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Prof. Dr. Mubahat Türker KÜYEL 

Çağımızda felsefe incelemeleri ve araştırmalarıyla meşgul olan resmî, 

yarı resmî, parasının tamamını veya bir kısmını devletten alan, veya özel, 

veya şahısların desteklediği, üniversiteye bağlı olan veya olmayan pek çok 

kurum bulunmaktadır. Bunların ayrı ayrı yayın organları vardır; bunlar çeşit

li kongreler aktederler. Bu kurumların hepsinin isimlerini burada saymak 

imkânsızdır1. 

Bu yazımızda biz, bunlar arasında, 1960 lara kadar, Orta Çağ Felse

fesi2 öğretimi ve araştırmalarıyla uğraşan, Avrupa ve Amerikadaki bazı 

kürsü, teşekkül, müessese ve kurumlardan bahsedeceğiz; Orta Çağ Felsefesi 

öğretiminden ve onun felsefe formasyonunda oynamış olduğu rolden, 

Orta Çağ felsefe incelemelerinin şimdiki durumundan, Orta Çağ felsefe 

metinlerinin tenkitli neşirlerinden, Orta Çağ Felsefesi incelemeleri için bir 

milletler arası kurum ve bir haberleşme daimî sekreterliği kurma işinden 

söz açarak, özel olarak, Societe Internationale Pour l'Etude de la Philosop-

hie Medievale (S. 1. E. P. M., Orta Çağ Felsefesi İncelemeleri Milletler

arası Kurumu) i tanıtıp onun kuruluş tarihçesinden, statüsünden, aktet-

miş olduğu kongrelerden ve faaliyetlerinden ayrıntılı olarak söz ede

ceğiz. 

1 Fazla bilgi için Bk. Bulletin de la S . İ. E. P. M, 1954, s. 20, Louvain. 

2 "Orta Çağ Felsefesi terimi bazı çevrelerde tartışmalara yol açmıştır. Orta Çağ Felsefesi 
ile acaba ne kastedilmektedir? Kilise Babalarının felsefesi mi? Yoksa orta çağ latincesiyle yazıl
mış felsefe mi? Yoksa Orta Çağda Bizansta veya Doğudaki, yani, İslam alemindeki, 
felsefî incelemeler mi? Tartışmalar kesin sonuca bağlanmak istenmemiş, adı geçen 
sahalarda yapılacak araştırmaların Orta Çağ Felsefesi'yle meşgul olmak mânâsına gel
diği kabul edilmiştir. Bk. Van Breda, Creation d'une Societe Internationale. S. 815, 
L'Homme et son Destin d'Apres les Penseurs du Moyen Age, 1960, Paris, Louvain, 
Ed. Nauwaelaerts. 
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Ele alacağımız hususlar, İNSAN konusunda 1958 de Bruxelles'de açıl

mış olan Milletlerarası Dünya Fuarı münasebetiyle Centre De Wulf-Mansion'un 

öncülüğünde toplanan Birinci Milletlerarası Orta Çağ Felsefe Tarihi Kongre-

si'nde teşekkül etmiş olan dört komisyon tarafından incelenmiş ve birer rapor 

halinde sunulmuştur 3. Bu Kongrede, ayrıca, İslam düşüncesi incelemelerinin 

önemi belirtilmiş, sonra, "Arap Felsefesi İncelemeleri Milletlerarası Merkezi" 

teşekkül etmiştir. Bu yazımızda,4 bu Merkezin faaliyetinden ve "İslâm Fel

sefesi" üzerinde açılmış olan tartışmadan ve bu felsefenin inceleme alanı 

hakkında ilgili ilim adamlarının görüşlerinden de bahsedeceğiz. 

I 

Orta Çağ Felsefesi öğretimi ve bu öğretimin öğrencilerin felsefe formas

yonu üzerinde oynamış olduğu rolü aydınlatmak hususunda Profesör Maurice 

Giele'nin yapmış olduğu kısmî anketten yararlanmak 5 ve bu anketi yeri gel

dikçe S. t. E. P. M. nin gerçekleştirmiş olduğu inceleme ile tamamlamak 

uygun olacaktır.6 

Prof. Giele söz konusu meseleyi aydınlatmak için Birleşik Amerika, 

Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Kanada, ve Polonya-

daki bazı ilim adamlarına onbir sorudan ibaret birer liste göndermiştir. Soru

ları Kanada'dan R . P . M . D . Chenu, R . P . L . B . Geiger, İspanyadan Carreras y 

Artau, Birleşik Amerikadan V. J. Burke, Fransadan R. P. M. D. Chenu, Mlle. 

M. Th. d'Alverny ve Mlle. A. M. Goichon, İngiltereden R. P. A. Callus, İtal-

yadan Mlle. S. Vanni-Rovighi, Hollanda'dan Mlle. C. J. de Vogel, Polonyadan 

S. Swiezawski, Belçikadan R. P. A. Hayen ve R. P. J. Gilbert cevaplandırmış

lardır. 

Birinci soru şudur: Ülkenizde, kısmen veya tamamen Orta Çağ Felsefesi

ne hasredilmiş kürsüler veya yüksek tahsil müesseseleri hangileridir? 

3 Bk. L'Homme et son Destin içinde: 1. Van Steenberghen, Etat Actuel des Etudes Me-
dievales, 745-753, 2. Giele, L'Enseignemenet de la Philosophie du Moyen Age et Son Röle Dans 
la Formation Philosophique, 755-776, 3. Verheke, Les Editions Critiques des Textes Medievaux, 
777-794, 4. Van Breda, Creation d'une Societe İnternationale Pour l'Etude de la Philosophie 
Medievale et d'une Secretariat Permanant d'Echange d'İnformation, 795-824, Actes du Premier 
Congres İnternationale de Philosophie Medievale (Louvain-Bruxelles 28 Ağustos-4 Eylül 1958) 
içinde. 

4 Bk. burada S. 60, 84. 
5 Bk not 3. 
6 Bulletin de la Societe İnternationale pour l'Etude de la Philosophie Medievale. I, Pre-

miere Annee, 1959, 20. 
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Almanyada: Kolonya, Freiburg ve Münihte önemli merkezler bulunmak

tadır. Kolonya şehrinde bilhassa Thomas-Institut bir öğretim ve çok faal bir 

neşriyat merkezidir. Enstitü Profesör Joseph Koch tarafından 1950 de Kolon

ya Üniversitesinde bağımsız bir araştırma müessesesi olarak kurulmuştur. 

Anî ve müessif ölümüne kadar Profesör Wilpert tarafından idare edilmekteydi 

ve kendisine Dr. Wolfgang Kluxen yardım etmekteydi. Almanyada modern 

felsefeyle ilgilenen müesseseler zaten mevcut bulunduğu için bu Enstitü bil

hassa Eski ve Orta Çağ felsefesiyle ilgilenmekte ve sağlamış olduğu çalışma 

imkânlarını araştırıcılara hazır tutmaktadır . Enstitü, Orta Çağ Felsefesiyle 

ilgilenen ilim adamlarına mahsus olmak üzere, her yıl, Eylül ayında, belli 

bir konu üzerinde inceleme günleri tertip etmektedir. Enstitünün bir kitaplığı, 

filmotek ve fototeki vardır. Kitaplar dışarıya verilmez, fakat, yerinde incelenir. 

Kitaplıkta kritik edisyonlar ve felsefe tarihiyle ilgili ilmî araştırmalar bulun

maktadır. Filmotek ve fototek Enstitünün teşebbüs ettiği araştırmalarla 

ilgili olan vesikalara hasredilmiştir. Enstitüde genel veya özel kitaplıklarda 

bulunan yazmaların basılmış veya basılmamış kataloglarının mümkün olduğu 

kadar t a m fişlerini ihtiva eden bir yazmalar katalogu ve felsefe tarihi eser

lerini ihtiva eden bir bibliyografya bulunmaktadır. Mgr. Koch zamanında 

başlamış ve Kilise Babalarıyle Skolâstik Devreye ait bulunan bibliyografya, 

Ueberweg Geyer'in (1928) Grundriss der Geschichte der Philosophie, II, sini 

tamamlamaktadır. Bu bibliyografya 1956 yılma kadar olan neşriyatı ihtiva 

etmektedir. O zamandan beri bu bibliyografya bütün felsefe tarihine teşmil 

edilmiştir. Şimdi, Enstitüde, Eski Çağdan XV. Yüzyıla kadar olan devreyi 

kaplayan bir bibliyografya mevcuttur. Modern felsefeyle ilgili olan bibliyog

rafyanın 1960 yılında bitirileceği öngörülmüştü. O zaman, Enstitünün bütün 

felsefe tarihiyle ilgili olan bir bibliyografyası olacak demekti*. Bu Enstitünün 

himayesinde ve Orta Çağ felsefesiyle ilgili olan neşriyat şudur: Maister Ec-

kart ' ın latince eserleri, (J. Koch ve Dr. Herbart Fischer, S .J.), Nicolaus 

Cusanus'un eserleri (P. Wilpert ve Dr. Herbart Wacherzapp) ve almanca 

çevirileri, Aristoteles Latinus: Metafizica Media (P. H. D. Saffrey, Wilpert, 

Dr. Gudrun Diem), Maimonides Latinus, Rabbi Moyses, Dux Neutrorum (J. 

Koch ve W. Kluxen), Philo Alexandrinus Liber Philonis (Wilpert, Bormann) 

Aristotelesten Parçalar (Wilpert, Soreth) Ueberweg'in Geschichte der Philo-

sophie'I, sine ek bibliyografya, (Wilpert, Soreth, Bormann), Quellen und Stu-

dien zur Geschichte der Philosophie serisi. Medievistentagungen (1956 dan beri 

Enstitüde her yıl Ortaçağcılar gününde yapılan ilmî konuşmalar), Archiv für 

Geschichte der Philosophie (Wilpert. Dr. Glenn Morrow) ve İbn Sina'nın la

tince metafiziği ve mantığı. 

Şimdi aradan bir on yıl daha geçmiş olduğu hatırlanmalıdır. 
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Bonn'da Albertus Magnus'un eserlerinin kritik edisyonu yapılmaktadır. 

Martin Grabmann-Institut bu önemli çalışmayı üzerine almıştır. 

Avusturyada: Viyanada E.von Ivanho'nun ve Graz'da Profesör Silva 

Taranca'nın kürsüleri vardır. 

Belçikada: Louvain Üniversitesinde Orta Çağ Felsefesi, profesör M. F. 

van Steenberghen tarafından fransızca, R. P. H. L.van Breda tarafından ise 

felemenk diliyle tedris edilmektedir. Tarih, Romanoloji, Germanoloji, Psikolo

ji ve Arkeoloji talebelerine Profesör M. Giele tarafından fransızca, Profesör 

A. Wylleman tarafından bu konuda, felemenkçe daha muhtasar dersler veril

mektedir. 

Louvain Yüksek Felsefe Enstitüsü'nde (Institut Superieur de Philosophie) 

St. Thomas metinleri üzerinde Van Steenberghen tarafından fransızca, Giele 

tarafından felemenkçe açıklamalar yapılmakta, Orta Çağ yazarları üzerinde 

Van Steenberghen tarafından fransızca, Van Breda tarafından felemenkçe 

metin açıklamaları yapılmaktadır. Giele ayrıca, Orta Çağla ilgili felsefî yazma

lar okuyabilmek için alıştırma dersleri yapmaktadır. 

1956 te Louvain'deki bu Yüksek Felsefe Enstitüsünün bünyesinde Eski 

ve Orta Çağ Felsefelerini tetkikle görevli De Wulf-Mension Merkezi (Le Centre 

De Wulf-Mension, Recherches de Philosophie Ancienne et Medievale veya De 

Wulf-Mension Centrum, Navorsing Over Antieke en Middeleeuwse Filosofie) 

kurulmuştur. Bu merkez, bilhassa Aristoteles'in eserlerinin yunanca şerhleri

nin Orta Çağdaki latince tercümelerini neşretmekle meşguldür (Meselâ, The-

mistius, Commentaire Sur le Traite de l 'Ame d'Aristote, Traduction de Guilla-

ume de Moerbeke; Verbeke, Edition Critique et Etudes Sur L'Utilisation du 

Commentaire Dans l'Oeuvre de St. Thomas, 1957). O bakımdan Eski ve Orta 

Çağ üzerinde uzmanlaşmış küçük kitaplığında Aristoteles'in yunanca şerhle

rinin latince tercümelerinin fotokopileri bulunmaktadır. Bu Enstitü, ayrıca, 

Belçikada doğmuş olan Orta Çağ filozoflarına da önem vermektedir. 

Yine, Louvain de teşekkül etmiş olan (1959) Orta Çağ Düşünce Tarihi 

Araştırmaları Millî Merkezi (Centre National de Recherche d'Histoire de la 

Pensee Medievale), Orta Çağ düşüncesiyle bilhassa Belçikanın kültür tarihini 

aydınlatacak şekilde ilgilenmektedir. Bu merkez, ayrıca Orta Çağ incelemeleri 

ve arap diliyle yazılmış felsefeyle ve yazmalarla ilgili fişleri ihtiva etmektedir. 

Namur'da 1959 da teşekkül etmiş olan Centre d'Etudes Medievales (Orta 

Çağ İncelemeleri Merkezi) Orta Çağ metinleriyle ilgili neşriyat yapmaktadır. 



ORTA ÇAĞ FELSEFE TARİHİ VE S .İ .E .P .M . 191 

Heverle-Louvain'deki Institut Historique Augustinienne (St. Augustusçu 

Tarih Enstitüsü) 1951 de kurulmuş olup, St. Augustinus'a ve onun tarikatına 

bağlı bulunanlarla ilgili incelemeler yapmakta, onlarla ilgili kitap ve fişleri 

araştırıcılara sunmakta ve Augustiniana isimli üç ayda bir yayınlanan bir 

dergi çıkarmaktadır. Bu Enstitü New York'taki Augustinian Historical Ins-

titut ile işbirliği yaparak Orta Çağda Gilles de Rome, Thomas de Strasbourg, 

Alfonsus Vargas gibi augustinusçu filozofların eserlerini fotomekanik yoluyla 

neşretmek istemektedir. 

Belçikadaki dinî tarikatların felsefe kollejleri felsefe tarihi derslerinin 

önemli bir kısmını Orta Çağa ayırmakta ve Orta Çağ yazarlarını açıklamak

tadırlar. 

Belçikada Union Academique Internationale'in neşretmiş olduğu Compte 

Rendu de la Trenle Deuxieme Session Annuelle du Comite (9-12 Juin 1958) 

de Orta Çağcıları ilgilendiren şu eserlerle ilgili çok önemli bilgiler bulunmakta

dır: Catalogues des Manuscrits Alchimiques Latins, Dictionnaire du Latin Me-

dieval, Archivum Latinitatis Medii Aevi, Corpus Philosophorum Medii Aevi, 

Corpus Platonicum, Commentaires d'Averroes, Aristoteles Latinus, Concordence 

et Indice de la Tradition Musulmane, Monumenta Musicae Bysantinae, Cata

logues Translationum et Commentariorum. 

Birleşik Amerikada: Katolik Üniversitelerde ilerlemişlere mahsus kurlar 

bulunmaktadır (Graduate Scools). Washington, D. C. da The Catolic Univer

sity of America, St. Bonaventura, N. Y. da St. Bonavantura University'ye bağlı 

The Franciscan Institut (1940-1942 de kurulmuş olup Bonaventura, Duns 

Scotus, Okkamlı William'ı neşretmekle meşgul), St. Louis, Missouri'de St. 

Louis University, South Bend, Indiana'da Notre Dame University'ye bağlı 

Institut of Mediaevel Studies, Milwauke, Viscons. da Marquette University, 

Washington, D. C. da Georgetown University, River Forest, Illinois'da Al-

bertus Magnus Lyceum For Natural Science'e bağlı Dominican House of Stu

dies. Bu üniversitelerde M. A. ve Ph. D. derecelerine hazırlanırken öğrenci bu 

derecelere mahsus olan kurların yarısını Orta Çağ Felsefesi olarak almaktadır. 

Katolik olmayan üniversitelerden New York'ta Columbia University, 

Bloomington, Indiana'da Indiana University, Chicago, Illinois'da Chicago 

University, New Haven, Connecticut'ta Yale University, Cambridge, Mass. 

de Harvard University de bir veya iki profesör fırsat düştükçe oldukça kısa 

kurslar yapmaktadırlar. 

Fransada: 1954 te kurulan, Mlle d'Alverny'nin Orta Çağda Felsefe Ta

rihi tedrisatını idare ettiği Poitiers'deki Centre d'Etudes Superieurs De Civi-
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lisation Medievale isimli merkezden başka, hernekadar, uzmanlaşmış bir mü

essese mevcut değilse de şunları saymak icabeder: 1. Paris-Sorbonne'da M. 

de Gandillac'ın Felsefe Tarihi kürsüsü vardır. 2. Ecoles Pratique des Hautes 

Etudes'te 5. Bölümde P. Vignaux bilhassa Orta Çağ felsefesiyle ilgili tedrisat 

yapmaktadır, G. Vajda ise Orta Çağda Yahudi düşüncesi ve felsefesiyle ilgili 

dersler vermektedir. Pariste bu çeşit dersler yapılmadığı için bu sahada tez 

yapmanın hemen hemen imkânsız olduğundan yakınılmaktadır. 3. İnstitut 

Catholique de Paris'de J. Chatillon Orta Çağda teoloji ve felsefe vermektedir. 

4. Angers, Lille, Lyon ve Toulouse'daki Instituts Catholiques te Orta Çağ fel

sefesi görülmektedir. 5. Lyon ve Bordeaux'daki Edebiyat Fakültelerinde arap-

ça incelemelerini yöneten Profesör R. Arneldez, bilhassa, Orta Çağda arap 

diliyle yazılmış felsefî eserler üzerinde tedrisat yapmaktadır. 6. Saulchoir ve 

St. Maximin Toulouse'daki büyük dominiken merkezler. 7. Diğer Fransız 

üniversitelerinde Felsefe Tarihi Kürsü Profesörleri imtihan programlarını 

tatbik etmekte, ve ara sıra Orta Çağ felsefe tarihini tedris etmektedirler. 

(Montpellier'de Prof. A. Forest'in dersleri müstesna). Bununla beraber, Fran-

sada Üniversitelerde veya Yüksek Okullarda Orta Çağ felsefesinin kültür, 

ilim ve cemiyet açısından mânâsı üzerinde durulmaktadır. Fakat, ne buralar

da, ne de katolik üniversitelerde dersler arasında en küçük bir organik koor

dinasyon mevcut değildir. 

Hollandada: Hollanda Üniversitelerinde Orta Çağ felsefesine hasredilmiş 

özel kurlar yoktur. Sadece, Utrecht Üniversitesinde Eski ve Orta Çağ felse

feleri Kürsüsü mevcuttur. Nimeg'te felsefe tarihinin bütün devreleri bir tek 

kürsü profesörüne verilmiştir. Orada da modern felsefeye önem verilmektedir. 

İngilterede: Oxford'ta ve Glasgow'da Orta Çağ düşünce tarihiyle ilgili bir 

kürsü ve bir ders bulunmaktadır. Dominikenlerin ve Jesüitlerin Studia Genera 

le'sinde özel dersler vardır. 

İspanyada: 1943 te kabul edilen ve Felsefe ve Edebiyat Fakültesi Sta

tüsüyle tamamlanan "Ley de Ordinacion Universitaria" gereği, devlet üniver

sitelerinde 1947 denberi özel olarak Orta Çağ Felsefe Tarihi tedris edilmektedir. 

Bu tedrisat adı geçen fakültenin sadece Madrid, Barselona ve Valansiya'da 

bulunan Felsefe Bölümünde yapılmaktadır. Felsefe Lisansı, başlangıç kurlarını 

ihtiva etmektedir. Bu kurlar diğer bölümlerle müşterek olarak yapılmaktadır. 

