelerinden bir şey katmadan mü
kemmel ve ahenkli bir üslûpla yazmak; 
işte Flaubert'in sanatı. Acaba dilediği ka
dar gayrî şahsî olabildi mi? Flaubert'in 
romantik edebiyatın tam manâsiyle hüküm 
sürdüğü bir devirde yetiştiğini göz önünde 
tutmamız gerektiğine göre, «hayır» diye
ceğiz. Çünkü Romantizmin süslü imajlar, 
coşkun, hayallerle dolu yolunda o da yü
rüdü. Zaten Romantizm ve Realizm, onun 
tesiri altında kaldığı iki edebî cereyandır. 
Thibaudet'nin dediği gibi: «Madame Bo-
vary'yi Realizmin ve Natüralizmin dar 
çerçevesi içine hapsetmemelidir.» Madame 
Bovary, daha ziyade, bir tahlil romanı, 
realite ile hayâl arasındaki farkı seçemi-
yen, aradığını ve beklediğini bulamıyan 
bir kadının hikâyesidir. , 

Bu eser yayınlandıktan sonra Jul es 
de Gaultier tarafından « Bovarysme » adı 
verilen felsefî bir doktirin de ortayafkon-
muştur. Dumesnil « Realisme » adlı kita
bında bu doktirini şöyle tarif ediyor : 
< Kendimizi olduğumuzdan başka türlü 
görmek kudreti. Kendi hakkımızdaki bu 
boş hülya, dünya hakkında kurduğumuz 
hayalden daha evvel vardır ve onunla be-
râber sürer gider. Bu boş hülya ile insan 
kendi kendisini kandırmakta ve yanıl
maktadır. » 

Böylece bu roman bir çığır açmış, 
tasvirleri, üslûbu okul kitaplarına örnek 
olarak geçmiş, klâsik bir eser halini al
mıştır. 

Flaubert tarafından saatlerce hatta 
günlerce düşünülerek büyük bir özenle 

kaleme alınan o fevkalâde güzel cümleleri 
ahenklerinden ve kuvvetlerinden bir şey 
kaybettirmeden, kitabın baş tarafında da 
denildiği gibi « Aslının eksiksiz ve tam 
tercümesi» ni yapabilmek gerçekten güç 
bir işti. Bunun içindirki sayın mütercimine 
karşı içimiz takdir hisleriyle dolu olarak 
romanı okumağa başladık. Fekat yazıkki 
yanlış mânâ verişlere, türkçesi bozuk veya 
ifadesi noksan cümlelere, türkçeleri var
ken asılları gibi bırakılmış kelimelere ras
ladık. Satırlar hatta bazan yarım sayfaya 
yakın parçalar atlanmış, buna mukabil 
aslında olmadığı halde ilâveler yapılmış: 
Fransızca cümledeki sıraya göre tercüme 
edilmiş hissini veren, tercüme edilmeyip 
anlatılan cümleler var. Şunu da hemen 
söyliyelim ki bazı kısımlar telif denecek 
kadar güzel nakledilmiş. 

Tercümeyi asıl metihle bitaraf bir 
düşünce ile karşılaştırmakla yetineceğiz1. 

Yanlış mâna verişler: 
— L'odeur ckaude des cataplasmes 

se mİlait dans sa tete â la verte odear de 
la rosee ( P . 7 2 ) . 

Kafasında lapaların sıcak kokusuna, 
çimenlerin yeşil kokusu karışıyordu :(S. 12). 

— Le monsiear s'inclina, et, pendant 
qu'ilfaisaitlemonvement d'itendre son 
bras, Emma vit la main de la.fenne dame 
qui jetait dans son chapeaa quelqae eko
se de blanç, plii en triangle (P. 56) 

Bay, kanepenin arkasına doğru eği
lirken şapkasını tuttuğu eli. vücudu ile. 
bir köşe yaparak açılmıştı. O sırada Em
ma genç bayanın elinde tuttuğu muska 
Siciminde bükülmüş beyaz bir şeyi şap
kanın içine bıraktığını gördü (s 54). 

- Charles se traînait â la rampe 
(P 58) 

Şarl yerde sürünerek gidiyordu (s 56) 
— refugie polonais (73) 
Polonyalı bir çiftçi (s 71) 
— en provision de son depart (P 74) 
yer değiştirmek sevinci ile (s 71) 
bonnet : fes 
C'etait, le lendemain, four de marchi 

dans le bourg (P 80) 

1) Fransızca metin Gustave Flaubert - Mada
me Boyary, Bibliotheque - Gharpenlier, - Fasquelle 
editeurs, Paris. 
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Bu, kasabada pazar olduğu günün 
ertesi idi (s 76) 

— On se promene immobile dans des 
pays que l'on croit voir, et votre pehsee, 
s'enlaçant â la fiction, se joue dans les 
details ou poursnit le contour des aven-
tures (P 90) 