Felsefe lisansı, bir de, üç ihtisas kuru ihtiva etmektedir. Bu ihtisas kurları 

içerisinde bir kur Felsefe Tarihi devrelerinden birine, Eski Çağ, Orta Çağ, 

Modern Çağ ve Çağdaş olmak üzere tahsis edilmektedir. Orta Çağ felsefe Ta

rihi lisansın 4. senesinde, yani, mezuniyetten bir sene önce verilmektedir. 

http://Catholiqu.es
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Kiliseye bağlı yüksek tahsil müesseselerinde Orta Çağ Felsefesini ihtiva 

eden genel bir felsefe tarihi verilmektedir. Madrid'te Felsefe Tarihi öğreti

minden sorumlu olan bir kişi yoktur. Valansiya'da 1958'de kürsü A. Munoz 

Alonso tarafından işgal edilmişti. Barselona'da ise kürsü başkanı D. J. Car-

reras y Artau'dur. 

Orta Çağ incelemelerinde uzmanlaşmış hiçbir müessese yoktur. Instituto 

Luis Vives de Filosofia fırsat düştükçe, Orta Çağ felsefesiyle ilgili incelemeler 

yayınlamaktadır. Barselona'da da bu çeşit incelemeler neşredilmektedir. 

Maiorecensis Scola Lullistica, Friburg-en-Brisgau Üniversitesiyle iş birliği 

yaparak R. Lullus'un latince eserlerinin neşrine başlamıştır. Barselona'daki 

Institut d'Estudios Catalans ise Lullus'un katalanca yazılmış eserlerinin neşriyle 

meşguldür. 

İtalyada: İlkin Roma Kilisesine bağlı Üniversiteleri, Instituto Storica 

S. Sabina (St. Thomas'in eserlerinin neşriyle meşgul olan ve Papa Leo X I I I 

emriyle 1880 tarihinde teşekkül eden Commission Leonina buraya bağlı) gibi 

manastırları, Romadaki Pontificum Athenaeum Antonianum (Duns Scotus'un 

eserleriyle meşgul Commissio Scotistica buraya bağlıdır ve başında R. P. Balic 

bulunmaktadır) ile Quarachi'deki Collegium S. Bonavanturae gibi fransisken 

merkezleri zikretmek lâzımdır. 

Milano'daki Universita Cattolica del Sacrae Cuore'de bir Orta Çağ Felsefe 

Tarihi Kürsüsü bulunmaktadır. Yine aynı Üniversitede E. Bettoni, O. F. M. 

tarafından Orta Çağ metinleriyle ilgili dersler verilmekte, Profesör E. Bertola 

tarafından ise Orta Çağ Felsefe Tarihi üzerinde serbest dersler yapılmaktadır. 

Yine bu Üniversiteye bağlı bir Centro di Studi Mediavali vardır ve Orta Çağ 

latincesi profesörü E. Franceschini tarafından idare edilmektedir. Bu merkez 

1955 ve 1958 de olmak üzere iki ciltlik Miscellanea del Centro Di Studi Medio-

evali isimli eseri neşretmiştir. 

İtalyada Orta Çağ Felsefesiyle ilgili iki merkez bulunmaktadır. Milano-

daki Universita Cattolica ve Roma Üniversitesi. Birinci merkezin başında Mgr. 

A. Masnovo, ikinci merkezin başında Bruno Nardi bulunmaktadır. Katanya 

Üniversitesinde Felsefe Tarihi profesörü olan C. Ottaviano ise Masnovono'nun 

eski bir talebesidir. Orta Çağ felsefesi üzerinde epeyce neşriyat yapmıştır. 

Birkaç yıldan beri İtalyanın hemen hemen bütün büyük üniversitelerinin 

Felsefe ve Edebiyat Fakültelerinde bir Orta Çağ Felsefe Tarihi tedrisatı mev

cut bulunmaktadır. Meselâ, Milanodaki devlet üniversitesinde, Turin'de, 

Genova'da, Pavia'da, Padua'da, Floransa'da, Roma'da, Napoli'de, Katanya'-

da, Palermo'da olduğu gibi. 
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Kanadada çok meşhur merkezler bulunmaktadır. Torontoda Pontifical 

Institut of Mediaevel Studies 1929'da Peres Basiliens tarafından kurulmuştur. 

Direktörü çok meşhur Orta Çağ Felsefe Tarihçisi Etienne Gilson'dur. Bu Ens

t i tü Mediaevel Studies isimli bir dergi çıkarmaktadır. Teoloji, Felsefe, Tarih, 

latince literatürle meşgul olan Ensti tünün neşriyatı için sekreterine yazmak 

icabeder. 

1925 te teşekkül etmiş olan The Mediaevel Academy of America, Orta 

Çağda sanat, Arkeoloji, Tarih, Hukuk, Edebiyat, Müzik, Felsefe, İlim, ve 

Müesseselerle ilgilenmektedir. İbn Rüşd'ün arapça, ibrani ve latince şerhlerini 

neşretmekle meşguldür, üç ayda bir Speculum'u çıkarmaktadır. 

1930 da Ottawa'daki College Dominicaine'e bağlı olarak teşekkül etmiş, 

1942 de Montreal Üniversitesine taşınmış ve oradaki Felsefe Fakültesinin bir 

bölümü haline getirilmiş olan Institut d'Etudes Medievales'in iki gayesi vardır: 

Birisi Batı Avrupadaki fikir tarihi ve müesseseleri üzerinde modern positif 

metodlarla bilgi vermek, diğeri Orta Çağın çeşitli disiplinleri üzerinde uzman

laşmak isteyenlere teknik kurlar vermek. Bu maksatla Enstitü 20.000 cilt 

kadar tu tan bir kitaplığa sahiptir. Enstitü neşriyatı için Sekreterliğe yazıla

bilir. 

Polonyada: İlkin, oradaki üniversitelerle Kiliseye bağlı olan yüksek tahsil 

müesseselerini birbirinden ayırdetmek lâzımdır. Yüksek tahsil hakkı olan 20 

kadar piskoposluk semineri, Varşova İlahiyat Akademisi, yine, yüksek tahsil 

müessesesi olarak sayılan Lazaristlere, Dominikenlere, ve Jesuitlere ait çeşitli 

ilahiyat ve felsefe enstitülerinde Orta Çağ Felsefesi, Genel Felsefe Tarihinin 

bir parçası olarak muamele görmektedir. Felsefe oldukça tam bir şekilde Var

şova, Krakovi ve Lublin Katolik Üniversitelerinde okutulmaktadır. Krakovi-

deki Genel Felsefe Tarihi kurları Orta Çağ Felsefesini de ihtiva etmektedir. 

Varşova'da Orta Çağ Felsefesine mahsus bir kürsü bulunmaktadır; Kürsü 

Profesörü Legowicz'tir. Lublin Katolik Üniversitesindeki Orta Çağ Felsefesi 

tedrisatı daha teferruatlıdır. Bu işle iki kürsü meşgul olmaktadır. Biri Eski 

Çağı ve Orta Çağın başlangıcını ele alan kürsü, diğeri ise Orta Çağı ve Modern 

Çağın başını ele alan kürsü. Birinci Kürsünün başı Kurdzialek, ikincisininki 

Swiezawski'dir. A. Krapiek, O. P. metafizik meseleleri tedris ederken bu me

selelerin tarihi yüzünü aydınlatmaktadır. Polonyada Orta Çağ incelemelerine 

ait çalışmalar bilhassa Polonya İlimler Akademisi'ne bağlı olarak yürütül

mektedir. Bu çalışmalar Akademiye bağlı olan Bibliyografya Bölümü, Eski 

ve Orta Çağ Felsefesi, ve Sosyoloji inceleme merkezlerininin ürünleridir. Bu 
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ürünler hakkında teferruatlı bilgi fransızca neşredilen 31 sahifelik eserde 

bulunabilir.7 

Profesör Giele'nin ikinci sorusu şudur: 

"Orta Çağ Felsefesi tedrisatı nasıl bir açıdan yapılmaktadır? Sırf tarihî 

olarak mı, felsefî meselelere bir giriş olarak mı, yoksa İlahiyata bir giriş ola

rak m ı ? " 

R. P. Hayen'e göre içinde Orta Çağ felsefesi bulunan eserlerin yapısı gereği 

her üç görüşü birleştirmek lâzımdır. Bu durum Orta Çağ felsefesinin Teolo

jiyle ve Modern Felsefeyle olan alâkası meselesini de ortaya koyar. Sırf tarihî 

bir tedrisat, felsefesiz bir felsefe tarihine yol açabilir. 

Swiezawski şu mülâhazalarda bulunmaktadır: Kiliseye bağlı teşekkül

lerde bu tedrisat İlahiyata giriş hizmetini görmektedir. Polonya İlimler Aka

demisinde ise sırf tarihî ve alimane bir yol takip edilmektedir. Lublin Katolik 

Üniversitesinde Felsefe tarihi tedrisatı felsefe problemleri incelemelerine 

sımsıkı bağlı bulunmaktadır. Tarihe bağlı bir felsefî tecrübe ile derinleştiril-

memiş bir bilgi olmaksızın gerçek bir felsefe olamaz. Tarihten tecerrüt et

miş bir felsefe bir hayâldir. Esasen, tarihini yazabilmek için de felsefe hakkında 

çok açık bir fikre sahip olmak lâzımdır. Bunlardan anlaşılmaktadır ki felsefe 

öğretimi felsefî bir şekilde ve aynı zamanda tarihî olarak yapılmaktadır. 

Mlle. C. J. de Vogel'e göre, Utrecht'te yapılan Orta Çağ felsefe tedrisa

tının İlahiyatla hiçbir alâkası yoktur. Eski ve Orta Çağ felsefesini tarihî yönden 

ele almak, onu felsefî olarak ele almaya engel teşkil etmez. 

Mlle. S. Vanni Rovighi'ye göre Orta Çağ felsefesi İtalyada tarihî bir şe

kilde verilmektedir, ama felsefe tarihçileri tarafından! Bu tarihî verme tarzı 

profesörlerin felsefî kanaatlerine göre değişmektedir. 

R. P. Callus'a göre dinî manastırlarda Orta Çağ felsefesi Teolojiye hazırlık 

olarak verilmektedir. Oxford ve Glasgow'da ise felsefenin curriculum'unun bir 

parçasıdır. 

Mlle d'Alverny'ye göre, Poitiers'deki merkezde verilen dersler tarihî olma 

temayülünde. Çünkü bu kurlar felsefe problemlerinde derinleşmek üzere bir 

ön hazırlığı olmayan tarihçilere verilmektedir. O bakımdan, işe bir tarihî girişle 

başlamak, fikirler tarihini kültür tarihi içerisine yerleştirmek lâzımdır. 

7 Mediavalia Philosophica Polonorum, W. Senko, Warszawa. 



196 MUBAHAT TÜRKER KÜYEL 

Legowicz'e göre, tarihin diyalektik bir telâkkisinde Orta Çağ felsefesinin 

belli bir yeri vardır. Eski Çağ düşüncesi ile Modern Felsefe arasına bir uçurum 

konulamaz. Orta Çağ Felsefesi insaniyet tekâmülünün bir anıdır. 

İspanya devlet üniversitelerinde yapılan tedrisatın tamamen tarihî bir 

karakteri ve bilgi vermek gibi bir maksadı vardır. Halbuki Kiliseye bağlı 

müesseselerde bu tedrisat Teolojiye bir giriş karakteri taşımaktadır. 

Profesör Giele'nin üçüncü sorusu şudur: Bu tedrisatta, sadece 1. Büyük 

şahsiyetler mi ele alınmakta? 2. Yoksa, başlıca devreler ve cereyanlar üzerinde 

mi durulmaktadır? 3. Genel tarihî çerçeve hangi ölçüde ele alınmaktadır? 

Birleşik Amerikada öğrencilerin bir ön hazırlığı bulunmaktadır. Kurlarda 

oldukça derinleşilmektedir. Orta Çağda siyasî veya genel tarihe o kadar önem 

atfedilmeden bir problem ve onun tarihiyle meşgul olunmaktadır; ya birkaç 

yüzyıl içinde veya bir okul içinde, meselâ, " X I I I . Yüzyılda Gaiyet" veya 

"Fransiskenlerde Gaiyet" gibi. 

Oxford'ta, meselâ St. Thomas veya Duns Scotus gibi, birkaç büyük fi

lozofta bazı meseleler incelenmekte, ayrıca, genel Orta Çağ düşünce tarihi 

yanında Orta Çağ üniversitelerinde öğretim metodu ve tekniği üzerinde de 

kurlar verilmektedir. 

İtalyada tedrisat şekli, dersi veren hocanın şahsî temayüllerine bağlı 

kalmaktadır. Marksist ve marksist temayüllü hocalar Orta Çağı ekonomik, 

politik ve sosyal bir çerçeveye sokmaktadırlar (Pavia'dan Alessio gibi). Fakat, 

Orta Çağı böyle bir açıdan almak için muhakkak surette marksist olmak gerek

mez. Nitekim, marksist oldukları halde, ekonomik ve sosyal şartlar üzerinde 

o kadar israr etmeyen hocalar da bulunmaktadır (Floransa'dan Vasoli gibi). 

Fakat, kelimenin tam manasıyla alim bir tarihçi gibi çalışanlar da vardır 

(Meselâ Gregory gibi). 

Polonyada sadece büyük filozoflar ön sırayı işgal etmemektedir. Önemli 

olan, yüzyıllardaki cereyanları ortaya koymak olduğu için ikinci dereceden 

düşünürlere de yer verilmektedir. Bilhassa, problemler üzerinde durulmakta, 

tarihî çerçeve üzerinde pek israr edilmemektedir. 

İspanyada kurların ne şekilde verileceği hakkında herhangibir resmî kayıt 

ve şart mevcut değildir. Hocalar genel tarihî tabloyu çizdikten sonra, Orta 

Çağın meşhur simaları üzerinde israr ederek, cereyanlarla meşgul olmaktadır

lar. 

Profesör Giele'nin dördüncü sorusu şudur: Orta Çağ Felsefe Tarihi tedri

satının felsefe formasyonunda oynamış olduğu rol nedir? 
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Cevap verenlerin hepsi bu tedrisatın önemli bir rol oynadığı kanaatinde-

dirler. Bu çağı öğrenmek, hem felsefî problemlerin doğuşunu göstermek, hem-

de Descartes, Kant v.s. gibi modern çağ filizorlarını anlamak bakımından 

önemlidir. Üstelik, Orta Çağda felsefî hayat son derece yoğundu. Ciddî bir 

felsefe formasyonu için Orta Çağ felsefe cereyanlarını öğrenmek vazgeçilemez 

bir temel ve felsefe problemlerine bir giriş teşkil eder. 

Profesör Giele'nin beşinci sorusu şudur: Bu öğretim ne şekilde daha ve

rimli olabilir? 

Tabiî, ilkin, bu öğretimi yapanların kendilerinin iyi birer formasyon almış 

olmaları gerekir. 

Profesör Swiezawski bu soruyu teferruatlı bir şekilde cevaplandırmakta

dır: "Üniversitedeki felsefe tahsili, öğrencilerin genel formasyonu ile felsefe 

disiplinlerinden herhangibirinde uzmanlaşmayı kolaylıkla telif edecek şekilde 

yapılmak lâzımdır. Muhtelif felsefe profesörleri kendi aralarında bazı ana me

seleleri verimli bir şekilde tartışabilirler. Temenni edilir ki kürsüler arasında 

daha fazla bir ortak çalışma yapılsın. Felsefe tarihi profesörleri tarihî konuları, 

sadece birer tarihî şey olarak değil, fakat, daima yaşayan aktüel meseleler 

şeklinde takdim edebilirler. Orta Çağ felsefesi bir din müdafaası veya dema

gojik bir propaganda açısından ele alınmamalıdır. Eğer, öğrencilerin yarar

lanacakları bir kitaplık ve bir mikrofilm kolleksiyonu olursa, her felsefe tarihi 

dersi mükemmel bir çalışma olur. Onlara okumaları için daha fazla zaman, 

dersler ve imtihanlara daha az zaman bırakmak icabeder. Seminerlere önem 

vermelidir. Lise tahsili talebeye latince, Yunanca ve başlıca yabancı diller 

hakkında daha sağlam bir formasyon ve daha derin bir bilgi vermelidir." 

Profesör Wilpert ve Mlle. d'Alverny felsefî vokabülerin önemine ve Orta 

Çağdaki özel felsefe terminolojisine dikkati çekmektedirler. Bu işi çok itina 

ile yapmak, dakik ve teknik karşılıklar bulmak lâzımdır. 

Profesör Giele'nin altıncı sorusu şudur: Öğrencilerin eline Orta Çağ ya

zarlarının metinlerini vermeli midir? 

Bu sorunun cevabı hangi talebenin söz konusu olduğuna bağlıdır: Başla

yanlar mı, ilerlemişler mi? Öğretim iki dereceli olmalıdır. Başlayanlara tarihî 

unsurları ve doktrinlerin özetlerini vermek yeter. Onlara iyi bir felsefe tarihi 

kitabı tavsiye etmek lâzımdır. İlerlemişlere ise metin vermek gerektir. Bu 

suretle onları şahsî araştırmaya yöneltmek icabeder. Kritik edisyon yapmaya 

alıştırmak da ihmal edilmemelidir. 
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Profesör Giele'nin sormuş olduğu yedinci ve sekizinci sorular şunlardır: 

Hangi metinleri okumak lâzımdır? Hangi dillerde? Muhtasar bir şekilde mi 

yoksa teferruatlı bir şekilde mi okutmalıdır? 

Eserler yazıldıkları dillerde okutulmalıdır: Lâtince, Yunanca ve Arapça 

olarak. Modern dillerden birine yapılmış olan çevirileri okutmanın ilerlemiş 

öğrencilere hiçbir faydası yoktur. 

Profesör Giele'nin sormuş olduğu dokuzuncu soru şudur: Seçilmiş metin

lerin neşredilmeleri arzu edilmekte midir? 

İlerlemiş talebeler için mümkün olduğu kadar mükemmel neşredilmiş 

metinler tercih edilmelidir. 

Profesör Giele'nin sormuş olduğu onuncu soru şudur: Öğrencilere uygu

lamalar meyanında hangi metinler verilmelidir? 

Her şey öğrencilerin vasıflarına bağlıdır. Öğrenciler metinlerin kritik 

edisyonunu yapmaya hazırlanmalıdır; bu iş için en elverişli yer seminerlerdir. 

Seminerlerde metin çözme, yazmanın transkripsiyonu, metin tesisi, kaynak

lara bağlayan notlar koyma, felsefî dil hakkında yazarı çağdaşlarına bağlayan 

ve tarihî yönden yapılan açıklamalara bağlı mülâhazalar yer almalıdır. Ayrıca 

belli bir devrede özel bir mesele etrafında yoğunlaşma olmalı, bir düşünce 

akımı incelenmelidir. İki veya daha fazla düşünürün durumları karşılaştırıl

malıdır. Metin okunmalı, yazılı olarak özetleri yapılmalıdır. Bir mesele üzerin

de 8-10 sahifelik tema seçilip işlenmeli ve konu tartışılmalıdır. İlerlemiş öğ

rencilere belli bir yazar hakkında monografi yaptırılmalıdır. Onlar bu suretle 

bibliyografya toplamak, kaynakları tesbit etmek, yazarın tarihî yönden te

sirlerini incelemek gibi çalışmalara alıştırılmış olurlar. 

Seminerler Orta Çağ felsefesinin bel kemiğidir. Her öğrenci lisans tezini 

yapmazdan önce, muhakkak, seminerde bir ödev yapmaya mecbur tutulma

lıdır. Bu ödev lisans tezinin küçük bir modeli olabilir. Yapılan ödevin nüsha

ları çoğaltılmalı ve müştereken tartışılmalıdır. 

Profesör Giele'nin sormuş olduğu onbirinci soru şudur: Orta Çağın duru

mu ile Çağdaş felsefenin meseleleri karşılaştırılmalı mıdır? 

Callus'a göre bu karşılaştırma arzuya şayandır, ancak, öğrencilerin konu 

hakkında bilgileri varsa. Bourke'de bu karşılaştırmaya taraftardır; ancak, 

vokabüler değişimlerine intibak etmek, bir kaç dil bilmek öğrenci için son 

derece güçtür. Esasen, her iki felsefe çağını bilen profesörler de azdır. De Vo-

gel'e göre, yeri geldikçe bu karşılaştırma yapılabilir. Hayen'e göre, başlangıç 
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kurlarında St. Thomas'nın veya Duns Scotus'un egzistansiyalisminden bahset -

memelidir. Profesör Gilbert'in de işaret etmiş olduğu gibi, bu yersiz karşılaş

tırma başlayanları korkunç bir anakronismaya sürükleyebilir. Bu yönden, 

meselâ, Carreras y Artau böyle bir karşılaştırmaya taraftar değildir; ancak 

iki devrin tezatlarına veya benzerliklerine işaret edilebilir, meselâ X I I I . Yüz

yıl mantığı ile çağdaş formel mantık gibi. Rovighi'ye göre, karşılaştırma yap

mak veya yapmamak hocanın felsefî fikirlerine bağlıdır. Rovighi'nin kendisi 

bazen bu karşılaştırmayı yapmaktan kendini alamamaktadır. Meselâ Hugues 

de St. Victor'un De Unione Corporis et Spiritus'unu okurken Descartes'in 

Traite des Passions'unu, St. Anselmus'un De Veritate'sini okurken Heidegger'in 

Vom Wesen des Grundes, Vom Wesen der Wahrheit'ını hatırlamamak, Pierre 

d'Auriole'de Esse ve Aperens'den bahsederken Husserl'deki "Intentionalite"yi 

hatırlamamak, Okkamlı William'dan bahsederken, Yeni Positivistleri dü

şünmemek elden gelmez. Swiezawski'ye göre, Orta Çağ felsefesi gerçek bir 

felsefe olduğu için, incelenecek konuları pek çoktur. Bu konuların çoğu çağdaş 

felsefede bulunmaktadır. O bakımdan, iki felsefe arasındaki beraberliğe işaret 

etmeli, fakat, Orta Çağ felsefesinin aktüalitesini ve sırf felsefî yönden Çağdaş 

felsefeye üstünlüğünü göstermelidir. Her nekadar Çağdaş felsefe bazen, Orta 

Çağın felsefî problemlerini anlamaya yardım ederse de modern çağ insanı 

için Orta Çağ meseleleri hemen hemen anlaşılmaz olduğundan, tarihî perspek

tifle ilgili hakikatleri tahrif etmekten son derece kaçınılmalıdır. 

2 

Orta Çağ Felsefe Tarihi incelemelerinin şimdiki durumuna gelince: Bu 

konuyu incelemek için Profesör Van Steenberghen beş soruluk bir liste hazır

lamış, bu sorulara Kahire'den R. P. Anawati, Oxford'tan R. P. Callus, Rouen'-

dan R. P. Chenu, Paristen Mlle. d'Alverny, ve De Gandillac, Namur, Lille 

ve Lyon'dan M.le chan. Ph. Delhaye cevap vermiş, Almanya, İtalya, İspanya, 

ve Birleşik Amerika'dan cevap alınamamıştır. 

Soru: 1. Size göre, bugün araştırıcıların önünde bulunduğu ve çözümü en 

âcil olan mesele nedir? Cevap: İlkin, metin neşri. Kritik metinler olmasa bile 

iyi metinler. Bu arada Arapça yazan filozofların, bilhassa İbn Sina ve İbn 

Rüşd'ün latinceye çevrilmiş eserlerini neşretmek ve her neşrin sonuna bir 

lexique eklemek gerekir. Sonra, çalışma vasıtalarını hazırlamak gerekir: Yaz

ma katalogları, ve yazmaların başlangıçlarını ihtiva eden cetveller. İyi yazma 

katalogları halâ çok nadir olduğu için, hem kitaplık memurlarına kataloglama 

işinde yardım etmeli, hem de genç tarihçileri bu işe sevkedip alıştırmalı. Ki

taplıklar arasında yazma başlangıçlarını ihtiva eden cetvellerin değiş tokuşu 
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yapılabilir. Yazarların ve aynı kategoriden olan eserlerin cetvelleri hazırlan

malıdır. Meselâ Aristoteles Latinus gibi. Bu arada, arapça yazılmış felsefî eser

lerin Batı dillerine yapılmış tercümelerinin cetvellerini yapmak, sonra bunlar 

içerisinden hangilerinin tercümesi yapılmak isteniyorsa, bu ,tayin edilmelidir. 

Glorieux ve Stegmüllerinki gibi mevcut cetveller tashih edilmelidir; ve bu 

tashihle ilgili fişler bir merkezde toplanmalı ve neşredilmelidir. Aynı katego

riden yazarlar külliyatında Aristoteles Latinus örnek alınmalı, buna Aristote

les'in şerhleri eklenmelidir. Orta Çağda arapça yazılmış felsefî müellefat tarihi 

yapılmalıdır, ve buna iyi bir bibliyografya eklenmelidir. Her yazara ait bir 

lugatça ve diksiyoner hazırlanmalıdır. Gerekirse, bir heyet tarafından Orta 

Çağ filozofları lugati hazırlanmalıdır. Jourdain, Grabmann, ve Steinscheni-

der'in Orta Çağdaki tercümelerle ilgili eserleri ihya edilmelidir. Orta Çağda 

latince yazarların dayanmış oldukları arapça kaynaklar ortaya çıkarılmalıdır. 

Araştırıcılar arasında, şahıslar hakkında monografiler hazırlamaya veya 

tarihî sentezler yapmaya hiç iltifat edilmemektedir. 

Soru: 2. Orta Çağ Felsefe Tarihinde bertaraf edilmesi gereken tehlike ne

dir ? Tarafgirlik, müfrit milliyetçilik, hizipçilik. Tarafgirliğin -eğer bu "güna

h a " giren tarihçi mutedil bir kişi ise- bazen hoş tarafları vardır. Heyecanları

nın esiri olan tarafgir, genel olarak, ilginçtir, fakat, tuhaf durumlara düşer 

(Mandonnet'de olduğu gibi). Bazen de incelemeleri körükleyen durumlar da 

yaratır. Genç araştırıcıların ikinci dereceden bir yazarla oyalanıp durmalarına, 

bu türlü faydasız çalışmalara bilhassa doktrin tarihinde rastlanmaktadır. 

Gençler hakikî tarihî araştırmalara sevkedilmeli, ikinci dereceden yazarlarla 

doktrin yönünden değil, fakat, tarihî zincirleniş yönünden ilgilenmelidirler. 

Soru: 3. Nasıl bir çalışma metodu tavsiye edilmelidir? 

Orta Çağ latincesinin felsefe vokabüleri ve legzikografi yapılmalıdır. Bir 

devredeki tema incelemeleri çekici olmakla beraber, başlayanlara tavsiye edi

lemez. Temalar üzerinde yetkili hocalar idaresinde seminer yapılabilir. Doğu 

ile Batı arasında karşılaştırmalı incelemeler yapılabilir; ve yapılmalıdır. Orta 

Çağı incelerken çağdaş felsefe meselelerini bir yana bırakmalıdır, çünkü teh

likeli bir anakronizmaya düşülebilir. 

Kaynaklar incelenirken Kilise Babaları Devri ile Orta Çağ arasındaki 

bağlantıya dikkat edilmelidir. Ya Migne'nin Patrologia'sı ya da Rönesanstaki 

bazı neşirler tekrarlanmalıdır. Milletler arası bir posta kutusu açmalı, orada, 

yeni metin keşifleri, metin teşhisleri yer almalı, sonra, bu bilgiler bir belleten 

vasıtasıyle yayınlanmalıdır. Muhakkak surette, kısa da olsa, sıhhatli yazma 
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katologları yapılmalı, gerekirse, bu iş için ilmî kurumlara baş vurmalıdır. 

Bu münasebetle, Barselona'dan Carreras y Artau İspanyadaki İlmî Araştırma 

Yüksek Konseyine başvurma görevini üzerine almıştır. Orta Çağ yazarları 

tablolarda daima latince isimleriyle gösterilmelidir. De Gandillac, bir Glossaire 

du Latin Philosophique hazırlamaya teşebbüs etmiştir. Burada eski Çağdan 

Modern Çağa kadar latince felsefe dilinin geçirmiş olduğu safhalar gösteril

miştir. Bir Dictionnaire de Philosophie Midievale'in Thomas-Lexikon tipinde 

veya Lalande tipi vokabülerin Orta Çağa uygulanmış şekli olabileceği ümit 

edilmektedir. 

Soru: 4. Sizce Orta Çağ felsefesini kültür çevresinden tecrit etmeli midir? 

Gerek Müslüman gerekse hıristiyan filozofları kültür çevrelerinden tecrit 

etmek son derece hatalıdır. Müslüman felsefesini İslâm kültüründen sıyırarak 

incelemek mümkün değildir. Orta Çağda felsefeyi ilimlerden ve teolojiden 

sıyırmak manasızdır. Çünkü, bu çağda felsefe, İskenderiye geleneğine uygun 

olarak, hem beşerî, hem de tanrısal ilmi ihtiva etmektedir. Eğer, insanın, tarihî 

ekonomik, ilmî ve sosyal muhit hakkında yeter derecede bilgisi olmazsa, çok 

ciddî tehlikeler belirir. Hem marksist doğmatisme düşmeden, hem de Orta 

Çağ meselelerini modern meseleler haline dönüştürmeden, düşüncenin tekâ

mülü ile sosyal müesseseler, siyasî şekiller, idare eden sınıflar arasındaki mü

nasebeti görmeli ve bölge bölge, yüzyıl yüzyıl meseleleri teferruatlı olarak 

incelemelidir. 

Soru: 5. Şimdiye kadar yapılan incelemeler, sizde, Orta Çağda gerçek bir 

felsefe hareketi olduğu hakkında bir kanaat uyandırmış mıdır? Yoksa, Orta 

Çağı bir başka şekil de mi tavsif etmelidir? 

Orta Çağda gerçek bir felsefe hareketi vardır. Felsefe, teolojik meselelerin 

hakimiyetinde görünmekte ise de, meselâ, X I I . yüzyıldaki ahlâk teorileri, 

veya X I I . yüzyıldaki aristotelesçiliğin inkişafında olduğu gibi, halis felsefe 

geleneği de mevcuttur. 

3 

Orta Çağ Felsefe Tarihi alanında metinlerin ortaya konulması ve hazır-

lanmasıyla ilgili meseleyi Louvain'den Profesör Verbeke işlemiş ve sonuçlarını 

bir raporla sunmuştur 8 . Verbeke'nin sorulan şunlardır: 1. Sizce, Orta Çağ 

felsefesiyle ilgili metinlerden derhal neşredilmeleri gerekenler hangileridir? 

2. Hangi neşirler yeniden ele alınmalıdır? 3. Derhal incelenmeleri gerekçesiyle, 

8 Bk. not 3. 
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kritik olmayan neşirler yapılmasına taraftar mısınız? 4. Kritik metinlerin 

haşiyeleri nasıl olmalıdır? Haşiyeler kısaltılacaksa, nasıl kısaltılmalıdır? 5. 

Yarı tenkitli metinlerin haşiyeleri nasıl olmalıdır ? 6.Neşirler yapılırken, forma-

veya takdim şekli gibi hususlarda ne gibi yenilikler öngörüyorsunuz? 7. Yaz-

malardaki bir sürü haşiyeyi ne yapmalı? 8. Neşrolunan metinlerin tercümesi 

yapılmalı mıdır? 9. Hangi hallerde neşrolunan metne haşiyeler konulmalıdır 

ve ne şekilde konulmalıdır? 10. Neşrolunan metne onun muhtevasıyla ve kay-

naklarıyla ilgili incelemeler eklenmeli midir? 11. Neşirde bütün zikirleri teşhis 

etmeli midir? 12. Kullanılan işaretlerde bir birlik sağlanmalı mıdır? Nasıl? 

13. Yazmalar meselesinde heuristique meselesini nasıl halletmelidir? 14. Metin 

neşirlerinde nasıl bir işbirliği yapılabilir? Bu sorulara Anawati, d'Alverny, 

L. M. de Ryk, Dondaine, Mansion, A Otto, ve H. Roos, J. Duin, Franceschini, 

A. Maier cevap vermiştir. 

Verbeke'nin raporuna gelince: Orta Çağ felsefesi için metin neşri en önemli 

meseledir. Oysa, ne Yunan felsefesinde, ne Modern ne de Çağdaş felsefede 

durum böyle değildir. Eski Çağ felsefesi hakkındaki bilgilerimiz parçalar ha

lindedir, hem Sokrates öncesi devir için, hem de Hellenistik devir için. (Meselâ, 

Eski ve Orta Stoadaki durum). Bununla beraber, İlk Çağ felsefesi hakkında 

bize bilgi veren kaynaklar tenkitli olarak neşredilmiştir, ve felsefe tarihçisinin 

emrindedir. Oysa durum Orta Çağ felsefesi için böyle değildir. Eğer, Orta 

Çağ felsefesiyle ilgili fikirlerimiz parçalar halinde ise, onun sebebi bir çok 

metinlerin çözülememiş olarak kitaplıklarda gözlerden uzak bir şekilde dur

malarıdır. Yazdı vesikalar bizden yüzyıllarca önce yaşamış bir filozofun fi

kirleri hakkında yegâne kaynaktır. Tarihte sentez çalışmalarından önce, ve

sikaların keşfi ve neşri gerekir. Orta Çağ Felsefe Tarihçisini bekleyen vazife 

ilkin vesikaları keşfetmek, sonra, onları ya tam kritik veya yarı kritik metinler 

olarak neşretmektir. 

İvedilikle neşri gereken eserler Aristoteles, İbn Sina, İbn Rüşd ve Pla-

ton'un Orta Çağda yapılmış latince çevirileridir. Bilhassa arapçadan latinceye 

çevrilmiş eserlerin ivedilikle ve zarurî olarak neşirleri öngörülmektedir. Eti-

enne Gilson'un Anawati'ye yazmış olduğu mektupta dediği üzere, Kindi, 

Farabi, İbn Sina, ve İbn Rüşd'ün eserlerinin latince tercümelerinin kritik 

olmasa bile, akıllı ve itinalı bir yolla derhal ve kaçınılmaz surette neşredilme

leri icabetmektedir. Eski neşirleri aynen tekrarlamak tehlikelidir. Meselâ, 

XVI. yüzyıl neşirleri içerisine bir çok şerhler sokulmuştur. Belki inkunabeller-

den İbn Sina'nın eserlerinin yeni neşirleri yapılabilir. Martianus Capella'nın 

De Nuptiis Mercurii et Philologiae isimli eseri tekrar neşredilmelidir. Johannes 



ORTA ÇAĞ FELSEFE TARİHİ VE S .İ .E .P .M . 203 

Scotus Eruigena'nın eserlerini yeniden neşretmek için Dublin'de Gwynn idare

sinde bir komite kurulmuştur. Geç Orta Çağlardaki mantıkçıların eserleri 

Petrus Hispanus'un Opera Logicalia'sı, Buridan ve Albertus Saxus'un eserleri 

neşredilmelidir. Petrus Heliae'nin Priscianus şerhi, Thierry de Chartres'ın 

Heptateuchon'u, Grosseteste'nin eserleri, Siger de Brebant'ın bazı eserleri, 

Boece de Dacie'nin eserleri, Orta Çağ büyük üniversitelerinde (Paris, Oxford 

Padova) felsefe tedrisatını ortaya çıkaracak bütün metinler, bilhassa, Aristo

teles'in Metafizik, Etik ve Organon'u üzerine şerhler neşredilmelidir.1200-1250 

arasındaki, felsefî, teolojik diyalektik, retorik, mantık, gramer, sofistik eser

ler, Orta Çağda çok tesir eden eserler (Jean de Mirecourt'un Commentaire Sur 

Les Sentences'ı) Nicola Oresme'in neşredilmemiş eserleri, hat tâ ikinci veya 

üçüncü dereceden yazarların eserleri bile neşredilmelidir. 

Tekrarlanması gereken neşirler: Migne'nin Patrologia'sında yer alanların 

tenkitli neşirleri yapılmalıdır. Boece'in 64 cilt tu tan eserleri, Eriugena'nın 

De Divisione Naturae'si, Abelardus'un eserleri (De Ryk'in tenkitli neşri Dia-

lectica hariç), Boece de Dacie'nin De Aeternitate Mundi'si, Aquino'lu St. Tho-

masın Metafizik şerhi, Gilles de Rome'un felsefî eserleri, Henri de Gand, 

Guillaume d'Auvergne'in eserleri neşredilmelidir. Zira, bu sonuncuda, arap-

çadan latinceye çevrilen eserlerin ilk tesir izlerine rastlanılmaktadır. Ayrıca, 

arapçadan lâtinceye çevrilmiş eserlerden artık bulunamayanlar, meselâ Avi-

cebron (İbn Cabirol) eserleri neşredilmelidir. 

Sorulara cevap verenlerin çoğunluğu, derhal ihtiyaç hissedilen eserlerin 

tam manasıyle neşirlerini bekleyecek yerde, yarı tenkitli neşirlerinin yapıl

masına razı olmaktadırlar. Tam manasıyle kritik edisyonlarda yazmalardaki 

haşiyeleri koymak hususunda fikirler dağılmaktadır. Haşiyeler t a m olmalı, 

eğer, yazmalar çok sayıda ise, seçim yapılmalı, hakikî değişimler alınmalı, 

imlâ farkları gösterilmemeli, müstensih hataları atılmalı (Meselâ, bir fikir 

vermek için Aquino'lunun De Veritate isimli eserinde Leonin Komisyonu tam 

5 .000 .000 değişim tesbit etmiştir), v.s. Büyük ve küçük formaya taraftar 

olan yok. Haşiyeler sona değil, her sahifenin altına dağıtılmalıdır. Metinler 

yazıldıkları yüzyılın imlasıyla verilmelidir, fasıllara ayrılmalıdır. Yazmalardaki 

haşiyeler bazen çok önemli olabilir, bazen de öğrencilerin koydukları önemsiz 

notlar olabilir. Önemliler alınmalıdır. Neşredilen metinlerin çevrilmesinde 

fikirler muhteliftir. Amerikada, neşredilen metinlerin tercümelerine de yer 

vermek iyi karşılanmaktadır. Neşredilen metinlere neşreden tarafından konu

lacak şerhlerin mümkün olduğu kadar alimane olması tercih edilmektedir. 

Şerhler önemli metinlerde ve çözülmesi zor olan kısımlarda konulmalıdır. 
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Neşre ilişkin açıklamalar ve incelemelere gelince: Metin tesisiyle ilgili her açık

lama esasen tenkitli neşrin bir parçasıdır. Kaynaklarla ilgili bilgiler de veril

melidir. Tarihî bir giriş kaçınılmaz bir şeydir. Muhteva ve kaynaklarla ilgili 

incelemeler temeldir. Zikirler mümkün olduğu kadar teşhis edilmelidir. Kı

saltma işaretlerinde bir insicam bulunmalıdır. Heuristique meselesine gelince: 

En çetin mesele işte budur. Bir merkez kurmalı ve çalışmalar koordine edil

melidir. O merkezde yazmalar hakkında yapılmakta olan incelemelerin fişleri, 

ve bir filmotek bulunmalıdır. Bir haber alış verişini sağlayan merkez kurul

malıdır. 

4 

Orta Çağ Felsefesi incelemeleri için uluslararası kurum ve haber alıp 

verme daimî merkezi kurmak hususunda Van Breda'nın vermiş olduğu rapor 

aynen şudur: 9 

"Dördüncü komisyonun tartışacağı konuları hazırlamak için, yirmi kadar 

kişiye birer sirküler gönderdik. Bu sirkülerde diğer üç raportörünkilerden 

farklı olarak, bir sorular dizisinin arka arkaya sıralanmasıyle yetinmedik. 