Yerinizden ayrılmadan dünyayı dola
şır, her yeri görmüş gibi olursunuz. Dü
şünceniz hayalinizle sarmaş dolaş olarak 
incelikler içinde oynamaktan, yahut olay
ların üstünde yürümekten zevk alır (s 85) 

— Mais une femme est empechee 
continuellement. Inerte et fleâble a la 
fois, elle a çontre elle les mollesses de la 
chair avee les dependances de la loi (P 97) 

Bir kadın ise Sonsuz bir yasak haya
tı yaşar. Hareketsiz, fakat eğilip bükül
meğe elverişli iki engel ile çarpışır. Biri 
kendi gevşekliği, biri de kanunî bağlar 

( S 9 1 ) 

. . . s'etant aperçu que son eleve af-
fectîonnait la maison du medecin (P 107) 

. . . Çünki çırağın gitmeğe bahane 
aradığını farketmişti (s 101) 

Elle reçut ponr sa fite nne belle tefe 
chronologigae, toute margâetee de chiffres 
jasça'aa thoras. et peirite en bleu (P 108) 

Leon ona bayram münasebetiyle fre-
nolojik bir kafa hediye etti. Maviye boyan
mış olan bu güzel kafa, ta göysüne ka
dar rakamlarla, akıl ve zekâ merkezlerini 
gösteriyordu (s 102) 

— pantoufles a chauffer (P 116) 
Secacık terlikler (s 108) 
— C'est une famme de grands 

moyens et ani ne şerait pas deplacee dans 
une sous-prefeçture (P 118) 

Bu kadının elinde büyük bir kudret 
ve selâhiyet var, bir yerde vali muavini 
olsa yerine koyacak kimse bulamazsınız 
(s 110) 

. . . et au lieu d"en detourner sa pen-
sie, elle l'y attachait davantage, s'exçitant 
â la douleur et en cherchant partont les 
occasions (P 118) 

. . . bu azaptan kendisini kurtaraca
ğına her yerde pirelenmeğe bahane ara
yarak ıstırabı gittikçe daha çok zihnine 
doladı (s 111) 

— commode (P 126) 
koltuk (s 118) 
poule de lait (P 134) 

— yumurta akıyla yapılan şerbet 
(s 126) 

— . . . le regret s'etouffa sous l'ha-
bitude; et cette lueur d'incendie ani em-
pourprait son ciel pâle se couvrit de plns 
d'ombre et s'effaça par degris (P 136) 

. . . pişmanlığa alışıldı. Hızı kalmadı 
ve soluk yüzünü kızartan yangının alevi 
yavaş yavaş silinerek yerine karartılar 
çöktü (s 128) 

— perceptear (P 145) 
muallim (s 136) 
— pommes de rinette fletrie (P 165) 
turfa olmuş bir firenk elması (s 156) 
— les arbres peints (P 247) 
boyadan ağaçlar (s 236) 
— İl eut grand'peine â regagner sa 

place ( P. 250 ). 
Şöyle böyle gidebildi (S 240). 

— Est-ce que cela vous amuse ? dit' 
il:en se penchant sur elle si pres, que la 
pointe de sa moustache lui effleura la 
joue ( P. 252 ). 

Leon, Emma'nın arkasında, omuzunu 
locanın bölmesine dayamış, duruyor bur
nundan soludukça saçlarına inen ılık nefes
lerinden, Emma'nın yanağına değdi: oyun 
sizi eğlendiriyor mu ? diye sordu ( s . 241 ) 

— Elle a les cheaveax denoues 
( P . 252). 

Kadının saçları boğumlandı ( ş. 242 ). 
— Prie-Dieu gothiqne. 
Gotik bir tahta. 

— Elle aurait voula ne rien entendre 
ne rien voir, afin de ne pas deranger le 
recueillement de son amour qui allait se 
perdant, quoi gu'elle fit, sous les sensati-
ons exterieures ( s. 279 ). 

Aşkının çerezlerini böyle toplarken 
kendisini rahatsız edecek, hiç bir şey gör-
mese ve hiç bir şey işitmese iyi olacaktı. 
Çünkü bu haricî ihtisaslar karşısında ne 
yaparsa yapsın aziz hatıraları silinerek 
kendinden uzaklaşıyordu ( s. 269 ). 

— Les boites de vogage ( P. 281 ). 
Seyahat hazırlıklarınız falan (s. 271). 

— .. İl sentit cette delection melee 
de vanite triomphante et d'attendrissement 
egoiste que doivent avoir les milionnaires, 
quand ils reviennent visiter leur village 
( P . 285). 
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..... Kendinde eski köyünü ziyarete 
gelen bir milyonerin hazin muzaffer çalı
mını duydu ( s . 275). 

— Maître ( P. 320). 
Üstad ( s . 310). 
— ... Qui jura de s'gtenir ( P. 327 ). • 
..., Hiç ses çıkarmaması tenbihi ile 

( s . 317). 
— La douceur de cette sensation 

surchargeait sa tristesse ( P. 352 ). 
Okşama duygusunun verdiği acı, 

Şarl'ın derdini katmerlendiriyor ( s. 341 ). 
— İl sortit, comme pour donnet un-

ordre au postillon, avec le sieur -Canivet, 
qui ne se souciait pas non plus de voir 
Emma mourir enire ses mains ( P. 356). 