İnanıyorduk ki Orta Çağ Felsefe İncelemeleri Uluslararası Kurumu, eğer, 

mümkünse, Kongre sona ermeden teşekkül etsin. O halde, dağılmadan önce, 

bu inceleme günlerine katılanlar sadece böyle bir cemiyetin yaratılmasındaki 

isabet üzerinde değil, aynı zamanda kesin bir tüzük taslağı ve Büro'ya tevdi 

edilecek ana görevler üzerinde de fikirlerini ifade edebilmiş olsunlar. Eğer, 

bütün bu kararların bu Kongre sırasında alınmaları gerekiyor idiyse, daha 

Kongre'nin açılış sırasında iyi hazırlanmış bir tüzük metnine, söz konusu te

şekkülün yapacağı çalışmalar hakkında kesin bir programına karşı yabancı 

olmamak icabediyordu. 

Bundan başka, diğer üç raportör sadece Orta Çağ felsefesi uzmanlarının 

fikirlerini yoklamıştır. Eğer, genel olarak, aynı davranış çizgisinde bulunuyor

sak, bize öyle geldi ki Dördüncü Komisyon toplantısının hazırlanmasında 

uluslararası felsefe teşekkülleri meselesinde özel vukufu olan bazı şahıslara 

soru sormak yerinde olacaktı. Sirkülerden bir nüsha da böyle teşekküllerle 

ilgili bütün meseleleri yakından bilen bazı filozoflara, ve birkaç senedenberi 

danışmanlıklarıyla felsefe teşekküllerinin idarecilerine yardım eden iki yüksek 

UNESCO memuruna gönderildi. 

Herşeyden önce, 1958 Martında, kanaatlerini öğrenmeyi ümit ettiğimiz 

muhtelif kişilere gönderilmiş olan sirkülerin işte t a m metni şudur: 

9 Bk. not 3 
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DÖRDÜNCÜ KOMİSYON 

A. BİR ORTA ÇAĞ FELSEFESİ UZMANLARI ULUSLARARASI 

BİRLİĞİ TEŞKİLİ 

Son yıllarda Orta Çağ felsefesiyle meşgul olan araştırıcılar bir çok fır

satlarda Orta Çağ Felsefesi incelemeleriyle ilgili uluslararası bir kurum içinde 

toplanabilmek arzusunu gösterdiler. Gerçekte, diğer filozof guruplarının ter

sine, Orta Çağ felsefî düşüncesiyle uğraşan tarihçiler ilmî araştırmaları des

tekleyen uluslararası bünyelerde oldukları şekilde temsil edilmemişlerdir. 

Bundan başka, onlar kendilerini onların çalışmalarına çok yakın çalışmalarla 

meşgul olan araştırıcılardan tecrit edilmiş hissetmektedirler. Yazmalar üze

rinde filânca araştırmayı veya litterer veya doktrinal falanca incelemeyi bi

tirdikleri anda bir de öğreniyorlar ki yazmanın kritik edisyonu yapılıvermiş, 

aynı konudaki araştırma yayınlanıvermiş. Nihayet, şunu da ilâve etmek lâ

zımdır ki yazma mikrofilm ve fotostat değiş tokuşunu gerçekleştirecek ulus

lararası bir örgüt orta çağcıların işini son derecede kolaylaştırabilir, sarfiyat

larını pek çok indirebilirdi. O halde, Orta Çağ Felsefesi uzmanlarını tesirli 

bir şekilde temsil eden uluslararası bir cemiyet kurma işi kendini zorlamak

tadır. Bu kurum haber alış verişi yapan bir büro yaratabilir ve onu koruya

bilirdi. Bu aynı büro çalışma vasıtaları değiş tokuşu imkânlarını incelemeliydi. 

Orta Çağ Felsefesi Uluslararası Kongresi (Louvain-Bruxelles, 28 Ağustos-

4 Eylül, 1958)ni tertipleyenler, bu Kongre üyelerine böyle bir kurum hakkında 

evvelce geliştirilmiş bir taslak sunmayı uygun gördüler. Onlar, adı geçen ku

rumun bu münasebetle kurulmuş olacağını ümit etmektedirler. 

Ekli tüzük taslağını geliştirirken, yazı kurulu uzun yıllardan beri mevcut 

olan birçok milletlerarası felsefe kurumlarının tüzüklerinden yararlanmışlar

dır. Onlar kendilerini bu tüzükleri yeni kurulacak kurumun takip edeceği 

açık hedeflere uydurmakla sınırlamışlardır. 

B. Tüzük Taslağı: 

1. İsim: Kurum Societe Internationale Pour l'Etude de la Philosophie 

Medievale (S.İ.E.P.M.) adı altında teşekkül etmiştir. 

2. Amaç: Kurumun amacı Orta Çağda felsefî düşünceyi incelemek ve bu 

konuyla meşgul olan müesseselerle araştırıcılar arasında işbirliğini sağlamak. 

Kurumun amaçları arasında bilhassa şunlar vardır: :1 . Felsefe incelemelerini 

ve araştırmalarını maddî ve manevî olarak destekleyen bu müesseseleri ve 

bu araştırıcıları ulusal ve uluslararası örgütlerde temsil etmek. 2. Karşılıklı 
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haberleşmeyi örgütlemek. 3,. Çalışma vasıtaları değiş tokuşunu kolaylaştırmak. 

4. Araştırıcıların karşılaşmalarını temin etmek, hoca ve konferanscı alışverişini 

sağlamak. 

3. Üyeler: Kurumun aslî üyeleri vardır. Bunlar hakikî şahıslardır. Sa

yıları tahdit edilmemiştir. Kurum, fert veya teşekkül olarak, aslî olmayan 

üyeler kabul edebilir. Kurumun kurucuları geçici Genel Kurulu teşkil ederler. 

Bu Kurul aslî üye ile aslî olmayan üyelik şartlarını koyar ve ilk Büro'nun 

üyelerini tayin eder. 

4. Genel Kurul: Aslî üyeler Genel Kurulu teşkil ederler. Genel Kurul en 

az beş yılda bir kerre Başkanın daveti üzerine toplanır. Genel Kurul ilmî ve 

malî raporu dinler. Cemiyetin işlerine hakim olur ve idare eder. 

5. Büro: Cemiyet bir Büro vasıtasıyle idare edilir. Büro bir başkan, iki 

Başkan yardımcısı, üç yedekten ibarettir. Bunlar, aslî üyeler arasından ve 

beş sene müddetle Genel Kurul tarafından oy çokluğuyla seçilir. Yukarıdaki 

görevler için Büroya aynı milletten iki kişiden fazla kimse seçilemez. Büro, 

aslî üyeler arasından bir sekreter ve bir muhasip seçer; ve onların çalışma 

sürelerini tayin eder. Bu süre yenilenebilir. Onlar, Büroya bizzat üye tayin 

edilmek suretiyle bağlanırlar. Büro yılda en az bir defa toplanır. Kurumun 

amacına ulaşması için her türlü tedbiri alır, ve onların gerçekleşmesine nezaret 

eder. Çalışmasını Genel Kurula bir raporla bildirir. 

6. Kurum amacını gerçekleştirmek üzere, yıllık aidat toplar, yardım ve 

hediye kabul eder. Büro, Cemiyetin mallarını idare eder. Her yıl hesap duru

munu gösterir, ve ertesi yıl için bir bütçe tasarısı hazırlar. 

7. Tüzük değişikliği. Bu tüzükteki her türlü değişikliği Büro öngörür. 

Genel Kurul oylar. Oylama, verilmiş oyların üçtebirinin iki katını teşkil eden 

bir çoğunlukla geçerlidir. 

C. Sorular Listesi: 

1. 1958 Kongresi münasebetiyle, Orta Çağ Felsefe İncelemeleri için bir 

uluslararası cemiyet kurulmasının uygun olacağı kanaatinde misiniz? 

2. a. Teklif edilen ismi tasvip eder misiniz? 

b. Tüzükte cemiyetin yerini zikretmeli mi (Memleket, şehir) ? 

3. a. Bu makalenin ilk alinea'sı cemiyetin gayesini yeter derecede aydın

latmakta mıdır? Yoksa onu tamamlamak lâzım mıdır? 

b. Müşahhas gayelerin birer birer sayılmasını tasvip eder misiniz? 
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c. Haber ve çalışma vasıtaları değiş tokuşunda, tüzük taslağını ha

zırlayanlar bir daimî merkezin kurulması kanaatini izhar etmektedirler. Bu 

merkez tarafından toplanan ve dağıtılan haberler, önem sırasına göre, a. 

metin neşri tasarılarını, bu tasarıların gerçekleştirilmesi işini, b. orijinal tarihî 

çalışmaları, c. fertlerin veya teşekküllerin sahip oldukları mikrofilm, fotostat 

gibi fotograf malzemelerine taallûk edecektir. Bu değiş tokuşların örgütlen

mesi hususunda müşahhas teklifleriniz var mıdır? 

d. Kurulacak olan bu daimî merkez nerede kurulursa faydalı olur? 

4. Aslî üye veya şeref üyesi olarak kabul edilebilmek için daha şimdiden 

şu veya bu şartı koymalı mıdır? 

5. Genel Kurulun her beş yılda bir adî toplantı yapması öngörülmüştür. 

Çünkü, uluslararası kongreler her beş yılda bir kere toplanacaktır. Sizce bu 

bu devre yeterli midir, yoksa tüzüğe daha fazla adî toplantı koymalı mıdır? 

6. Kâtibin ve muhasibin tayininde daha fazla yumuşaklık temin edilmek 

istendiğini farkediyorsunuz. Gerçekten, bu fiilî görevleri alanlar, onların vere

bilecekleri ve vermek istedikleri vakitle mütenasip olarak seçilmelidirler. 

İcab-ı hâlde vakit kaybetmeden onların yerlerine başkaları seçilmelidir. Bu 

maddeyi kabul ediyor musunuz, yoksa onu değiştirmeli mi? 

7. Bu maddeleri tasvip ediyor musunuz? 

8. Bir üyenin istifa şekillerini kaideye bağlayan bir özel maddeyi öngö

rüyor musunuz? 

9. Daha başka maddeler ön görüyor musunuz? 

Farkedilecektir ki bu metin ilkin, S.İ.E.P.M. ismiyle kurulması teklif 

edilen bir teşekkülün yaratılması ve idaresi hususunda ortaya çıkan mesele

leri sayıp dökmekte. Sonra, orada haber alışverişiyle ilgili bir bürodan ve o 

kurumla birlikte tesis edilmek istenen bir devamlı merkezden bahsedilmek

tedir. Bu merkez, tabiî, kurumla aynı olamaz. Bu merkez, bu metinde, bu ku

ruma bağlı olarak ileri sürülmüştür. Bu merkezin örgütlenmesi ve çalışması 

bizzat kurumun bürosu tarafından temin ve teftiş edilir. 

Sirkülerdeki soruların birbirinden kesin olarak ayrı iki bakış noktası olan 

iki teşekküle ait olduğunu hitap ettiğimiz kimseler hemen farketmişlerdir. 

Onların cevaplan ve telkinleri iki genel başlık altında toplanabilir: 1. Orta 

Çağ Felsefesi incelemeleri için uluslararası bir cemiyet kurulması. 2. Haber 

alış verişi yapan sabit bir sekreterlik kurulması. 
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Yapacağımız serim, ilkin, alınan cevapların özünü, sonra, Kongrenin 

tertip kurulu adına oturum sırasında arzetmiş olduğumuz teklifleri göstere

cektir. Nihayet, bu raporun üçüncü kısmında, Dördüncü Komisyonun oturu

mu (2 Eylül 1958) sırasında kabul edilen sonuçlar bulunacaktır. 

I. Orta Çağ Felsefesi incelemeleri için uluslararası bir kurum meydana 

getirmek. 

1. Böyle bir kurum meydana getirmeli midir? 

Bu soruya verilen bütün cevaplar, hernekadar müsbet ise de ve herneka-

dar böyle bir teşekkülün acele olarak kurulmasında İsrar ediyorlarsa da, bu 

cevaplardan bazıları hafifçe sakıncalar ihtiva etmektedir. Swiezawski diyor 

ki: "Böyle bir cemiyeti kurmakta en uygun zamanı önceden tayin etmek zor

dur" . D'Alverny bu teşebbüsü tamamen desteklemekle beraber, "kuruma 

mütevazi bir şekilde, komisyon denilip denilemiyeceğini, onu, evvelce var 

olmuş olan felsefe kurumlarına ve teşekküllerine bağlamanın daha isabetli olup 

olmayacağını" sormaktadır. "Zaten, iştirak etmek zaruretinde bulunduğumuz 

o kadar çok kurum var k i " demektedir. Bunlardan başka, o inanmaktadır ki, 

"Orta Çağ Felsefesini, İlk Çağ ve Rönesans Felsefesinden ayırmak zordur". 

2. Kurumun adı ve yeri, sirkülerimizin ikinci sorusu, tüzük taslağının 

birinci maddesine ilişkin olup, metni şudur: "Kurum Societe Internationale 

Pour l'Etude de la Philosophie Medievale adı altında teşekkül etmiştir. Bu ko

nuda, her şeyden önce teklif edilen, isim üzerindeki kanaatleri sorduk. Önce

den de işaret etmiş olduğumuz gibi, d'Alverny, bir kurum'dan çok bir komisyon 

dan bahsedilmesine taraftar. Swiezawski ve Dondaine ise söz konusu adlan

dırmayı uygun ve tatmin edici bulmakta. Oysa De Gandillac'in kanaati şudur: 

"Belki, felsefe terimi yerine daha geniş ve belirsiz olan Düşünce terimini 

koymak uygun olurdu". Gerçekten, Orta Çağda felsefeye ait olanla teolojik 

ve mistik olanı ayırmak "imkânsız değilse bile, çok zordur. De Gandillac ilâve 

etmektedir ki: "Felsefe kelimesini muhafaza etmek, eski, modern, arap, şark 

felsefeleri gibi diğer felsefe tarihleriyle bağlantıyı temin etmeye yarar" . De 

Gandillac şu noktayı belirterek sözlerine son vermektedir: "kurum her halde 

birinci plânda teoloji tarihçileriyle, sonra, sanat ekonomi ve müessese tarih-

çileriyle işbirliği yapmalıdır." Fink Errera teklif edilen ismi kabul etmekte, 

fakat, sirkülerde teklif edilen SİEPM kısaltması telâffuz edilemediği için, 

meselâ, SİPEHİM gibi bir başka kısaltmanın kabul edilip edilemiyeceğini 

kendi kendine sormaktadır. 
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Tüzük taslağının birinci maddesi, öyle sanıyoruz ki, hukukî karakterli 

ikinci bir soruya yol açmaktadır: Tüzükte kurumun yerini (memleket, şehir) 

zikretmeli inidir ? 

Swiezawski'ye göre, yeri tüzükte zikretmek zarurî değildir. Fikrini al

dığımız yüksek bir UNESCO görevlisi, tersine, tüzükte yerin zikredilmesi 

gerektiğini söylemektedir, hiç olmazsa kanunî ve resmî gücü temin edilmek 

isteniyorsa. Aynı görevli, tüzüğün tasvipten geçtikten sonra hak teslimi yap

tırmayı da tavsiye etmektedir. Bundan başka, Belçika kanunlarının Belçikada 

tesis edilen uluslararası teşekküllere tanıdığı olağan üstü yararlara da işaret 

etmektedir. 

3. Kurumun amacı: Kurumun amacını tarif eden tüzük taslağının ikinci 

maddesi ulaşılmak teklif edilen hem genel, hem özel gayeleri göstermektedir. 

Bu maddeye ait dört sorudan biz sadece ikisini ele alacağız. Diğer ikisi 

haber alış verişiyle ilgili daimî sekreterlikle alâkadar. Onu daha sonra, bu 

raporun ikinci kısmında ele alacağız. 

Cemiyetin genel gayesini tayin etmek için seçilmiş formül -söz konusu 

maddenin birinci fıkrası- tenkit edilmemiştir. Dondaine onu yeterli bulmak

tadır. İkinci soruda da aynı tasvip. Swiezawski'nin, hiç olmazsa ikinci madde

nin ihtiva ettiği "müşahhas maksatların sayılıp dökülmesi" hakkında genel 

olarak fikir beyan etmek söz konusu oldukça, kanaati şudur: "genel amaç 

iyi formüllendirilmiştir". 

4. Kurumun üyeleri: Tüzüğün 3. maddesiyle formüle ettiğimiz yegâne 

soru şu idi: Aslî üye veya şeref üyesi olarak kabul edilebilmek için daha şim

diden şu veya bu şartı koşmak lâzım mıdır? 

Swiezawski ve Dondaine üye kaydının her halde kontrolsüz bir şekilde 

olmaması gerektiğine işaret etmektedirler. Bu gaye ile, Swiezawski hiç ol

mazsa geçici olarak her bir aday kurum tarafından ayrıca incelenmelidir ve 

daha iyi bir duruma getirilmiş üyelik şartları, ancak "gitgide ve tecrübe kazan

dıkça" belirlenebilecektir kanaatinde. Dondaine, kendi payına, bir tüzük 

özel maddesinin daha şimdiden üyelerin kabul ve kayıt şartlarını tasvip et

mesini tercih etmekteydi. Meselâ, her adayın, önceden kaydı yapılmış iki 

üye tarafından takdim edilmesi gerekliliği gibi. 

UNESCO'nun uluslararası teşekküller konusunda uzman olan zâtın ka

naati şudur ki aslî veya şeref üyesi olmak için icabeden şartların tayin edilmesi 

işi geçici genel kurula bırakılabilir. Bununla beraber, bu üçüncü maddenin 
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ikinci fıkrasının geçici kurul toplantısından sonra tekrar gözden geçirilmek 

gerektiğine kani. Bu şekliyle bu fıkra, aslında, kurucu üyeleri bağlar, daha 

sonraki genel kurullar için hiçbir kanunî değeri olmaz. 

5. Genel Kurul: Tüzüğün dördüncü maddesi genel kurulla ilgili bir kaç 

durumu ifade ediyor. Bu toplantıların süreliliği konusunda yazılanlar bir 

yana, bu maddenin metni, bu konuda genel olarak kabul edilen kaidelerin 

tekrarıdır. Sorular listesi de bu sürelilik hakkındaki kanaati sormaktan iba

rettir; Sizce Genel Kurulun, tüzük gereği, her baş yılda bir toplanması yeterli 

midir, yoksa tüzükte daha fazla toplantı sayısı gösterilmeli midir? Sorular 

listesi hatırlatmaktadır ki uluslararası felsefe kongreleri her beş yılda bir top

lanır. Bu, genel kurul toplantısı için çok tabiî bir fırsattır. UNESCO'nun yük

sek memurunun hükmüne göre dördüncü maddenin kaleme alınışı hukuk ba

kımından muaheze edilemez. Bu maddenin öngördüğü sürelilik Dondaine'e 

" tamamen ta tminkâr" görünmüştür. Onun kanaati şudur ki araştırıcılar ha

len kongre ve toplantılarla incelemelerinden ve istirahatlerinden alıkonul

muşlardır. D'Alverny ve Swiezawski de kendi paylarına, öngörülen süreliliği 

tasvip etmişlerdir. Fakat, D'Alverny fiilen mesul olanların daha sık toplan

malarının zarurî olduğu kanaatindedir. Swiezawski, hat tâ , tüzükte, iki genel 

kurul arasında, Büro üyeleri yanında diğer milletlerin temsilcilerinin de katı

lacakları toplantıların belirtilmesi görüşündedir. 

6-7. Kurumun Bürosu, mallarının idaresi, tüzük değişimi. Tüzük tas

lağında bu konulara ilişkin meseleler V., VI. ve VII. maddelelerde kayıt altına 

alınmıştır. Bu maddelere ait iki sorumuza cevap verenler hiçbir görüş beyan 

etmemişlerdir. Şüphesiz, bundan şu sonucu çıkarabiliriz: Onlara göre bu mad

deler oldukları gibi kabul edilebilirler. 

8. Bir üyenin istifa şeklini tanzim eden bir madde öngörmek lazım mıdır? 

Tüzüğün, bizim sirkülerde olduğu şekliyle, bu konuda hiçbir hazırlığı 

yoktur. Dondaine'e göre bir üyenin istifası için tüzüğe maledilmiş bir takım 

ölçüler öngörmek faydalı olabilirdi. Bununla beraber, karmaşık formaliteler 

içerisinde bunalıp kalmamaya da dikkat sarfedilmesini istemekte. UNESCO 

danışmanı meselelerin, bu nevi kurumlarda olduğu gibi, genel olarak anlaşma 

yoluyla, bir üyenin istifasıyla ilgili, faydalı almakla beraber tamamen zarurî 

sayılamayacak bir maddeyle düzenlendiğini söylemekte. Öyle görünüyor ki 

danışmanlarımızın bu konudaki düşünceleri müsbettir. 