Doktor çıktı. Gözünün önünde Emma' 
nın ölmesi umurunda olmıyan Kanive ile 
posta arabasına emir verecekti (S 345). 

— Le frere de mon client s'est lance 
dans une carriere ou les services rehdus 
sont de ,chaque jour .( P. 410 ). 

Müekkilimin ağabeysi, hizmetleri gün
delik olan bir mesleğe atılmıştır ( s. 410). 

— Les rendez-vous adulieres (P. 453). 
Randövü evi ( s. 471 ). 
— Prenez Gil-Blas, le Chanoine, de 

Balzac, Notre-Dame de Paris, de. Victor 
Hugo ( P . 456). 

İşte size Balzak'tan Gil-Blas ile Cha
noine Hugo'dan Nötre Dame de Paris 
( s . 475). 

Türkçesi bozuk veya ifadesi 
noksan cümleler: 

— İl accomplissait sa petite tâche 
quotidienne ( P . 9). 

Küçük günlük işini görürdü ( s . 9 ). 
— C'etait comme l'initiation au monde; 

l'acces des plaisirs defendus ( P . 10). 
Bu ona hayata atılmak ve yasak olan 

zevkleri tatmağa başlamak nevinden gelir. 
(s.9) 

Ve şu cümle: 
— Et, en entrant, il posait la main 

sur le bouton de la - porte avec une joie 
presgue. sensuelle. Alors, beaucoup de 
choses comprimies en lui se dilateret. 

Ve elini kapının tokmağına koyduğu 
vakit şehvanî bir heyecan duyar. O zaman 
kompirime halinde içinde kalan bir çok 
şeyler meydana çıktı. 

— Kahve altı almak ( s. 15 ). 
— Kahve almayı sevmiyordu ( s. 24 ), 
— Tout le monde etait tondu â neuf, 

les oreilles s'ecariaitent des tetes, on etait 
rase de pres ( P. 28 ). 

Her kesin saçları daha yeni dibinden 
kesilmiş, kulaklar kafalarından ayrılmış 
ve yakınından tıraş başlamıştı ( s. 27). 

.... ce qui marbrait un peu de pla-
ques roses toutes ses grosses face blanches 
epanouies ( P . 28). 

......o kocaman beyaz yılışık suratlar 
da ebruli mermer damarları gibi pembe 
plâklar göstermekte idi (s 27) 

— Emma se sentit, melange du par
fum..., au fumet des viandes et de l'odear 
des truffes (P. 52). 

Emma nefis tröflü mantarlı et koku
ları karışık olduğunu kestirdi (s. 49). 

— Ouand elle les (les geux) rouvrit, 
au millieu da salon, une dame assise sur 
tabouret avait devant elle trois valseurs 
agenouillis (P. 57). 

(gözlerini) açtığı vakit salonun orta
sında tabureye oturmuş bir bayan gördü. 
Önüne üç erkek çömelmiş, kendisini dansa 
davet ediyordu (s. 55). 

— Au bout d'une distance indetermi-
nie il se trouvait toujours une place con- • 
fuse oû expirait son reve (P. 62). 

Böyle uzun boylu gittikten sonra ka
rışık bir meydana varıyor ve ondan öte
sine muhayyilesi işlemiyordu (s. 60) 

— Bir şey almak istermisiniz? (Bir 
şey içmek istermisini? manasına kullanıl
mış). 

— Siz müzik yapıyor musunuz? (s. 85) 
— Quels bons soleils ils avaient eu! 

Qaelles bonnes apres-midi, seuls, âl'ombre, 
dans le fond du jardin! (P. 135). 

Ne güzel güneşlenmişler, öğleden 
sonraları kaç kere bahçenin kuytu bir ye
rinde baş başa gölgelenmişlerdi ! (s. 127). 

— Oh ! Je l'ourais!(P. 144). 
Oh! muhakkak ona muvaffak olaca

ğım (s. 135). 
-- nos pentes particulieres (P. 164). 
versanlarımız (s. 154). 
— crinolines ou les agraf es (P. 207). 
agraflar veya mizolar (s. 196). 
-Et elle le regarda s'eloigner (P. 221). 
ve - gözleriyle 6nun arkasına takıldı 

(s. 210). 
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— passons donc sur ces fraguements 
et arrivons â la mort (P. 403). 

şimdi o 'perakendeleri geçerek ölüm 
hadisesine varalım (s 400). 

Tercüme edilmeyip hikâye edi
len cümleler: 

— ensuite,, par des reflexions inci-
dentes qu'il laissait passer de peu de 
l'orage (P. 18). 

saraka yollu sözlere başladı (s. 18). 
— N'est-ce pas? dit-elle, en fixant 

sur lui ses grand yeux noirs tout ouverts 
(P. 90). 