9. Daha başka maddeler öngörmeli midir? Sirkülerimizin 9. ve sonuncu 

sorusuna yalnız iki cevap aldık. İkisi de birbirine tamamen mutabık. Her 
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ikisi de kurumun doğal amacı halinde yapılacak şeyleri öngörmeyle ilgili özel 

bir madde eklenmesi zaruretine işaret etmekte. UNESCO uzmanına göre, son 

derece zarurî olan bu madde, Dondaine'e göre teşekkülün mallarının (çalışma 

vasıtaları, hesapları) geleceğini de tayin etmelidir. Bu teklifler yerinde görül

düğü için kesin tüzük metninde böyle bir maddeyi öngörmek yerinde olur. 

Kongre Tertip Kurulunun Düşünceleri: 

Yukarıda metnini verdiğimiz sirküleri hazırlayan Kongre Tertip Kurulu 

özetlemiş olduğumuz mülâhaza ve düşünceleri yakından incelemiştir. Bir 

"Societe Internationale Pour l 'Etude de le Philosophie Medievale" teşekkülü 

hususunda bu kurul, kendi adına beni şu aşağıdaki teklifleri 4. Komisyon 

sırasında öne sürmekle görevlendirdi: 

1.4. Komisyon toplantısına iştirak eden Kongre üyeleri tüzüğün kesin 

tasvibini ve tatbikat şekillerinin tayinini gelecek toplantıya bırakarak, böyle 

bir cemiyet kurma kararını alabilir. 2. Bu aynı kararla, bu toplantıda hazır 

bulunan üyeler, söz konusu cemiyetin kurucu üyeleri olacaklar, toplantının 

kendisi de bir genel kurul tüzüğü sıfatını kazanacaktır. 

3. Bütün diğer kararlardan önce, öyle görünüyor ki, bu Genel Kurul, 

geçici tüzük olarak bizim bahsetmiş olduğumuz tüzük taslağını geçici tüzük 

olarak kabul etmek zorunda kalacaktır. İcab-ı halde, Kurul faydalı gördüğü 

değişiklikleri yaparak işe başlayabilecektir. 4. Geçici tüzük kabul edilince, 

Kurul bir büro seçecek, ve bu büronun bundan böyle, tüzüğün ona tanıdığı 

hakların hepsine veya geçici olarak daha sınırlı haklara sahip olup olmadığını 

kararlaştıracaktır. Bununla beraber, önceden, büronun seçimi için, gizli oy 

şeklini tesbit etmek gerekecektir. Bu büronun bizzat, kurumun uluslararası 

karakterini aksettirmek zorunda olduğuna inanıyoruz; fakat, diğer taraftan, 

büro, öyle teşkil edilmelidir ki her sene üyeleri pek çok güçlüklerle karşılaş

madan toplanabilsin. 

5. Kurulun buraya tanıyacağı haklar hakkında, ön yargıda bulunmadan, 

büronun derhal üzerine almak zorunda kalacağı görevler şunlardır: 1. Kesin 

tüzük metnini hazırlamak, 2. İkinci bir uluslararası kongrenin örgütlenmesini 

sağlamak, ve nihayet 3. Bu raporun ikinci kısmında bahsetmiş olduğumuz 

haberleşmeyle ilgili daimî sekreterliğin kurulmasını temin ve kontrol etmek. 

Haber alışverişini temin edecek bir merkez veya daimî bir sekreterlik 

kurulması hakkında. 

Bu raporun birinci kısmında her nekadar, herşeyden önce sirkülerimize 

cevap verenlerin mülâhazalarından ilham almış isek de, ikinci kısmında, tesir-
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ne, Kongre sırasında toplayabildiğimiz ifadeleri olduğu kadar, Kongrenin 

açılmasından önce bize ulaşmış bulunan yazılı metinleri de dikkate alacağız. 

4. Komisyon, bu inceleme günleri sonunda toplandığı için, ve bir çok 

defalar yeniden ele alınmak suretiyle, Kongre boyunca bu sekreterlikle ilgili 

meseleler hep gündemde bulunduğu için, bu taslakla ilgili ve beyan edilecek 

fikirleri mümkün olduğu kadar sadık bir şekilde aksettiren bir tablo çizmek 

bize faydalı görünmektedir. 

Bize yazılı veya sözlü olarak gelmiş bulunan çeşitli fikirler yakından 

incelenecek olursa, şu sonuca varırız: Aynı ve bir tek müesseseden bahsedil

mekle beraber, yazılı ve sözlü muhtelif muhataplarımız, aslında, birbirinden 

tamamiyle farklı iki organizma yaratmayı düşünüyorlardı. Bir kısmı, daha 

çok, haber alışverişi yapan, çalışma vasıtaları değiş tokuşunu da üzerine alan 

basit bir büroyu düşünüyorlardı, diğerleri ise, bilâkis, açıkça, bir Faaliyet 

Merkezi teklif ediyorlardı. Bu merkezin sorumluları kollektif teşebbüsler 

yapacak ve örgütleyecek, bundan başka, denetim yapacak, veya bu teşebbüs

leri sevk ve idare edecek. Kurulacak müessese için birinciler bazen, ve esasen 

tabiî olarak, Sekreterlik tabirini kullanıyorlar, halbuki ötekiler, daima Mer

kez kelimesini tutuyorlardı. (Daimî Merkez, ideal merkez v.s.). Temayüller-

deki bu karışıklık bir defa giderildi mi öyle zannediyoruz ki, gün yüzüne çıkan 

tekliflerin bütünü içinde durumu görmek kolaylaşacaktır. Gerçekte, bu tek

liflerin kısaca belirttiğimiz iki telâkkiden ister biri ister diğeri içinde tamam

lanması mümkün olabilir, 

1. Sekreterlik olarak düşünülen merkez. 

Yukarıda tarif edildiği şekilde, bir sekreterlik yaratma fikri, bu Kongre

yi düzenleyenlerin paylaştıkları fikirdi. Sirküler -istediği kadar orada Merkez 

terimi kullanılsın- bunun delilidir. İşte ,gerçekten, bu "Merkez"in esas vazi

felerinin nasıl tasvir edildiği: "Haber ve çalışma aletleriyle ilgili hususta, 

tüzük tasarısını yapanlar, daimî bir merkezin zorunlu olduğu kanaatine var

mışlardır. Bu merkez tarafından toplanması ve dağıtılması gereken haberler 

sırasıyle şu konulara ait olacaklardır: a. Metin neşri tasarıları, ve bu tasarıların 

gerçekleştirilme durumları, b. Orijinal tarihî araştırmalar c. Müesseselerin ve 

ferdî araştırıcıların sahip oldukları fotoğraf cinsinden vesikalar (mikrofilmler, 

fotostatlar v.s.). 

Sirkülerde, hatırlatmış olduğumuz metni şu soru takip ediyordu: Bu 

merkezin örgütlenmesinde yapacağınız müşahhas teklifler var mıdır? 
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Swiezawski cevabında herşeyden önce, haber alış verişini sağlayan böyle 

bir sekreterlik yaratma fikrini desteklemektedir. Bu, daha önceden kurulmuş 

vesika ve araştırma merkezleriyle sıkı bir işbirliğine girmek zorundadır (Msl. 

Paristeki Institut de Recherches et d'Histoire des Textes gibi) ve şöyle devam 

etmektedir: "Bu merkezin, Orta Çağ Felsefesi sahasında veya komşu sahalar

da bütün teşebbüsle ilgili her türlü haberleri getirip götüren bir aracı hizme

tini görebilmesi uygun olurdu. Her araştırıcı, oraya, araştırma konularını 

veya hazırladığı çalışmayı söyleyebilir, ve Merkez onu, bu konuya yakın 

konuları inceleyen diğer şahıslarla temasa getirirdi." Şöyle söyleyerek bir 

sonuca varıyor: "Bir haberler belleteni neşretmek zarureti de vardır". De 

Gandillac, kendi payına, "uzmanlaşmış dergilerle aynı şeyi tekrarlamayan 

fakat taslak halindeki yayınları, karşılaştırmaları, konferansları, keşifleri 

v.s. yi haber veren" bir irtibat belleteni neşrini arzuya şayan buluyor. 

Önceden de belirttiğimiz üzere, Swiezawski, merkez veya sekreterliğin 

İ R D T ile "sıkı münasebetler" kurmasını istiyor. Dondaine ise bunun, bu 

Enstitünün "yeni bir dalı" olarak telâkki edilip edilemiyeceğini kendi kendine 

sormakta. Onun kanaatine göre, "evvelce var olanı hesaba k a t m a k " yerinde 

olacaktır, diğer yönden "Cemiyetin yeri, bu şekliyle, kurulacak olan işbirliği 

merkezinin yerinden bağımsız olabilir". O takdirde, niçin yukarıda zikredilen 

Ensti tünün evvelce yapmış olduğu hayranlık uyandıran çalışmayı tekrar 

yapmalı? Bu Enstitüye bağlanarak, orada, " 1 . geniş bir vesika deposu, 2. 

hiçbir yerde bulunmayan çalışma vasıtaları (repertuvar, envanter v.s.) 3. 

fotoğraflar, röprodüksiyonlar, ve çok geniş bir filmoteki" bulunacaktır. 

Yukarıda, haber alış verişi sekreterliği adını verdiğimiz konuda mektup-

laştığımız çeşitli kişilerin bize ulaştırdıkları görüşler yanında, burada, Kongre 

sırasında, bize sözlü olarak ifade edilen ve bu tip müessese programlarında 

tabiî olarak yerlerini bulacak olan bir çok fikirler zikredebiliriz. Kendilerine 

neşriyatta öncelik tanınmak gereken Orta Çağ metinlerinin, onların istenen 

ivedilik sırasında dikkate alan normlara göre tasnif etmek suretiyle yapılmış 

üstesini hazırlamak, hiç şüphesiz, kolay olacaktır. Aynı büroya, Durin'e göre, 

Orta Çağcılar araştırmaları sırasında geliştirip henüz neşretmeyi düşünme

dikleri yazmaların kısmî transkripsiyonlarının kopyalarını tevdi edebilecek

lerdir. Sekreterlik sorumluları, ilgili araştırıcılara muntazam surette hizmete 

sunulmuş yazma transkripsiyonlarının listelerini haber vereceklerdir, transk

ripsiyon yapan hizmetlerini dikkate alarak incelenmelerine müsaade edecek

lerdir. 
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Nihayet, bu neviden bir sekreterlik hem "hizmete hazır yazmalar saha

sında heuristique'i kolaylaştırmak vasıtalarını", hem de "metin neşri sahasında 

gerçekleştirilebilecek işbirliği şekillerini" inceleyebilir. 3. Komisyonun 14. ve 

15. soruları bu iki meseleyle ilgilidir. Bu komisyonun toplantısında, onları, 

haber alış verişi sağlayan bir sekreterlik meydana getirmekle ilgili meseleler 

çerçevesinde tartışmaya karar verildiği hatırlardadır. 

2. Kollektif Teşebbüsler Müşterek Merkezi olarak telâkki edilen Merkez. 

Fakat, şimdi, daimî merkez hakkında diğer telâkkiye gelelim. Buna göre, 

merkez Orta Çağ felsefesi sahasında kollektif teşebbüslere varlık vermek, onla

rı örgütlemek, ve başkaca, onları denetlemek ve yöneltmek zorunda olan bir 

teşekkül olacaktır. 

De Gandillac, sorulara cevapta, bu teşekkülün "sadece Avrupa ve Ameri-

kada evvelce mevcut Orta Çağ inceleme örgütlerine" değil, fakat, aynı zaman

da, yeni merkez teşekküllerine de hizmet etmek zorunda olduğunu yazdığında, 

şüphesiz, bu tarz bir teşekkülü düşünüyordu. Bu sonuncu mülâhazaya, De 

Gandillac bir misâl eklemekte: "Pariste, CNRS'in teşebbüsleriyle, devlet 

üniversitelerinde, serbest üniversitelerde, College de France'da, Ecole des 

Hautes Etudes'te, Ecole de Chartres v.s. de, çalışanlar arasında bir işbirliği 

yapılması hususunda bir tasarı hazırlanmaktadır". 

Böylece, söz konusu merkeze tevdi edilmesini hiç kimsenin teklif etmedi

ği bir çok işler, bu merkezin kollektif teşebbüslerin idaresi hususunda 

geniş yetkilere sahip olmasını önceden farzetmektedir. İşte bir kaçı: Yeni 

teşekkül, kendi sorumluluğu altında, 1. Kritik metin neşirlerinde kullanılacak 

işaretleri birleştirmeye matuf bir tasarı, 2. Ortaçağcıların fotomekanik yollarla 

tekrar neşrini temenni ettikleri basılmış eserlerin bir listesini, 3. Orta Çağ 

yazarlarının özel isimlerinin imlâsını birleştirmek üzere, bir özel isim repertu-

arı, 4. Arapça yazılmış felsefî metinlerin latince çevirilerinin t a m bir bibli

yografyasını v.s. hazırlamak görevini üzerine alacaktır. Bu çalışmalara, bu 

merkezi fiilen yönetenlerin sorumluluğu altında mı teşebbüs edilecektir? Bu 

tartışmalar sırasında, hiçbir zaman, sorumluluk meselesi ne açıkça ortaya 

konuldu, ne de halledildi. Kendi payıma, intibaını odur ki, tartışmalara ka

tılanların kanaatleri merkezin idaresinin söz konusu teşebbüslerin fiilî idaresini 

de deruhte etmek olacağı merkezindedir. 

Kongre Tertip Kurulunun Telkinleri: 

Milletlerarası Kurumun bu organı hakkında toplayabildiğimiz birbirin-

den farklı yazılı veya sözlü mülâhazaları dikkatle inceledikten sonra, Kongre 
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Kurulu, komisyon toplantısında bir kaç pratik tavsiyede bulunmuştur, şöyle 

ki: 1.4. Komisyonun toplantısına iştirak eden üyeler, herşeyden önce, bu 

Kongre münasebetiyle, böyle bir daimî merkez kurmak icab edip etmediğini 

kararlaştırmak zorundadır. Bununla beraber, öyle görünüyor ki, tasvir etti

ğimiz iki telâkkiden birini, yani, haber alıp-verme sekreterliği ile Kollektif faali

yetler daimî merkezi olacak bir merkezden birini önceden seçmek zorunda 

kalacaklardır. 2. Yapılacak tercih ne olursa olsun bu merkez, öyle sanıyoruz 

ki, SİEPM Bürosunun fiilî himaye ve kontrolü altında çalışmak zorunda 

kalacaktır. Eğer, hal böyle olursa, adı geçen cemiyetin büro üyelerinden birini, 

merkezin çalışmalarını yakından takip etmesi, ve merkezin kurulacağı yerde 

ikamet etmesi faydalı olacaktır. 

3. Kurulun tercih yapacağı merkez kavramına göre, sonra, onu, evvelce 

kurulmuş olan bir teşekkülün yeni bir dalı olarak mı yoksa, sadece, SİEPM'-

nin Bürosuna tâbi bağımsız bir teşekkül olarak mı vazife göreceğini karar

laştırmak gerekecektir. Yapılacak her teşebbüs, önceden mevcut koleksiyon

lardan filmotekten, v.s.'den en geniş ölçüde faydalanılacağı, Orta Çağ Fel

sefesi sahasındaki çalışmalar ve araştırmalarla uğraşan bütün teşekküllerle, 

mümkün olduğu kadar, işbirliğine girişileceğine, bütün hipotezlere rağmen, 

işaret edilmiş oluyor. 

4. Kabul edilecek olan müşahhas merkez kavramına göre, ona bir tek 

yer verilip verilmemek, veya onu, gerektiğinde, muhtelif yerlerde yerleşmiş 

muhtelif enstitülere bağlanacak bir çok dallara bölüp 'bölmemek icabettiği 

de kararlaştırılacaktır. 

5. Kolaylaştırıcı sebepler yüzünden, öyle görünüyor ki, bu merkezin yeri 

Batı Avrupa ülkelerinden birinde olmalıdır. Kanaatimize göre, bu ülkelerde, 

teşebbüs edilecek çalışmalarda, en gerçek yararlar sağlayacak üniversite çev

releri şunlardır: İR'nin bulunduğu Paris, Thomas-Institut'un bağlı olduğu 

Kolonya, Centre de Wulf-Mension'un bulunduğu Louvain. Bununla beraber, 

şurası da açıktır ki hat tâ bu ülkeler için bile, bir çok üniversite içi ve dışı çev

reler böyle bir müessesenin kurulması ve işlemesi için gerçek imkânlar sağla

maktadırlar. 

6. Merkezin bağlanabileceği ilmî ve idarî işbirliği dışında her hal-u kârda 

SİEPM Bürosu adına gündelik işlerin tedvini mesuliyetini üzerine alacak bir 

müdür ve müdürün denetiminde çalışmaları gerçekleştirecek bir sekreter 

düşünmek gerekecektir. 
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Bundan çıkan sonuç şudur ki: merkezin kurulacağı kararlaştırılan yer, 

ilkin, bu işleri görecek şahıslar için müsait olmalı, sonra, bu çalışmaya karşılık 

doğacak malî meselelerin halledilmesi gerekecektir. 

7. Hemen başlangıçta yapılacak harcamalardan sarf-ı nazar edilse bile, 

onun muntazam bir şekilde işlemesi önemli meblâğlar gerektirecektir. Bun

dan çıkan sonuç şudur ki merkezin işlemesi, gereken kaynakları bulma imkân

ları daha şimdiden araştırılmalıdır. 

III. 4. Komisyon toplantısı hakkında rapor 

Bir Orta Çağ Felsefesi Uzmanları Birliği teşkili ile görevli 4. Komisyon 

2 Eylül 1958 de, Kongre kapanmazdan bir gün önce, toplandı. Kongre Tertip 

Kurulu Başkanı olan Mgr. De Raeymeker birinci kısma başkanlık etti. O, 

tartışmaların sonuna kadar toplantıda kalamadığı için tartışmaların ikinci 

kısmının idaresini De Gandillac'tan rica etti. Başkanın teklifi üzerine Wenin 

ve Wylleman toplantının sekreteri olarak seçildiler. İşte bu toplantıya katılan 

üyelerin adları: İtalyadaki üniversiteleri ve papalık müesseselerini temsilen: 

Bay Batllori, Dondaine, Robert, 

Almanyadaki müesseseleri temsilen Hödl, Simon, Wilpert, 

İngilteredeki " " Callus, 

Kanadadaki " Harvey, Klibansky, 

Mısırdaki " " Anawati, 

İspanyadaki " " Carreras y Artau, Cruz Hernandez, 

Fink-Errera, Millas-Vallicrosa, Sola. 

B. Amerikadaki " " Bourke, Buytaert, Thro, 

Fransadaki " " Chenu, de Gandillac, Goichon, Man-

douze, Michau Quantin, 

İtalyadaki " " Bruni, Vanni-Rovighi, 

Hollandadaki " " De Ryk, de Vogel, Peters, 

Polonyadaki " Birkenmajer, Kuck,Legowicz,Swiezawski, 

İskandinav ülke. " " Duin, 

İsviçredeki " Hümpner, Künzle. 

Nihayet, Kongre Tertip Kurulu temsilcileri olarak: Delhaye, De Raeymeker, 

Giele, Mansion, Van Breda, Van Steenberghen, ve Verbeke. 

Komisyonun diğer üç toplantısında olduğu gibi, söz, ilkin, toplayabildiği 

telkinler bütününe dayalı sentez raporunu verebilmesi için Kongrenin Tertip 

Kuruluna verildi. Bu serim, görüş teatisi için giriş hizmetini görmeliydi. 