Değil mi öyle? Mademe Bovary, bay-
gın, böyle tasdik ederken, iri siyah göz
lerini açarak bakışlariyle delikanlıyı okşa-
yor gibiydi (s 85) 

— Le dimanche, par exemple, on ne 
pouvait le faîre sortir du salon, ou madame 
Homais l'avait appele pour prendre les 
enfants, qui s'endormaient dans les fan-
teuils, en tirant avec leurs dos les housses 
de calicot, trop larges (P 107) 

Meselâ pazar akşamı onu salondan 
bir türlü çıkaramıyorlardı, Halbuki koltuk-
ların üstünde uyuyakalan çocukları alıp 
götürmesi için madame Home onu şöyle 
çağırı vermişti (s 101) 
— Mais, par ce renoncement, il la 

plaçait en des conditions exetraordinaires. 
Elle se digagea, pour lui des qualites 
charnelles dont il n'avait rien â obtenir: 
et elle alla, dans son coeur, montant tou-
jours et s'en detachant â la maniere magni-
fique d'une apotheose qui s'envole (P 117) 

fakat bu feragatiyle Emma'ya aşırı 
vasıflar vermiş oldu. Onun vücudundan, 
hiç bir şey elde edemiyeceğine hüküm ve
rince genç kadını gözünde büyüttü, büyüt
tü, insanlığa üstün bir yüksekliğe çıkardı. 
Emma böyle yükselerek esirî bir varlık, 
bir ruh gibi kutsî bîr hâleye bürünerek 
kalbinden ayrıldı (s 109) 

- le long de sa vie (P 190) • 
hayatının birbirini kovalayan döne

meçlerinde (s 180) 
— Ou Etait la catastrophe extraor 

dinaire qui l'avait boıılversee? (P 191) 
Hayatını alt üst eden hangi bomba, 

hangi infilâk idi? (s 190) 

Atlanan ve ilâve edilen cüm
leler: 

' Romanın fransızca metni sahife (23, 
41, 60, 104, 107, 108, 129, 132, 142, 160, 
251, 252, 708 deki bazı cümleler ve keli
meler tercüme edilmeden geçilmiş, sahife 
112, 113, 114, 116 nın yarısından fazla bir 
kısmı tercüme edilmemiş. Buna mukabil 
romanın türkçe metni sahife 193, satır 24 
e " Eczacı çırağının ayağı kesiliyordu,, di
ye aslında olmıyan, yanlış bir ilâve yapıl-
miş; gene türkçe metin sahife 196, 264, 
273, 411 e bazı cümleler ilâve edilmiş. 

Türkçeleri olduğu halde Fran-
sızcaları bırakılan kelimeler: 

Verb, şînyon, gantlı, bombe, aman 
(amant), patriyotik,lektür, kaskat, okkaz-
yon, pasyon, detay gibi. 

Romanı okurken doğru ve güzel ter
cüme edilmiş kısımlara sık sik r„asîamak 
kaabil olacağı için örnek vermeği lüzumsuz 
saydık. Yukarıda gösterdiğimiz yanlışların 
ve eksiklerin acele tercümeden ileri geldi-
ğini sanıyoruz. Bir çok dillere çevrilen 
ve dünya edebiyatında .bir yeri olan bu 
romanı tercüme; için gayret sarfetmiş olan 
Bay Ali Kâmi Akyüz'e, basan Bay Hilmi 
Çığıraçan'a teşekekkür ederken romanın 
gelecek kısımlarının daha büyük bir özenle 
hazırlanacağını umuyoruz. 

. Necdet BİNGÖL 
Fransız Dili ve Edebiyatı Enstitüsünde 

İlmî Yardımcı 

Felsefe Tarihi Dersleri (İlk 
Çağ ve orta Çağ felsefesi ) Yazan: Prof, 
Dr. Von Ernst Aster. Türkçeye çeviren: 
Doçent Dr. Macit Gökberk İstanbul Üni-
üersitesi Edebiyat Fakültesi Talebe Cemi-' 
yeti Neşriyati: I.— Felsefe: I İstanbul 
Ahmet İhsan matbaası Ltd. Ş. 1943. 

İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe 
Enstitüsü Direktörü Prof; von Ernst As-
ter'in 1942-1943 dersyılı felsefe tarihi not
larını İhtiva eden ve Doçent Macit Gök-
berk'in kalemiyle dilimize çevrilmiş olan 
277 sayfalık eser hakkında doğru hüküm 
verebilmek için her şeyden önce onun tak-
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rir mahiyetinde bulunduğunu gözönünde 
tutmalıyız» Takrir dili ile kitap dilinin far
kını az çok herkes bilir. Bilinmesi o kadar 
kolay olmıyan cihet takrire mahsus canlı
lık ye tazeliğin kitap yapısına taşınmasın-
daki güçlüktür. Bu güçlük öğretmen ile 
öğrenmen arasında cereyan eden karşılaş
manın yarattığı samimî şartları beyaz kâ
ğıda dökülen satırlarda tekrarlıyamamak 
vaziyetinden gelir. Takrirde sesin tonu, 
yüz hareketleri birbirini tamamlamak sure
tiyle önemli rol oynadıktan başka ifade 
yaşanan ânın somut muhtevasına uyar. 
Söyleyen, dinleyicinin bakışlarında, tavır
larında kendisini bazı noktalarda direnme
ğe, bazı noktaları hızlıca geçmeğe davet 
eden türlü türlü nükteler, manâlar keşfe
der. Kelimelerini bu nükte ve manaların 
telkinlerine göre seçer. İyice kavranılma-
dığını sezinlediği cümleleri yardımcı fikir 
ve hayallerle açmağa, yaymağa, beslemeğe 
dikkat eder. Takririn hem mazeret hem de 
kuvvetini teşkil eden şartlar yaşanan anın 
şartlarıdır, ve o ânın geçip gitmesiyle ger
çekliğini kaybedecektir. Şu halde notların 
hazırlanışında bu gibi fırsatlar ve vesileler 
beklenilemez. Üstelik notta, tam tersine, 
kitabî topluluk ve kesafet kaidesinin tat
bik edilmesini istemek hakkımızdır. Bu
nunla beraber not, mahiyeti icabı, âllâmeçe 
bir telife de dönmemeli ve kitap üslubunun' 
fikir kesafetinde kazandırmasına karşılık 
konuşma edasının sürükleyicilik hassasın
dan fedakârlığa zorluyan lojik disiplini ile 

takrire mahsus faal ve hayatî belagat ara
sında yerleşmelidir. Bir yanda kitabî top
luluğu temin ederken öte yanda kolay, 
rahat anlaşılırlık meziyetini arzeylemelidir. 
Bu ise tavsiye edildiği nisbette basit bir 
iş değildir. Çok defa notların yalnız adı 
nottur; ve o adın altına kitap ciddiyeti 
sinmiştir. Yahut not sağlı sollu bir yaren
lik seviyesine inmiştir. Bir dersin bile sıkı 
sıkıya riayet etmesi gereken muvazeneli 
plândan mahrumdur, ve allamelik göste
rişi pahasına faydasız istitratlara. boğulur, 
dağınıklığa, vuzuhsuzluğa düşer. 

İşte Prof. von Ernest Aster'in felsefe 
tarihi notları güçlüklerin nasıl -yenileceği
ni, mahzurların nasıl önleneceğini takdir 
ettirecek güzel bir Örnektir. Büyük bir kül
tür memleketinde yıllarca sürmüş dersle
riyle binlerce münevver yetiştirmişi ve bu 

zengin tecrübelerini İstanbul Edebiyat Fa
kültesi Felsefe Enstitüsünün hizmetine ge
tirmiş olan Profesörün en ağır meseleleri 
metanetli ifadesinin duruluğunda adeta 
şeffaflandırdığı görülmektedir; 

Birinci derste felsefenin manası, tek
nik düşünüşten farkı izah edilerek umumî 
taksimine :girişilmekte "varolanı, reel ola
nı,;" bilmek İsteyen metafazik ile "olması 
icabeden,, gözeten ahlâk, onun bağrından 
çıkıp "güzeli mevzu yapan estetik,, "doğ
ru bilginin ilmi,, ni kuran mantık zikredil
mekte ve felsefe tarihinin, bu disiplinler 
arasında, mevkiine, menşe ve önemine te
mas edilmektedir. İkinci derste ilk yunan 
filozoflarının faydalandıkları eski şark âle
mine rücu edilmiş, Mısır, Bâbilony'a mede
niyetlerine kısa bir bakış fırlatılarak Yu
nan felsefe tarihinin incelenmesinde kulla
nılan vasıtalar kaydolunmuştur, XVI. der
se kadar, hemen bütün klâsik felsefe ta
rihlerinde muteber olan plâna göre, Yunan 
tabiat filozofları Fisağor ve Eleat okulla
rı ile tanışıyoruz. Fakat von Aster bu 
mutat plân üzerinde yürürken üstat şah
siyetini hissettirmekte, eski meselelerin 
devrimizi ilgilendiren taze cephesini kuv
vetle belirtmektedir. Parmenides'in mantı
kî tenkitçiliği, Zenon'un matematik düşü
nüşünün namütenahi ve hareket mefhum
larına tesiri çok güzel anlatılmıştır. XVI, 
dersten itibaren ele alınan Sofist devresi 
münasebetiyle- Yunan tiyatro muharrirleri
ne dikkatimizin çekilmesi edebî cereyanla
rın kültürel kaynak ve seciyesini tanıtmak 
bakımından pek yerindedir. O sayede Yu
nan kültür dünyasının modern kültüre te
mas noktası sezilmektedir. XVIII. ve XIX. 
dersler Sokrat meselesinin irdelenmesine 
ayrılmıştır. XX. derste Anthistenes ve ki
nikleri görüyor, XXI. dersle Eflaturi'a ge
çiyoruz. XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII. 
dersler Aristo'ya, XXXIV. ders Aristo'cuİa-
ra aittir. Bunları kovalayan amelî felsefe 
cereyanları şüpheciler, epikürcüler ve Stoa 
filozofları birer birer hep aynı tahlil ışığı
nın altında aydınlanmaktadırlar. Böylece 
«kendisini dinin tesirlerinden kurtarmağa 
çalışan bir tefekkür olarak başlamış iken» 
dönüp dolaşıp «başlangıcındaki gayesinin 
tam zıddına varan» Yunan felsefesinin na
sıl mistik bir istikamete girdiğini tarihî 
ve insanî sebepleriyle kavrıyoruz. XLIV. 
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ders zamanımızın bazı içtimaî hareketleri 
bakımından da ele alınabilecek bir ibret 
levhası halinde Roma devlet dini ile hiris-
tiyanhğm çarpışmasını tasvir eylemektedir. 