Önceki metinde bu raporun esaslarını ihtiva eden unsurlar bulunmaktadır. 
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Bu serimden sonra, SİEPM'nin olduğu kadar bir sekreterlik veya daimî 

merkez kurulmasıyla de ilgili uzun ve çok şiddetli tartışmalar olmuştur. Bu 

görüş teatisi, Kurulu bir dizi karar almaya sevketmiştir. Müteakip sahifelerde 

müdahalelerin ayrıntılarına girmeyeceğiz, daha ziyade en açık bir şekilde, 

toplantıda alınmış olan kararları işaret edeceğiz. 

1. Toplantıdaki bütün üyeler bir Societe Internationale Pour l'Etude de 

la Philosophie Medievale kurulmasına taraftar. Genel kanaate göre, böyle bir 

teşekkül gerçekten kaçınılmaz, derhal kurulmalıdır. 

2. Bu ilk karar gereği, toplantıda hazır bulunan Kongre üyeleri bir aso-

siyasyon kurucularının yetkileriyle ilgili hakları haizdir. Toplantı, bir genel 

kurul tüzüğü vasfını haizdir. 

3. Cemiyetin kesin ismi Genel Kurulda tartışmalara yol açtı. De Gandil-

lac, her şeyden önce, tüzükte Orta Çağ felsefesiyle ne kastedildiğinin tesbit 

edilip edilmemesi gerektiğini sordu. Bununla, Kilise Babaları Devri ve Lâtin 

Orta Çağı mı kastedilecek? Yoksa, o zaman, Bizans âleminde ve Doğuda 

yapılan felsefenin incelenmesi mi? Toplantıda, bu sorunun cevabı hakkında 

kesin bir söz söylememek, meseleyi açıkta bırakmak hususu tercih edildi. 

Gerçekten, kanaat şu idi ki müşahhasta sadece kazanılmış tecrübe, kurumun 

faaliyetinin hudutlarını tesbit etmeye yarayabilir. 

Hep kurumun ismiyle ilgili olarak, Orta Çağ felsefesi deyimini muhafaza 

edip etmemek gerektiği veya Orta Çağ düşüncesin'den bahsetmenin tercihe 

şayan olup olmadığının gerektiği soruldu. Bu soru, daha yukarıda belirttik, 

mektuplaştığımız şahıslardan biri tarafından, De Gandillac tarafından, evvel

ce de ortaya atılmıştı. Toplantıda tekrar ele alındı, ve her açıdan mütalâa 

edildi. Her nekadar, toplantıdaki fransız üyelerin başlıcaları ve diğer bazıları 

düşünce terimi lehinde konuşmuş iseler de, Kongre Tertip Kurulu üyelerinin 

çoğunluğu, Polonya temsilcileri ve toplantıda hazır bulunan bir çok diğer 

üyeler Felsefe kelimesinin konulmasını tercih ettiler. Düşünce kelimesinin 

müdafileri şöyle yargılıyorlardı: Felsefî unsurlarla, teolog, hukukçu, ilim ada

mı olarak incelenen unsurları gerçekte ayırmak imkânsızdır. O halde, Ku

rumun uğraşmak istediği alanları, felsefî olmamakla beraber, felsefe tarihçisi 

için en büyük alâka merkezi olan yazarları ve metinleri dışarıda bırakmamak 

için, açıktan açığa, Orta Çağ felsefesin''den bahsetmiyoruz. Felsefe kelimesinin 

taraftarları ise, yukarıda adı geçen çeşitli dalların öyle bir aynı düşüncenin 

veçheleri olduklarını kabul etmekteydiler ki bu veçheler Orta Çağda tam fel

sefî unsurlarından, az veya çok bir şekilde tahrif olacağından, koparılamazlar. 
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Eğer, bu tesbitten bu düşünceyi bütününde cemiyet tarafından korunan araş

tırmaların konusu olarak nazar-ı itibare almak gerektiği sonucu çıkıyorsa, o 

takdirde, bu araştırmaların formel olarak, felsefeyi olduğu gibi istihdaf ettiğini, 

Cemiyetin ismini takarken, açıktan açığa zikretmekte hiçbir engel kalmaz. 

Zaten, ismin Orta Çağ Felsefesi lehinde olması için ortada bir takım bazı pratik 

sebepler vardır. De Gandillac, sirkülere vermiş olduğu cevapta, felsefeden 

ziyade düşünceden bahsedilmesini telkin ettikten sonra, şöyle devam etmek-

tedir: "Belki de eski, modern, arap, veya doğu felsefeleri gibi, diğer felsefe 

tarihleriyle bağlantıyı sağlamak için felsefe kelimesini muhafaza etmekte bir 

yarar vardır." Toplantıda, bu satırların yazarı, kuvvetle belirtmiştir ki Orta 

Çağ Felsefesi ismi yeni cemiyetin FİSP bünyesine kabul edilmesini son dere

cede kolaylaştıracaktır ve UNESCO'nun CİPSH si tarafından tanınacaktır. 

Bu müesseselerin idarecilerini tanıyan Klibansky bu görüşü desteklemiştir. 

Oysa, bu kabulde olduğu kadar, bu tanımada da Cemiyetin manevî otoritesi 

hissedilir derecede artacak ve cemiyete ister UNESCO'dan, ister ilmî araş

tırmaları destekleyen millî teşekküllerden gelen malî desteklerin daha kolay 

kabul edilmesine yol açacaktır. 

Bu uzun tartışmanın sonucunda, Kurul, Kongre Tertip Kurulunca teklif 

edilen ismi kabul etti : Societe Internationale Pour l'Etude de la Philosophie 

Medievale (S .İ.E .P .M .). 

4. Bu mesele halledildikten sonra, Kurulun 1. Bir Büro kurulması, 2. 

İlk kurulun onu seçim şekli, 3. Tüzüğün kesin bir şekilde ifade etmediği ve usulü 

dairesinde tasdik etmediği sıraca, bu Büronun yetkilerinin ne olacağı husus

larında fikrini beyan etmesi rica edildi. Çeşitli bölgesel ve millî merkezlerin 

en iyi temsil edilmesi gayesiyle Kurul, her şeyden önce, dört iştirak merkezi 

teklif etmeye karar verdi. Bu karar gereği birinci büro bir Başkan, iki başkan 

yardımcısı, dört üye, bir sekreter, bir muhasipten teşekkül etmeliydi. 

Tüzük taslağına göre, Genel Kurul mevcut oyların çoğunluğuyla başkanı, 

başkan yardımcılarını ve üyeleri seçmek zorundadır. Bunlar, aslî üyeler ara

sından seçilir, öyleki bu topluluk aynı bir milletten ikiden fazla üye ihtiva 

etmesin. Bu ilk çekirdek bir defa teşekkül etti mi, büro resen aslî üyeler ara

sında bir sekreter ve bir muhasip seçerek kendini tamamlamak zorunda ka

lacaktır. 

Büro üyelerinin seçimi için, Genel Kurul, mümkün olduğu kadar, tüzük 

taslağında gösterilmiş olan kaidelere riayet etmek istedi. Eğer, bir takım se

beplerle, bu defa sadece iki aslî üye seçiminin zarurî olmadığına inanıldı ise 
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de, Kurul kendi içinde bir seçici toplum görmek istemedi. Bilâkis, bu komisyon 

toplantısına iştirak eden bütün Kongre üyelerine oy verme hakkını tanıdı ve 

bundan başka, tüzüğün 5. Maddesinin öngördüğü bütün imkânları kabul etti. 

Nihayet, gelecek genel kurul toplantısına kadar, seçilecek büronun tüzük 

metninde yazdı bütün hakları kullanıp vazifeleri yerine getirmesine karar 

verildi. Ve bu ikinci toplantıda tüzüğün Büronun haklarıyla ilgili sonuncu 

şekli tesbit ve tasdik etmesi kararlaştırıldı. 

5. Büro üyelerinin seçimine geçmeden önce, Kurul, Merkezin veya daimî 

sekreterliğin kurulması ve işlemesiyle ilgili çeşitli meselelerle meşgul oldu. 

Bütün üyeler onun faydasında ittifak halinde oldukları ve böyle bir merkezin 

zaruretini anladıkları için oy birliğiyle onun en kısa zamanda kurulması ve 

onu bu Milletlerarası Cemiyetin bir organı telâkki etmek ve onu o Cemiyetin 

denetimine vermek kararını aldılar. 

Bu merkeze tanınmak gereken kesin gaye, ve onun ne şekilde anlaşılması 

icabettiği üzerinde, üyeler, uzun bir münakaşadan sonra anlaştılar. Bu gös

terdi ki, Kurulun önemli bir kısmı kollektif teşebbüslere girişecek ve onları 

idare edecek bir merkez fikrine karşı kuvvetli mukabil fikirleri vardır. Zanne

diliyordu ki, böyle bir organı eninde sonunda, fertlerin olduğu kadar müesse

selerin de hareket serbestisini kısmaya yönelecektir. Onun teşkili, içinde te

şekkül edeceği müşahhas teşekküle, zaten mevcut olan Enstitülerin ve gurup

ların, haklı olarak, fiilen ve hukuken otoritesi altına almaya yol açacak çok 

ağır yükler yükleyecektir. Yukarıda "Kollektif teşebbüsler Merkezi" adını 

verdiğimiz fikre karşı olan bu itirazların serimi, zihinleri, tabiî olarak, bizim 

işaret ettiğimiz gibi, Kongre Tertip Kurulunun daima tercih ettiği Sekreter-

Merkez kavramını kabule sevketti. 

Kurul, o zaman, Kurumun Bürosuna en kısa zamanda, kendi sorumlu

luğu ve denetimi altında çalışacak bir haber değiş tokuşu daimî sekreterliği 

kurma işini havale etti. Bundan başka Kurul Kurumun bu organının yazma

lar, mikrofilmler, fotostat gibi çalışma aletleri değiş tokuşunu örgütlemesini, 

ve uzman dergilerle aynı şeyi tekrarlamamak şartıyla tasarı halindeki neşri

yatı, keşfedilen yazmaları, orta çağcıların temaslarını, konferansları haber 

vermekle yetinecek bir haberler belleteni yaratma imkânlarının incelenmesini 

de temenni etti . 

7. Görüldü ki Kurul, Kongre sırasında özellikleri belirtilmiş bir çok kol

lektif teşebbüslerin örgütlenmesi ve idaresinin olduğu şekliyle o merkeze ve-

rilemiyeceği kanaatindeydi. Acaba, bundan SİEPM'nin bu neviden bir te-
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şebbüsün gerçekleşmesinde, hiçbir rolü olmıyacağı sonucu çıkar mı? Kurul 

üyelerinin çoğunluğunun kanaatine göre, bu çeşit kollektif çalışmaların ör

gütlenmesi, h a t t â idaresi, bilâkis, onun bürosunun başlıca görevlerinden biri 

olmalı ve kalmalıdır. Fakat, onun ifasını daimî sekreterliğe tevdi edecek yere, 

Kurul ümit etti ki bu kollektif teşebbüsler için Büro bu gayeyle teşekkül etmiş 

olan ilmî komisyonlara baş vurmalıdır. Bu komisyonların rolleri ne olacaktır ? 

Uzman araştırıcılardan kurulu bu komisyonlar Kurum tarafından korunacak, 

onlar da yaptıkları işlerden ve çalışmalardan Büroya ve Kurumun genel 

kuruluna hesap vereceklerdir. Bu çalışmaların müşahhas bir şekilde örgüt

lenmesi için Kurul söz konusu komisyonlara en geniş teşebbüs etme ve yapma 

hürriyeti verilmesinin uygun olacağını belirtti. 

8. Daimî sekreterlik bir defa kuruldu ve yeter derecede örgütlendi mi söz 

konusu komisyonlar, çalışmalarını gerçekleştirmek için, sekreterliğin sunduğu 

idarî hizmetlerden yardım görebileceklerdir. Bundan başka, Kurul temenni 

etti ki komisyonlar, muntazam bir şekilde çalışmalarının sonucundan daimî 

sekreterlik idaresini haberdar ederler, taki sekreterlik onları araştırıcıların 

hizmetine sunduğu bilgiler bütünü içerisinde bulundursun. 

9. Kurul sonra, daimî sekreterliğin yeri üzerinde de kanaatini beyan etti. 

İdari hizmetlerin birbirinden farklı bir çok yere dağılması fikri itibar görmedi. 

Kurul, tersine, oybirliğiyle, bir tek yer lehinde fikir beyan etti. Bu yeri işaret 

etmek icabettiği zaman Kurul üyeleri tereddütlerini saklamadılar. Her ne-

kadar, Kurul, en sonunda, Louvain Üniversitesinde yer almış Centre de Wulf-

Mansion lehinde konuşmuş ise de, bu, ancak, önceden alınmış bir karardan 

sonra oldu. Louvain'in yer olarak tayini geçici idi, ve gelecek genel kurul 

toplantısında bu karar gündeme alınarak tamamen bağımsız olarak gözden 

geçirilecektir. De Gandillac ve Klibansky'nin beraberce yapmış oldukları bu 

teklif oybirliğiyle kabul edildi. De Wulf-Mansion Merkezi'nin Yönetim Kurulu 

adına 4. Komisyonun raportörü Louvain gurubuna karşı göstermiş olduğu 

derin i t imattan dolayı Kurula teşekkür etti. Bununla beraber, Yönetim Ku

rulu kendilerine tevdi edilen görevin çok ağır olduğunu saklamadı. İyi bir 

sonuç almak için Yönetim Kurulu daima hem diğer merkezler, hem de araş

tırıcılarla işbirliği yapmak niyetinde olduğunu belirtti. Nihayet, bu anda 

Louvain kendisine verilen görevi yerine getirmek için malî imkânlardan 

yoksul olduğu için Yönetim Kurulu, SİEPM adına bu nevi kurumları malî 

yönden destekleyen muhtelif teşekküllere başvurmak müsaadesini istedi. 

Bundan başka, Kurum üyelerinin bu teşekküller nezdinde manevî yardım

larını rica etti. Kurul, muhtelif teşekküllerden istenecek yardımların SİEPM 

adına yapılmasını uygun gördü ve kabul etti. 



ORTA ÇAĞ FELSEFE TARİHİ VE S .İ .E .P .M . 221 

10. Bu uzun toplantı sonunda, Kurul, Kurum Bürosu'nun seçimine geçti. 

Önceden alınmış kararlara göre, bu Büroya tevdi edilmiş olan idarenin gelecek 

genel kurulda sona ermesi gerekir. Bu arada, bu topluluk, geçici olarak kabul 

edilmiş tüzük haklarını kullanacaktır. 

Daimî sekreterliğin, geçici olarak Louvain'de yerleşmesi, diğer taraftan 

onun giriştiği çalışmaların denetlenmesinin Büronun yetki verdiği bir temsilci 

tarafından gerçekleştirilmesi kararlaştırıldığı için Kurum Başkanının sekre

terlik yakınında oturmasının tercihe şayan olduğu görüldü. Tertip Kurulunun 

kanaati o idi ki Louvain gurubu temsilcileri içerisinde Mgr. Mansion kendisin

de, düşünülen iş için lâzım olan müstesna ünvanları topluyordu. Sonra, tü

züğün ön gördüğü başkan yardımcılıkları için De Gandillac, ve Wilpert'in 

isimleri teklif edildi. Birinci, bundan başka, Fransadaki enstitü ve merkezleri 

temsil edebilirdi, ikinci ise, Almanyadakilerini. Kısa bir tartışmadan sonra, 

yedek üyelikler için Büroya, İtalya, İspanya ve Latin Amerikayı temsil eden 

Vanni-Rovighi, Kanada ve Birleşik Amerikayı temsil eden Klibansky, Doğu 

ve Orta Avrupa ülkeleri için Legowicz veya Birkenmajer, Arap âlemini temsil 

için Madkour veya Anawati'nuin isimleri üzerinde duruldu. 

Seçime geçmezden önce, Polonya temsilcileri Polonyadaki Orta Çağ in

celemeleri ve araştırmalarının hal-i hazır örgütünü bakılacak olursa, Lego-

wicz'in üye olarak seçiminin onlara daha uygun geleceğini ifade ettiler. Ana-

wati'de kendi payına, Kurula, Kahiredeki İbn Sina Komitesi Başkanı olan 

Madkour'u teklif etti. Bu sonuncu Kongrede bulunmadığı için, ancak onun 

kabul etmesi şartiyle, seçilmesinden başka çare yoktu. Onun seçimiyle ilgili 

bilgiyi Büroya sunma işini Anawati üzerine aldı. Eğer, Madkour, kendisine 

verilen hizmeti kabul etmezse, Anawati Büroda, memnuniyetle onun yerini 

alacaktır. Madkour'un geçici seçimi Kurulda kabul edildi. Bu anda başkan olan 

De Gandillac, sonuçları ilân etti. Bu seçime göre SİEPM'nin Bürosu Kurul 

tarafından doğrudan doğruya seçilen üyeleri ihtiva etmekle, şu şahıslardan 

müteşekkildir: Mgr. Mansion Başkan, De Gandillac ve Wilpert Başkan Yar

dımcıları, Vanni-Rovighi, Klibansky, Legowicz, Madkour (veya Anawati) 

üye. 

11. Genel Kurul toplantısını, kapanmazdan önce, De Gandillac Büro 

üyelerini, aynı akşam, ilk toplantısını yapmaya çağırdı. Anawati'den Mad

kour'un yerine gelmesi rica edildi ve 4. Komisyon raportörü sekreterlik göre

vine tayin edildi. Bundan sonra, Büro'nun bu toplantıda aldığı kararlar hak

kında teferruatlı bir rapor bulunacaktır. 
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SİEPM Bürosu' nun Toplantısıyla İlgili Rapor: 

Toplantı, Louvain'de, 2 Eylül 1958 salı günü saat 20.15 te yapıldı. Man-

sion Başkan, De Gandillac ve "Wilpert başkan yardımcıları olarak, Vanni-

Rovighi, Klibansky, Legowicz üye, Anawati, Madkour yerine, üye, Van Bre-

da sekreter olarak hazır bulundular. 

1. Büro, bu toplantıda Van Breda'nın sekreterlik görevini yapmasına 

karar verdi. 

2. Büro, tüzük taslağında ön görülen üç yerine Genel Kurulun dört üye 

tayiniyle ilgili kararını yerine getirdi. Aynı şekilde, Madkour'un kendisi, Ge

nel Kurulca üye olarak seçmesini kabul etmemesi halinde, ancak, Anawati'nin 

üye olarak tayininin kesinleşeceğiyle ilgili Genel Kurul kararını tatbik etti. 

Kahireye döner dönmez, Anawati Genel Kurulun bu kararlarından, Madkour'u 

haberdar edecek Sekreter de kendi payına, onu mektupla haberdar edecek. 

(Not. O günden sonra, Madkour, bu üyelik görevini kabul ettiğini, mektupla, 

Başkana bildirmiştir). 

3. Genel Kurulca kabul edilen geçici tüzük taslağına göre, Büro sekreter 

olarak, Louvain'den Giele'yi, muhasip olarak Kolonya'dan Kluxen'i seçti. 

4. Büro, dört ilmî komisyon teşkiline karar verdi. Birincisi Orta Çağ 

metinlerinin kritik edisyonlarında, apparat critique te kullanılacak olan işa

retlerde birlik sağlayacak bir taslak hazırlamak görevini aldı. Dondaine'in bu 

komisyonun başkanlığına gelmesi ve etrafına kendi seçeceği kişileri toplaması 

teklif edildi. Kongrenin Üçüncü Komisyonunun toplantısında yapılan temen

nilere göre, bu birleştirme çalışması, temeline, Bidez ve Drachmann'ın Emploie 

des Signes Critiques. Disposition de l'Apparat Dans les Editions Savantes de 

Textes Grecs et Latins, Bruxelles- Paris, 1938 ini alacaktır. 

İkinci Komisyon Orta Çağ Felsefesi uzmanlarının fotomekanik yolla 

tekrar neşrini istedikleri eserlerin bir listesini yapmakla görevlendirilmiştir. 

D'Alverny ve De Gandillac, bu komisyonun çalışmalarını örgütlemeye çağırıl-

mıştır. 