Eserin değerli vasıflarından biri de, 
kısaca olsun, İslâm felsefesine temas edil
miş bulunulmasıdır. Orta çağ felsefesinin 
üç fasla sıkıştırılması tenkide pay çıkara
cak bir istical sayılabilirse de bu vaziyeti 
başka türlü de tefsir eylemek : orta çağ 
temayül ve zihniyetine tepki yapmış inkı
lâpçı bir cemiyetin klâsik kültür dünyasına 
daha fazla bağlanmak mecburiyetine ba
ğışlamak mümkün hattâ, aynı mecburiyete 
dayanarak, İslâm felsefesinden « yalnız 
anahtarları itibariyle » bahsetmeği tercih 
eylemek caizdir. Bizce böyle bir müdafa
ayı bir noktasında tavsatabilecek davra
nış, meselenin, tek cepheden, orta çağın 
sadece hıristiyan görüş ve düşünüşü açı
sından alınmasında aranabilir. İslâm dini
nin hıristiyan geleneğinde ancak bir re
form olmak selâhiyetini iddia edebileceği 
itirazı hıristiyanlığa da tatbik edilebilece
ğinden onun üzerinde fazla durmanın za-
rurîliğine inanmıyoruz. Nitekim Paulos 
yetişmediği takdirde İsa dininin evrensel 
önem kazanıp kazanmıyacağı münakaşaları 
tarihî gerçekliği değiştirmez. Paulos gel
miş ve İsa dini bilinen şeklini kazanmıştır. 
Kültür tarihçesini birinci derecede meşgul 
eden budur. Öyle ise neden dolayı, husu
siyle, dinî kültürü islâmî olan bir muhitte 
bu dinin bünyelendirdiği orta çağı hıristi
yan orta çağına muvazi bir önemle telakki 
etmediğimiz anlaşılamaz. Her iki dine ait 
dünya ve hayat görüşlerinin, bu görüşlere 
bağlı hukukî, ahlakî prensiplerle metafizik 
özlem ve umutların müşterek vasıfları ne 
mahiyette bulunursa bulunsun onları yek
diğerine barışmaz bir cephe kurmağa zor
lamış karakteristik farklar ihmal edilme
melidir, zannındayız. Hıristiyanlığa tahsis 
edilen beş fasıllık tahlili çoğumsamıyoruz. 
İnsanlık tarihinde uzun asırlara damgasını 
yuraıı bir değişiklik elbette üstün körü 
geçilemezdi. Ancak onun yanı sıra, hem de 
onunla düşman biraderlerin yakınlığı ne
vinden bir münasebeti haiz bulunmak üze
re, İslâm fikir .ve kültür hareketini başla
tan tarihî vakıaya yanaşılmamak, o hare
ketin mümessillerine en fazla 6 sayfa ayır
mak yetişmese gerektir. İslâm dininin ya