Üçüncü Komisyon Arapça felsefî metinlerin latince tercümeleri repertu-

arını yapmak görevini alacaktır. Anawati ve Wilpert bu komisyonun çalış

malarını idare etmeye davet edilmiştir. 

Dördüncü Komisyon Polonya, Macaristan ve Çekoslavakya'da muhafaza 

edilmiş, Orta Çağla ilgili yazmalar r e p e r t u a r ı n ı hazırlamak ve bu memle

ketlerle, Batı ülkeleri arasında fotokopilerin fotoğrafik röprodüksiyonları 
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değiş tokuşunu örgütleme işini incelemekle vazifelendirildi. Legowicz bu ko

misyonun idaresini üzerine almaya davet edildi. 

5. Genel Kurulun bu kararını yerine getirmek üzere, Başkan ve Sekreter, 

aynı kurulca yaratılması kararlaştırılan ve geçici olarak Louvain Üniversitesi 

bağlı Centre de Wulf-Mansion da yerleşecek olan Centre d'Echange d'Infor-

mations (Haber Alma-Verme Merkezi)nin gündelik işlerini idareyle görevlen

dirildi. Bu Haberleşme Merkezi Büro'ya bağlı olacak, bu merkezin personeli 

Büro'nun Başkan ve Sekreterine idarî işlerin ifasında yardımcı olacaktır. 

Bu yazının dört numarasında zikredilen ilmî komisyonlar, bu personelden 

yardım isteyebileceklerdir. İdari vasıftaki bu çalışmalar dışında Haberleşme 

Merkezi sorumluları adı geçen ilmî komisyonlara ait sahalara müdahale etmi-

yeceklerdir. 

6. I I . Milletlerarası Orta Çağ Kongresini örgütlemek için Büro, Kolon

yadaki Thomas-Institut'tan gelen ve Enstitünün Müdürü Wilpert tarafından 

yapılan davetten haberdar olmuştur. Büro, bu daveti kabul etmiş, bu Kong

renin örgütlenmesi işini Thomas-Institut'a havale etmiş ve onun Kolonya'da, 

1961 yılı için örgütlenmesini istemiştir. 

7. Büro Başkanı ve Sekreteri Federation Internationale des Societes de 

Philosophie (FİSP) yi S İ E P M ' n i n kurulmasından haberdar etmek ve FİSP 

aracılığıyla UNESCO'dan 1961 Kongresi için bir malî yardım elde etmek 

imkânlarını araştırmakla görevlendirmiştir. 

8. Büro Başkan ve Sekreteri milletlerarası veya millî müessese veya te

şekküllerden adı geçen Haberleşme Merkezi'nin teşebbüsleri ve inkişafı için 

gerekli kaynakları temin etmek imkânlarını incelemekle görevlendirmiştir. 

9. Kurumun Sekreterliğinin adresi şudur: 2, Place Cardinal Mercier, 

Louvain Belgique." 

Yukarıdaki Van Breda'nın Uluslararası Orta Çağ Felsefesi İncelemeleri 

Kurumu'nun teşekkül ve gerçekleşme safhaları hakkında vermiş olduğu rapor 

okuyucuyu çok ayrıntılı bîr şekilde aydınlatan tarihî bir vesika niteliğin

dedir. Societe Internationale Pour l'Etude de la Philosophie Medievale (kısal

tılmışı S .İ.E.P.M.) yukarıdaki raporda bütün ayrıntıları gösterildiği üzere, 

Belçika'nın Louvain şehrinde 2 Eylül 1961 günü kurulmuştur. Kesin tüzük 

5 Eylül 1961 de Kolonyada toplanan Kurum Genel Kurulu tarafından tasdik 

edilmiştir. Kesinleşmiş şekliyle Cemiyetin tüzüğü şudur: 

1. Yeri: S .İ.E .P .M.nin yeri Belçika'nın Louvain şehridir. 
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2. Amacı: Kurumun amacı Orta Çağ düşüncesini incelemek ve onunla 

ilgilenen müesseselerle araştırıcılar arasında işbirliği sağlamaktır. Kurumun 

amaçları şunlardır: 1. Bu müesseselerle bu araştırıcıları, felsefî araştırma ve 

incelemeleri maddî ve manevî yönden destekleyen gerek uluslararası, gerekse 

millî örgütler içerisinde müessir bir şekilde temsil etmek. 2. Haberleşmeyi 

örgütlemek. 3. Çalışma vasıtaları değiş tokuşunu sağlamak, 4. Araştırıcıların 

temaslarını temin etmek, hoca ve konferansçı değiş tokuşunu sağlamak. 

3. Üyeler: Cemiyetin aslî üyeleri vardır, bunlar fertlerdir. Sayıları sınır-

landırılmamıştır. Cemiyet fert veya müessese olarak, şeref üyesi ve koruyucu 

üye kabul edebilir. Aslî üyeler fertlerdir, bunlar kabulleri için dilekçe verdik

ten sonra, şu şartları yerine getirirler: a. Büro tarafından Orta Çağ düşüncesi 

sabasında araştırıcı vasfıyle tanınmak, b. Dileğinin, Cemiyetin en az iki aslî 

üyesi tarafından desteklenmiş olmasını temin etmek, c. Miktarını Genel Ku

rulun tayin etmiş olduğu yıllık bir aidat ödemek. 

Şeref üyeleri fertler veya hükmî şahıslar olabilir. Bu Kategoriye girmek 

için dileklerinin Büro tarafından kabul edilmiş olması, ve Genel Kurulca tesbit 

edilen yıllık aidatı ödemiş olmaları gerekir. Hükmî şahıslar (Kurumlar, te

şekküller) eğer, onların en az iki üyesi Kurumun aslî veya şeref üyesi iseler, 

yıllık aidat ödemekten muaf tutulurlar. Koruyucu üyeler, Büro tarafından 

kabul edilmiş ve asgarî haddi Genel Kurulca tayin edilmiş, yıllık bir aidat 

ödemekte olanlardır. 

Büro, yeni üyeler kabulü hususunda geleneğe uyar. Adaylığını koyan ve 

gerekli şartları yerine getiren her şahıs, aidatını yatırır yatırmaz üye olarak 

kaydolur ve kesin kabul kararını verecek olan Büronun müteakip toplantısına 

kadar aday üye ünvanını taşır. 

4. Genel Kurul: İçinde bulunulan yılın aidatını ödemiş aslî üyeler, Genel 

Kurulu teşkil eder. Genel Kurul, her beş yılda bir defa, Başkanın dâvetine 

uyarak toplanır. Cemiyet üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine, Başkan 

veya vekili, üç ay zarfında, kesin programı önceden tesbit edilen bir olağan 

üstü Genel Kurul toplantısı yapmakla yükümlüdür. 

Toplantıda bulunmayan, fakat, içinde bulunulan yılın aidatını ödemiş 

olan bir aslî üye yazdı olarak, bir başka mevcut üyeye vekâletini verebilir. 

Hiç bir üye beş vekâletten fazlasını kendi üzerine alamaz. 

Bir adî Genel Kurul kararlarının geçerli olabilmesi için, içinde bulunulan 

yılın aidatını ödemiş üyelerin üçte birinin hazır bulunması veya vekilleriyle 

temsil edilmiş olması gerektir. Bir olağan üstü Genel Kurul kararlarının ge-
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çerli olması için içinde bulunulan yılın aidatını ödemiş üyelerin mutlak ço

ğunluğunun (yarıdan bir fazla) hazır bulunmaları veya vekilleriyle temsil 

edilmeleri gerektir. 

Adî Genel Kurul, Büro'nun takdim ettiği ve işlerle ilgili olan ilmî ve malî 

raporu dinler. Genel Kurul, cemiyetin işlerine hakimdir, onları yoluna kor. 

5. Büro. 

1. Kurum, bir başkan, üç başkan yardımcısı, ve sekiz üyeden kurulu bir 

Büro ile yürütülür. Sadece, aslî üyeler Büro'ya seçilebilirler. Onlar, Genel 

Kurulca, verilmiş oyların çoğunluğuyla Genel Kurulca seçilirler. Oyların eşit

liği halinde iki adaydan daha yaşlı olanı seçilmiş sayılır. Aynı milletten iki 

kişiden fazlası yukarıdaki vazifeler için seçilemez. Büro üyelerinin vekâletleri 

müteakip adî genel kurul toplantısına kadar geçerlidir. Aynı üyeler tekrar 

seçilebilirler. Genel Kurul bir veya bir kaç şeref başkanı seçebilir. Bunlar 

Büro'nun toplantısında bulunurlar, fakat, oy verme hakları yoktur. 

2. Her Büro üyesi, bir toplantı için Kurumun bir aslî üyesine vekâlet 

edebilir. 

3. Ölüm halinde, toplantılara muntazam katılamama halinde, başkanın 

veya başkan yardımcılarının istifaları halinde, Büro, sonra kendi kendisini 

tamamlamak üzere, üyelerinden birine geçici olarak, üyenin boşalmış görevini 

verebilir. 

4. Büro, aslî üyeler arasından bir kâtip, bir mühasip, ve gerektiğinde 

Bulletin'i kaleme alacak bir kâtip seçer. Onların vekâletlerinin mahiyetini 

ve müddetini tayin eder. Bu müddet yenilenebilir. Onlar Büro'ya, Büro ta

rafından seçilmek suretiyle dahil olurlar. 

5. Büro, senede en az bir defa başkanın veya başkan yardımcılarının 

müştereken istekleri üzerine toplanır. Bundan başka, başkan, veya o yok iken, 

başkan yardımcısı veya yardımcıları, Büro'nun dört üyesinin toplanma is

teklerini yazılı olarak bildirmeleri üzerine, Büro'yu toplamakla yükümlüdür. 

6. Büro, hareketlerini tanzim eden, ve değiştirebilen bir iç tüzük yapar, 

ve Kurumun, amacına varmakta, gerekli her tedbiri alır; ve amacın gerçek

leştirmesine nezaret eder, adî genel kurulu bir raporla işlerinden haberdar 

eder. 

VI. Mallar: 

Kurum, aidat, yardım, ve hibe kabul eder. Kurumun mallarını Büro 

idare eder. Her yıl bir hesap çıkarır, ve gelecek yıl için bütçe tasarısı hazırlar. 
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VII. Tüzük Değişikliği: 

İşbu tüzükle ilgili her tadil taslağı Büroya ve Genel Kurulun oyuna sunu

lur. Tüzük değişimiyle ilgili olarak yapılan oylama verilen oyların üçte iki ço-

ğunluğuyla geçerli olur. 

VIII . Kurumun Dağılması: 

Kurum, adî bir genel kurul toplantısında, verilen oyların üçte ikisini teş

kil eden bir ekseriyetle geçerli olan oylama sonunda alınan kararla dağılır. 

Dağılma halinde, Kurumun malları Genel Kurul tarafından Orta Çağ düşün

cesiyle ilgilenen müesseselere devredilir." 

Kurumun faaliyetleri: 

Yukarıda kesinleşmiş tüzüğünü aynen vermiş olduğumuz Kurum, teşekkü

lüne vesile teşkil eden ve en başta zikredilecek olandan sonra, üç tane daha 

uluslararası Kongre aktetmiştir. Beşinci Uluslararası Kongreyi de 1972 

Ekiminde İspanyada aktetmeye hazırlanmaktadır. 

O halde, şimdi, akdedilmiş olan bu dört Kongre hakkında bilgi verelim. 

Orta Çağ Felsefesi Uluslararası Birinci Kongresi: 

Bu Kongrenin örgütlenmesi teşebbüsü, Louvain Üniversitesine bağlı 

Yüksek Felsefe Enstitüsü (Institut Superieur de Philosophie)nde 1956 da 

teşekkül etmiş olan De Wulf-Mansion Merkezi, Eski ve Orta Çağ Felsefe Araş

tırmaları Merkezi (Centre De Wulf-Mansion, Centre de Recherches de Philo-

sophie Ancienne et Medievale)nden gelmiştir. Bu Enstitü, X I X . yüzyılda 

kuruluşundan beri, kendisini Orta Çağ felsefesi araştırmalarına vermiştir. 

Bu Enstitü'nün ilk hocalarından olan Maurice de Wulf'un Orta Çağ felsefe

siyle ilgili çalışmaları ilgililer tarafından çok iyi bilinmektedir. Orta Çağ dü

şüncesi incelemeleri Yunan düşüncesi araştırmalarını kaçınılmaz surette 

takip eder. Profesör Mansion bu Enstitüde bu yöndeki faaliyetleriyle ün sal

mıştır. İncelemeler artıkça ve genişledikçe, Orta Çağ Felsefesinin ne kadar 

geniş, çeşitli ve karmaşık olduğu da meydana çıkmış oldu. Bu sahayı incele

mekte araştırıcılara modern vasıtalardan yararlanma imkânları sunmak za

ruretleri kendini gösterdi. İşte bu gerekçelerle bu Enstitü'ye bağlı olarak De 

Wulf-Mansion Merkezi teşekkül etti. Bu merkez, Louvain'deki Yüksek Felsefe 

Enstitüsündeki Eski ve Orta Çağ Felsefe Tarihi profesörlerinin fiilî idaresi 

altında bulunmaktadır. Bu Merkezin, Aristoteles ve Şarihleri, Belçika Filo

zofları, gibi çok önemli neşriyatı gerçekleştirmiş olduğu da, yine, ilgililerce, 

çok yakından bilinen bir keyfiyettir. De Wulf-Mansion Merkezi teşekkülünden 

beri uzmanların doğrudan doğruya temaslarını sağlayan inceleme günleri 
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hazırlamıştır. Orta Çağ Felsefesi Uluslararası Birinci Kongresi de işte bu in

celeme günlerinden biridir. 

Kongrenin genel teması, Bruxelles-Milletlerarası Dünya Fuarının tema'-

sından esinlenerek tesbit edilmiştir: İNSAN. Kongre, araştırıcıları Orta Çağ 

Düşünürlerine göre İnsanı ve Kaderini ele almaya davet etmiştir. 300'den 

fazla üye Kongreye iştirak etmiş yirmiden fazla ülke temsil edilmiştir: Alman

ya, İngiltere, Arjantin, Avusturalya, Avusturya, Brazilya, Belçika, Kanada, 

Danimarka, Mısır, İspanya, Birleşik Amerika, Fransa, Hollanda, Macaristan, 

İtalya, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, İsviçre, Çekosla-

vakya, Yugoslavya. 

Kongrede iki türlü ilmî toplantı yapılmıştır. Genel toplantılar, kol faa

liyetleri. Kol faaliyetlerinde, listesini aşağıda vereceğimiz altmıştan fazla 

ilmî bildiri yer almıştır: Bu meyanda dört ilmî ve teknik komisyon teşekkül 

ederek, her birisi şu konulan incelemiş, araştırmış ve sonuçlarını birer rapor 

halinde sunmuştur: 1. Orta Çağ incelemelerinin hal-i hâzır durumu, 2. Orta 

Çağdaki tedrisat ve bunun felsefe formasyonundaki rolü, 3. Orta Çağ me

tinlerinin kritik edisyonları, 4. Bir orta Çağ Uzmanları Uluslararası teşekkülün 

kurulması. (Bu komisyonların raporlarından yukarıda bahsedildi). 

Kongrenin başkanı Mgr. De Raeymaeker'dir. De Raeymaeker aynı za

manda Louvain Üniversite Yüksek Felsefe Enstitüsü başkanı idi. Müteşebbis 

üyeler: Van Steenberghen (Louvain Üniversitesi Profesörü, De Wulf-Mansion 

Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi), Verbeke (Louvain Üniversitesi Profesörü, 

De Wulf-Mansion Merkezi Yürütme Kurulu üyesi), Van Breda (Louvain Üni

versitesi Profesörü, De Wulf-Mansion Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi), Giele 

(Louvain Üniversitesi Öğretim Görevlisi, De Wulf-Mansion Merkezi Yürütme 

Kurulu Üyesi), Cappuyns (Louvain Üniversitesi Profesörü) Delhaye (Lille 

ve Lyon Katolik Fakülteleri Profesörü, Analecta Mediaevalia Namuciana 

Müdürü). Kongre sekreteri Mlle. Mansion (De Wulf-Mansion Merkezi Sekreteri) 

Kongrenin açılış konuşmasını De Raeymaeker yapmıştır. 

Genel toplantılarda dört tebliğ sunulmuştur: 1. Chenu: Situation Humaine, 

Corporalite et Temporalite. 2. Wilpert, Wissenschaft und Wahrheit im Mitte-

lalter. 3: Bourke, Human Tendancies, Will and Freedom, 4. De Gandillac, 

Valeurs Morales et Sociales. 

Kongrede sunulmuş olan tebliğler beş gruba ayrılmıştır: 

I . G e n e l m a h i y e t t e k i s e r i m l e r : 

Galli, L'oumo nella Filosofia del Medioevo; Scime, La cita come Tragedia 
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Lazzarini, Lo Status viae e l'interpretazione del pensiero medioevale; Gonzalo 

Casas, La finitud historica del hombre mediaval; Ullmann, Some Observations on 

The Medieval Evolution of the "Homo Naturalis" and the "Christianus"; Su-

lowski, Studies On Chalcidius, Antropology, Influence and Importance; Thon-

nard, La Personne Humaine Dans l'Augustinisme Medieval (Saint Anselme 

et Saint Bonavanture),Antonelli,La "Medieta" della dialittica nella concezione del 

sapere mediavale, Patt in, Contribution a l'histoire de la relation transcendantale, 

Franxman, Some Remarks On the Formalization of Medieval Psychology under 

the Influence of Aristotelian Physics, Arias, Un argumento helenico-medieval 

para probar la espiritualitad del alma humana; Dondaine, Apparat Critique 

d'un texte universitaire; Fink-Errera, De l'edition Universitaire; Balic, Au sujet 

de l'edition critique des oeuvres de Jean Duns Scot. 

I I . A r a p F e l s e f e s i - G e ç O r t a Ç a ğ : 

Chaix-Ruy, L'Homme selon Avicenne; Anawati, La Destinle de l'homme 

dans la philosophie d'Avicenne; Goichon, Selon Avicenne, l'ame humaine est

etle creatrice de son corps?; Cruz Hernandez, Le Libertad y la naturaleza social 

del hombre segun Averroes; Gomez- Nogalez, El destino del hombre a la luz de 

la Noetica de Averroes; M e r l a n , Averroes über die Unsterblichkeit des Men-

schengeschlechtes; Thillet, Un Traite inconnu d'Alexandre d'Aprodies sur la Pro-

vidence dans une Version arabe inedite; Alvarez Turienzo, Debe y haber del 

hombre agustiniano; Grondijs, La terminologie metalogique dans la theologie 

dionysienne; Hödl, Zur Entwicklung der frühscolastischen Lehre von der Gott-

ebenbildilchkeit des Menschen; Mathon, Jean Scot Erigene, Chalcidius et le prob

leme de l'ame universelle; Henry, The scope of the logic of Saint Anselm, Fair-

weather, Truth, justice and moral responsability in the thought of St. Anselm. 

I I I . O n i k i v e O n ü ç ü n c ü Y ü z y ı l l a r : 

Barth, Grund und Restprobleme in der Universalienlehre der Hochscholas-

tique, Michaud-Quantin, La Psychologie dans l'enseignement au XII. e Siecle; 

Hatinguais, Points de vue sur la volonte et le jugement dans l'oeuvre d'un hu

maniste chartrain (Guillaume de Conches, XII. siecle); Baron, La sitation de 

l'homme d'apres Hugues de St. Victor; Gieben, Le potenze naturali dell'anima 

umana secondo alcuni testi inediti di Roberto Grossatesta; Ferriera, L'homme 

dans la doctrine de Pierre d'Espagne; Miano, Tradizionalizmo e umanesimo in 

Ruggero Bacone; Ratzinger, Der Mensch und die Zeit im Denken des heiligen 

Bonaventura; Wenin, La Conaissance Philosophique d'apres saint Bonaventure, 

Muller, Colligentia naturalis. La psychophysique humaine d'apres saint Bona-
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venture et son ecole; Schmaus, die Unsterblichkeit der Seele und die Auferstehung 

des Leibes nach Bonavanture. 