rattığı fikir hareketinin garp orta hele 
modern çağları bakımından büyük bir nü
fuz tazammun etmediğini söyliyebilirmiyiz? 
Bir kere bu hareket felsefe, tarihi dersle
rinin verildiği muhiti kendi tarihî şuurunda. 
ilğilendirici kültürel bir unsur olduktan 
başka garp felsefesine de hayli nüfuz ey
lemekten geri kalmamıştır. Felsefede «her 
terakki adımının maziye doğru ve ona de
rin bir nazar atfedilmesi» ile temin edile
bildiği hakikatini gittikçe daha geniş bir 
nisbette teslim eylemek lüzumuna bizi 
inandıran ihtar yine garptan gelmektedir. 
Dante'nin Divina Commedia'sındaki islâmî 
tesirleri gösteren İspanyol âlimi Miguel 
Asin Palacins'ın araştırmaları bu iddianın 
edebiyat sahasındaki delilidir. Fakat bu 
tesir yalnız rönesansa inhisar etmiyerek 
garp orta çağ felsefesinin daha eski ve 
kuvvetli mümessillerini de kaplamakta
dır. Vaktiyle İstanbul Üniversitesi felsefe 
profesörlerinden rahmetli hocam Mehmet 
İzzet, maziye doğru gerileyişin lâtin ve yu
nan medeniyeti sahasına hasredilmesindeki 
darlığı muaheze ederek "meselâ mistik 
tasavvufî fikirler için,, Pascal'a rücu et
menin yetişmeyeceğinde, Pascal'dan geriye . 
atılan bir iki adım ile doğruca islâm fel
sefesinin kucağına düşüceğimiz,, keyfiye
tinde direnmişti. İzzet hayat mecmuasına 
yazdığı "Türkiye'de felsefe,, başlıklı ma
kalesinde bu meseleye dair bazı misaller 
getirmiştir : "filvaki Gazali'nin İspanyol 
Yahudi mütefekkirleri üzerine tesiri pek 
büyük idi; hattâ doğrudan doğruya arabca. 
okuyan kurunuvüşta hiristiyan mütefekkir
leri üzerine de tesiri görülüyor. Katalon-
ya'lı Dominiken rahip Ramon Marti Arab 
asarının çoğunu hararetle tetkik eylemişti. 
Bu rahip Pugis .Fidel unvanlı eserinde 
Gazali'nin yazılarından bir çok parçaları 
aynen almış, yalnız sahibini zikretmeği 
unutmuştur! Pascal da Ramon Marti'nin 
mezkûr eserinden sanki kendi mali imiş 
gibi bol bol iktibaslarda bulunmuştur. 
Gene aynı tarîk ile Gazalî kurunuvüstada 
iskolastik felsefenin pîri azamı olan Aqui-
nolu Thomas'ı (Saint Thomaff d' Aquin) 
ilham eylemiş bulunuyor. Zira bu hiristi
yan velisinin Summa Contra Gentiles un
vanlı eseri Ramon Marti'den kopya edil
miştir, denebilir. Bundan maada gene ku
runu vüstadaki iskolastiklerden büyük Al-



FELSEFE TARİHİ DERSLERİ 343 

bertus (Albertus Magnus) da Gazalî'yi ' 
tetkik etmiş ve ondan mülhem bulunuyor-
diı. Meşhur Leibniz ise bu son mütefek
kirlerin eserlerini büyük bir itina ile oku
muştur." Binaenaleyh Gazalinin gerek Aqui-
nolu Thomas gerek büyük Albertus vası
tasıyla Leibniz üzerine, tesirde bulunduğu 
şüphesizdir (Hayal mecmuası : Cilt III, 
sayı-67),, 

İnsanlığın bilfiil değilse bile bilkuvve 
bütünlüğünü, kültür tarihi incelemelerinin 
hergün bir az daha derinleştirmek mevki
inde kaldığı bu türlü fikir münasebet ve 
mübadelelerinden daha canlı ve somut 
(konere) bir tarzda istidlal eyliyebiliriz. 
Muhtelif devir ve muhitlerin kültür yapıla-

riyle iade edilecek temaslar bizi medeni
yet, kültür, inkılâp, tekâmül fikirlerinin 
benimsenmesinde kelimeciliğe esir olmak-
tan sakınmağa, her içtimaî varlık formu-
nun özel şartları ve muayyeniyeti hesaba 
katılmaksızın gerçek bir insan mefhumun
dan ve insanlık tarihinden bahsedilemiye-
çeğini takdir eylemeğe de muvaffak kıla
caktır. Gayemiz, mevzuların hiç bir tek-
eepheli görüşe gıda teşkil etmiyecek suret
te işlenmesi, böylece maalesef bir kısım 
münevverlerimizde, sözde felsefî kavrayış 
ihtiyacının bir ifadesi olarak, kökleşmişe 
benziyen temayülün, teferruatın kitleye 
tesirini ihmal eylemek itiyadının, kırılma
sını temin edecek gerçekçi ve gerçek ilim 
zevkinin temellendirilmesidir. Biz böyle 
bir pedagojik intibaa belki her zamankin
den fazla muhtacız. Tanzimattan beri garb 
medeniyetiyle büsbütün sıklaşan temasla
rımız, hayli zararını çektiğimiz kapalı is-
lâm-şark zihniyetine muadil bir görüş in
hisarcılığı, meseleleri garp kültür, ölçüsüne 
uyduğu nisbette anlıyabilmeğe, bu ölçüyü 

taşan vakıaları, o arada öz müesseseleri
mizi. dalâlet savarcasına tasfiye etmeğe 
gidici bir ruh haleti yaratmıştır. Bu ruh ha
letinin hayat kadar hakikat hesabına giz
lediği tehlikeleri çok güzel teşhis eden , 
Gökalp'ın millî kültür ve hümanizm fikir
leri lâyikiyie işlenip içtimaî tekâmülümü
zün yeni ihtiyaçlarına tatbik edebilecek
ken, ucuz bir. tenkit havasında bulandırıl-
dığı için bu gün her mesele münasebetiy
le üstünkörülüğünü açığa vuran yalın kat 
sistemçiliğin tehlikeli sektarizmlere saptı
ğını kaydediyoruz. İnsanların fert, sınıf. 

meslek, millet olarak, bu gerçeklerden hiç 
birini diğeri lehine çiğnemeksizin, birbir
lerini tanımalarına, dolayısiyle insanlığın 
kendi kendisini anlamasına imkân bırak-
mıyan sektarizmlere karşı en emniyetli 
manevî devayı asîl bir, hakikat ye hak 
şuuruna timsal olan Hikmet sevgisinden, 
felsefeden ve böyle bir Sevginin yüksek 
mümessillerinden başka nerede ve kimler
de arayabiliriz ? Şu halde serdeylediğimiz . 
mütalea eserin, İşlâm felsefesine ait parçası 
da dahil, ilmî değeri hususunda menfî hü
küm tazammun etmek şöyle dursun sadece 
müellifinin Geschichte der Philosophie ad
lı kitabında Yunan. felsefesine girmezden 
önce eski Hint ve Çin felsefelerine ayrı 
birer fasıl açmak suretiyle izhar ettiği 
kültürel kaygı ve himmeti, kendi irfan 
muhitimizi ve garp medeniyetinin orta. 
hattâ modern çağlarını ilgilendirdiğine ka-
naat getirdiğimiz İslâm felsefesi. hareke
tine ibzal eylemesi yolunda samimî bir 
dilek ihtiva eder. 

Fakat bir Profesörün ilmî derinlik 
ve hüsnüniyeti, bir müellifin olgunluk ve 
belâgati ne derece güvenilir olursa olsun, 
bunların hitap ettikleri zümre ile doğru
dan doğruya temasa gelemedikleri vaziyet
lerde tercüman ve mütercimin ödevi bü
yük bir önem almak tabiidir. O bakımdan 
arkadaşımız Macit Gokberk'in, eseri açık 
ve sade bir üslupla türkçeleştirme ehliye
tini ayrıca belirtmeliyiz. Umumiyetle ilmî 
işlerde hele ilmin felsefe gibi hem çok 
sağlam hem de: çok kıvrak bir fikir terbi-
yesi gerektiren atmosferinde iyi bir ter
cümanlık ve tercüme ödevini başarabilmek 
için bir dili mükemmel bilmek elvermez; 
üstelik soyut (mücerret) mefhumların lâ
yikiyie kavranıp kolayca kavratılmasına 
yardim edecek kültür olgunluğu da zaru-
rîdir. Her iki meziyeti şahsında toplayan 
Dr. Gökberk'e bizim reva göreceğimiz ser-
zeniş Yunanca insan okul adlarının telaf
fuz ve transkripsiyonunda kabul edilen 
tarz olabilir. Eğer bu adların nisbeten 
tadile uğradığı fransızcadan dilimize çev
rilmiş eserlerle hayli taammüm ettiğine şa
hit olduğumuz alışkanlıkları düzeltmek lâ-
zımsa tutulan yolda tereddüde düşülme-
melidir. İslâm ve medrese kültürünün arab-
ca kalıbına; çektiği isimlerin Fisagores, 
Anaksagores, Zimikratis, Aristetalis şekil-
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leri unutulmuştur. Fakat halâ Pythagore, 
Pythagoras ve Fisagor, Anaagor, Anaa-
goras, Democrite, Demokritos, Demokrit, 
Aristote, Aristoteles, Aristo arasında nihaî 
karara erişmiş değiliz.. Diyojen, Diogene 
ile Diogenes, Aristip, Aristippe ile Aris-
tippos, Epicure ile Epikur ve Epikür şe
killeri birbiriyle rekabet etmektedir, Öte 
yandan bazılarının revaclandırmak istedik
leri Platon, halk dilimize kadar girmiş olan 
Eflatun tabirinin ardı sıra ancak topallıya-
biliyor. Daha önemlisi esasen Lâtin alfa-. 
besi dışında kalan kelimelerin yazılışı da
vasıdır. Alman, Fransız dillerinde farklı 
şekillere bürünen insan ve meslek isimle

rinin bizde nasıl ifade edileceği tesbit 
olunmalıdır. 

Bu teferruat yukarıda islâm felsefesi 
münasebetiyle beyan ettiğimiz fikrin, ese
rin ilmî değerine tesir etmeyişi gibi tercüme 
üslubunun düzgünlük, açıklık ve güzelliğin
den hiç bir şey eksiltmemektedir. Prof.-
von Aster'e, felsefe kütüpanemize kazan-
dırdığı eserden dolayı teşekkürlerimizi, 
alman dil ve irfanına ait bilgisi kendisin
den o dildeki felsefe şaheserlerinin tercü
mesini bize hararetle bekleten Dr. Macit 
Gökberk'e tebriklerimizi sunarız. 

Necati AKDER 
Felsefe Doçenti 
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