IV. A q u i n o ' l u S t . T h o m a s : 

Degl'Innocenti, La Struttura ontologica della persona secondo s. Tommaso 

d'Aquino; Giacon, In tema di dipendenze di S. Tommaso da Avicenna, Silva-

Taroucha, La notion "formalis" selon St. Thomas d'Aquin et la formation de 

l'homme: Alcorta, La spontaneite de la conaissance theorique et pratique selon St. 

Thomas, Coccio, Senso dei limiti della conoscenza umana in San Thommaso 

d'Aquino; Thro, Is there a distinctively thomistic ralism? Or "The confusion over 

Realism''; Callus, The problem of the plurality of forms in the thirteenth Century 

The Thomist innovation; Munos, Optimismi o Pessimismo en la conception del 

hombre Segun Sto. Thomas?; Siwek, La Conscience du Libre Arbitre Dans 

La Philosaphie de S. Thomas d'Aquin; Crowe, Syndereis and the notionof 

Law in Saint Thomas; Krempel, Hierarchies des fins d'une societe 

d'apres St. Thomas; Busa, Automation appliquee a l'analyse linguistique des 

oeuvres de Saint Thomas, d'Aquin: Programme, etat actuelle; 

V. X I I I . yüzyılın sonu ve mütakip yüzyıllar: 

Gomez Caffarena, Metafizica de la inquietud humana en Enrique de Gante; 

Millas-Vallicrosa, Las relaciones entre la doctrina Luliana y la Cabala; Carreras 

y Artau, Influencia de Ramon Lullen el pensamiento teologico-filosofico de los 

siglos XIV y XV; Nash, Intention in Knowledge according to Giles of Rome; 

Bruni, Quomodo sciens potest mala facere secondo diEgidio Romana; Vanni-Rovig-

hi, Intenzionalita della conoscenza secondo P. Aureole; Chojnacki, Les facteurs et 

les limites de la connaissance humaine d'apres la critique d'Occam et de Nciolas 

d'Autrecourt: Termerton Solis, Trascendentia del conocimiento racionel en Tauler; 

Kalivoda, Humanismus und Rationalismus in Hussens Lehre, Kuc, De la Na-

ture de l'homme chez Denis le Chartreux: Iriarte, Los Epilogos de la Mantalitad 

medieval sobre el fin del hombre en Ignacio de Loyola: Quiles, Contribucion a la 

historiorgrafia de la escolastica medieval de los siglos XVII y XVIII. 

Kongrenin sonuçları: 

1. Orta Çağ Felsefesi Uluslararası Birinci Kongresi, Orta Çağ Felsefesinin 

Batı Düşüncesinin inkişafında önemli bir merhale temsil ve felsefe mirasında 

kıymetli bir ortaklık sermayesi teşkil etmekte olduğunu hatırlatmaktadır. 

Kongre şunu da hatırlatır ki Orta Çağ Felsefesini tanımak Modern ve Çağdaş 

düşünceyi anlamak için kaçınılmaz bir unsurdur. Netice itibariyle, Kongre, 

Orta Çağ felsefesinin gittikçe her açıdan incelenmesini istemektedir. Kongre, 
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Orta Çağ felsefî literatürünün meydana çıkarılmasına hasredilmiş araştırma 

merkezlerinin doğuşunu görmek istemektedir. 

2. Bundan başka, Kongrenin kanaati şudur ki Orta Çağ Felsefesi tedrisatı 

her felsefe formasyonunda önemli bir yer almış olsun. Kongre, Orta Çağ Fel

sefesi Kürsülerinin her Felsefe Fakültesinde yer almasını temenni etmektedir. 

Kongre, Orta Çağ felsefe tedrisatında, felsefî meselelelerin ortaya çıkışı 

ve gelişmesi, bilhassa, verimli olan bir dönem sırasında, ortaya konulmasını 

temenni etmektedir. Nihayet, Kongrenin kanaati şudur ki Üniversite öğren

cilerini Orta Çağdaki felsefî metinlerle yakınlık kurması kaçınılmaz bir zaru

rettir. 

3. Kongrenin temennisi şudur ki Orta Çağ felsefesini tanımak için kaçı

nılmaz kaynakların çözülmesi işi hiç yorulmadan takip edilmelidir. Kongre, 

herşeyden önce temenni etmektedir ki Aristoteles Latinus neşri, İbn Rüdş, İbn 

Sina, İbn Cabirol, İbn Meymûn gibi ve daha başka yahudi veya müslüman 

yazarların latince çevirileri neşri, skolâstik yazılar serisi neşri, mümkün olduğu 

kadar çabuk bir şekilde, iyi bir yöne doğru sevkedilmiş olsun, Kongre, zarurî 

olan çalışma vasıtaları, yazma katalogları, legzikler, diksiyonerler, müellifler 

veya eserler r e p e r t u a r ı n ı n en kısa bir zamanda araştırıcıların emirlerine su

nulmuş olmasını temenni etmektedir. Kongre, bugün artık bulunmaz hale 

gelmiş olan önemli eserlerden bir kısmının onastatik yolla tekrar neşrini tav

siye etmektedir. Nihayet, Kongre, İslâm "âleminde Orta Çağ düşüncesinin son 

derecede büyük önemini idrâk ederek, bu düşünce ve bu düşüncenin Hıristiyan 

düşüncesiyle münasebetlerine taallûk eden incelemelerin inkişaf etmiş 

olmasını temenni etmektedir. 

Neticede, Kongre, her Orta Çağ araştırma merkezinde, bu sahayla 

ilgilenen en az bir uzmanın bulunmasını temenniye değer bulmaktadır. 

IV. Kongre, Orta Çağcılar arasında daha müessir bir işbirliği kurulmuş 

olmasını temenni etmektedir, bu suretle herkes herkesin yapmış olduğu araş

tırmalardan yararlanmış olsun, çalışmalar koordine edilsin, kollektif çalış

malar yapılsın. Bu işbirliğini müessir bir şekilde gerçekleştirmek için, Kongre, 

bir Societe Internationale Pour l'Etude de la Philosophie Medievale" yaratıl

masına karar vermektedir. Bu cemiyetin Bürosu 2 Eylül 1958 de seçilmiş ve 

sekreterliği geçici olarak Louvain'de kurulmuştur. Bu büro orta çağcılar ara

sında muntazam karşılaşmaları örgütleyecektir. Büro, yine, geçici olarak, 

Louvain de yerleşecek olan bir koordinasyon merkezi kurmakla görevlendi

rilmiştir. 
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Birinci toplantısından itibaren Büro dört komisyon seçmiştir. Onlar şu 

görevlerle yükümlüdür: Orta Çağ metinlerinin neşrinde apparat critique'lerde 

kullanılan işaretlerin birleştirilmesi, fotomekanik yolla tekrar basılması istenen 

eserlerin bir listesini yapmak, arapça felsefî eserlerden yapılmış latince ter

cümeler r e p e r t u a r ı tesis etmek; Polonya, Macaristan, Çekoslavakyada mu

hafaza edilmiş olan Orta Çağla ilgili yazmalar repertuvarı tesis edilmesi bu 

ülkelerle Batı ülkeleri arasında fotografik röprodüksiyon alış verişinin örgüt

lenmesi. 

Orta Çağ Felsefi Uluslararası İkinci Kongresi: 

Kolonyadaki Thomas-Institut Müdürü Profesör Wilpert'in davetini kabul 

eden Büro, 1961 de Kolonyada toplanacak olan Orta Çağ Felsefesi Uluslar

arası İkinci Kongresinin örgütlenmesi işini bu Thomas-Institut'a tevdi etmeye 

karar vermiştir.1 0 1 1 

"Orta Çağ" terimi genel olarak "Karanlık Çağ" terimiyle bir kullanıla-

gelmiştir. Oysaki çağımız büyük hümanistlerinin yapmış oldukları ilim ve 

felsefe tarihi araştırmaları, bu çağın "karanlık" olmaktan uzak olup, tetkik 

edilmemiş bulunduğunu, imdi, incelenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Bu 

araştırmalar, esas olarak, Orta Çağdaki arapça latince literatürün ve onun 

yanında farsça ve ibranî literatürün ortaya çıkarılmasıyla ilgilidir. X I X . Yüz

yılın sonlarına doğru yapılan münferit araştırmalar, XX. Yüzyılın ilk yarısında 

muhtelif yönlerden derinleşip çoğalarak bir istikamet arzetmeye başlamıştır. 

Orta Çağ kültürünün bilhassa felsefe ile ilgili olan kısmı çeşitli üniversitelere 

bağlı ilim adamlarının bir araya gelmesini gerektirecek kadar büyük ve çetin 

bir araştırmaya namzetti. İşte bu ihtiyaç tesiriyle Belçika ve Almanya Üni

versitelerinin felsefe tarihçileri "Societe Internationale Pour l 'Etude de la 

Philosophie Medievale" isimli adı geçen cemiyeti kurdular. Bu Kurum her 

üç veya 5 senede bir yapacağı uluslararası Kongreler veya Kollokviyum-

larla bilhassa ortaçağ felsefe tarihi uzmanlarını bir araya toplayarak, ilmî 

işbirliğini ve görüş teatisini sağlamaktadır. 

S .İ .E .P.M .nin uluslararası I I . Kongresi, Almanyanın Köln Üniversite

sinde 31 Ağustos - 6 Eylül 1961 tarihleri arasında toplanmıştır. Kongre Ku-

10 Die Metaphyzik im Mittelalter ihr Uhrsprang und ihre Bedeutung. Vortrage des. 
II. İnternationalen Kongresses für Mittelalterliche Philosophie, Köln, 31 August-6 Sep-

temher. 1961. İm Auftrage des Soeiete İnternationale Pour L'Etude de la Philosophie Medie-
vale (S.İ.E.P.M.) herausgegeben Paul Wilpert, Walter de Gruyter. Berlin, 1963. 

11 La Filosofia della Natura nel Medioevo, Atti del terzo Congresso İnternazionale di 
Filosofia Medioevale. Passo della Mendola (Trento) 31 Agosto-5 Settembre 1964. Volume puh-
licata col contributo dell'UNESCO, Societa Editrice Vita e Pensiero. Milano, 1966. 
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zey Vestfalya'nın Rönanya Eğitim Bakanı Bay Werner Schülz tarafından 

himaye edilmekteydi. Kongrenin şeref reisi Ueberweg'in Grundriss der Ge-

schichte der Philosophie isimli abidevî eserinin I I . Cildinin, yani, Patristische 

Und Scholastische Philosophie'nin yazarı, Bonn Üniversitesi Ordinarius Eme-

ritus profesörlerinden, Albertus Magnus Enstitüsü kurucusu Dr. Bernhard 

Geyer idi. Kongrenin şeref üyeleri Köln şehri Arşibişopu Kardinal Dr. Frings, 

Köln şehri Oberburgermeister'i, Köln Üniversitesi yeni ve eski rektörü, De

kanı, Şansölyesi, Alman Felsefe Cemiyeti Reisi, Heidelberg İlim Akademisinin 

Cusanus Komisyonu ve Enstitüsü Başkanı, Meister Eckart ' ın lâtince eserleri 

naşiri, ve Grabmann Enstitüsü direktörü idi. Görüldüğü üzere şeref reis ve 

üyelerinin herbiri ya Albertus Magnus, Saint Thomas, Maister Eckart gibi 

Orta Çağ filozoflarının veya Martin Grabmann gibi orta çağ felsefesi tetkik

lerine hayatını vermiş kimselerin adına kurulmuş ilmî teşekküllerin başında 

bulunmaktadırlar. Kongreye resmî delege olarak Kanada, Mısır, Lübnan, 

İspanya, Amerika B.D. Üniversiteleri katılmıştır. Kongre organizasyonu 

Louvain (Msgr. Prof. Dr. Mansion), Paris (Prof. M. De Gandillac), Köln (Prof. 

Paul Wilpert), Milano (Prof. Vanni-Rovighi), Montreal (Prof. Klibansky), 

Varşova (Prof. J a n Legowicz) ve Kahire (Prof. Madkour) üniversiteleri tara

fından temin edilmiş, Kongre fiilen Köln Üniversitesindeki Thomas-Institut 

başkanlığında, Mainz, Bonn ve Kahire üniversiteleri tarafından Köln üniver

siteleri binalarında t a m bir ahenk içinde, hiç bir aksaklık olmadan, yürütül

müştür. 

I I . Kongre'nin konusu "Orta Çağda Metafizik- Kaynakları ve Tesiri idi. 

Kongre'ye İspanya, Portekiz, İskoçya, İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, 

İtalya, Çekoslavakya, Macaristan, Danimarka, Hollanda, Yugoslavya, İsviçre, 

Luxemburg, Belçika, Polonya, Almanya, Arjantin, Kanada, Peru, Amerika 

B.D., Japonya, Lübnan, Mısır ve Türkiyeden olmak üzere 280 delege katılmış, 

bunlardan 116 sı tebliğde bulunmuştur. Kongrede Türkiyeyi temsil etmek 

şerefi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine ait olmuştur. 

Kongre faaliyeti (a) sabahları genel toplantılar, öğleden sonra (b) kol 

toplantıları olmak üzere ikiye ayrılmış, bunun yanı sıra kongre üyelerinin eser

lerinin sergisi açılmış, tanışma ve görüşme maksadıyla konserler, geziler, müze 

ve arşiv ziyaretleri, resm-i kabuller, ve dinî merasimler tertiplenmiştir. Top

lantılarda latince, ispanyolca, italyanca, almanca, fransızca, ingilizce dilleri 

kullanılmıştır. 

(a) Genel toplantılarda Bonn Üniversitesinden Prof. Bernhard Geyer 

"Albertus Magnus und die Entwicklung der Scolastischen Metaphysik" ko-
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nusunda, Oxford Üniversitesinden Beryl Smalley "The Philosopher as seen 

by the Moralist in the 13. th . and 14. th centuries". Münih. Üniversitesinden 

Prof. Michael Schmaus "Die Metaphysik in der Theologie Des Johannes Duns 

Scotus" Kahire Üniversitesinden Prof. Madkour "La Metaphysique en terre 

d 'İslam", Louvain Üniversitesinden Prof. De Raeymaeker "La Profonde Ori-

ginalite de la Metaphysique de St. Thomas" konusunda konuşmuşlardır. 

Kongrenin asıl ilmî faaliyeti seminer odalarındaki kol toplantılarında 

vuku bulmuştur. Tebliğlerin okunuşundan sonra tartışma, fikir alışverişi ve 

ilmî müdahale imkânları hasıl olmuştur. Kollarda bitmemiş olan münakaşalar, 

tatmin e d i l m e m i ş cihetler sergide, konser arasında, geziler, müze ve arşiv 

ziyaretleri esnasında, resm-i kabullerde, yemeklerde, Üniversite koridorlarında 

ve üniversite bahçesinde devam etmiş, tamamlanılmaya çalışılmıştır. Adres 

teatileriyle geniş ve devamlı bir temas zemini sağlanmıştır. Kollar sekiz bö

lüm halinde toplanmıştır: 1. Orta Çağ metafiziğine ait olan Genel meseleler 

Kolu. 2. Geç Orta Çağ (Mantıktan Metafiziğe) Kolu. 3. Orta Çağda Platonculuk 

ve Yeni Platonculuk Kolu. 4. St. Thomas ve 1300 e kadar dominiken düşü

nürler kolu. 5. Arap Felsefesi, İbni Rüşdçüler ve onlara karşı olanlar Kolu 

6. Fransisken düşünürler Kolu 7. Erken Orta Çağ, Orta Çağın daha sonraki 

düşünce üzerine tesiri Kolu. 8. Metafizik üzerindeki yazmalar ve onların neş

redilmesi Kolu. 

1. Kol faaliyeti: Orta Çağ felsefesinde metot, Polonya ve yahudi orta 

Çağ araştırmaları, İslam felsefesinin iki önemli meselesi, Orta Çağda felsefe 

dili, Orta Çağ üniversite programlarında metafiziğin yeri gibi genel konular 

ele alınmıştır. 

2. Kol faaliyeti: Boece, Peter of İrland, Pier Damiane, Abelardus, Gu-

illaume de Conches, Petrus Hispanus, Anselmus, Richard de S. Victor, Davide 

de Dinan, gibi filozoflar üzerinde konuşulmuştur. 

3. Kol faaliyeti: Bu kolda Plotinus, St. Augustinus, Porphyrius, Proclos, 

Scotus Eruigena, St. Bernard de Clairvaux, Thomas Gallus, Thier de Chartres, 

Maitre Eckart, Johannus Teuler etrafında görüşülmüştür. 

4. Kol faaliyeti: Bu kolda S. Bonavanture, St. Thomas, ve dominikenler 

üzerinde durulmuşdur. 

5. Kol faaliyeti: Bu kolda İspanya, Lübnan, Mısır, Kanada, Türkiye, 

Macaristan, Polonya ve Çekoslavakya temsilcileri faaliyet göstermişlerdir. İbn-i 

Rüşd'ün muasır İspanya filozoflarının metafizik problemleri, İbn-i Sina ve 

Orta Çağda metafizik kavramı, İbn-i Rüşd ve İbn-i Sinada öz ve töz meselesi, 
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İbn-i Sinâda metafizik vokabüleri, Farabide metafiziğin önemi ve menşei, 

İslâm felsefesinde öz ve töz meselesi, Gazali'nin Duns Scotus üzerine tesiri, 

Gazali'nin Okkamlı William ile mukayesesi konuları münakaşa edilmiştir. 

Farabi'nin felsefî görüşlerinin tefsirinde toplantıdaki Mısır delegelerine (Prof. 

al-Ahvani, Prof. Abu Rida) karşı Lübnan (Prof. Nader, Prof. Macid Fakri), 

Fransız (D'Alvemy), İspanyol (Prof. Nogalez Salvador), Alman (Prof. Kutch), 

ve Kanada delegeleri türk delegesinin fikir ve görüşlerine iştirak ettiler. İslâm 

felsefesiyle çok yakından ilgili bulunan Prof. Walzer,Pere Anawati, Goichon, 

Prof. Gardet kongreye katılamamışlardır. Bu koldaki tebliğler Farabi, İbn-i 

Sina, Gazali ve İbn-i Rüşd gibi müslüman filozoflarının felsefe tarihindeki 

çok dikkate değer yerlerini göstermiş ve onların hıristiyan felsefesi kanalıyla 

Avrupa felsefesine tesirlerini tekrar teyit etmiştir. 

7. Kol faaliyeti: Bu kolda Orta Çağ nominalistleri, Jacob von Mez et 

Jean de Paris, Durandus, Nikolas von Cues, Johannes Wyclifts, XV. Asır 

aristoculuğu, Spinoza, Dimtri Candemir konulan üzerinde durulmuştur. 

8. Kol faaliyeti: Bu kolda İbn-i Sina'nın lâtince tercümleri, ve Aristo

teles'in metafiziğinin Polonyadaki yazmaları meseleleri görülmüştür. 

Bu Kongrede sunulan tebliğlerin isimleri aşağıda liste halinde belirtilmiştir: 

Geyer: Albertus Magnus und die Entwicklung der Scolastischen Metafihysik 

De Raeymaeker La Profonde Originalite de la Metaphysique de St. Thomas 

d'Aquin. 

Schmaus: Die Metaphysik in der Teologie Des Johannes Dund Scotus. 

Madkour: La Metaphysique en Terre d'İslam. 

Smalley: Moralist and Philosophers in the 13. and 14. Centuries. 

I . O r t a Çağ M e t a f i z i ğ i Ü z e r i n d e G e n e l M e s e l e l e r : 

Oeing-Habhoff: Die Methoden der Metaphysik im Mittelalter, 

Gabriel: Metaphysics in the Curriculum of Studies of the Medieavel Universities. 

Michaud-Quantin: Commentaire Sur les Deux Premieres Decretales du Recueil 

de Gregoire IX au XIII. Siecle. 

Swiezawski: Aperçu Sur les Recherches des Medievistes Polonais dans le 

Domaine de l ' H i s t o i r e de la Philosophie. 

Vajda: Les Etudes de Philosophie juive du Moyen Age 1950-1960. 

Krogmann: Die Mannigfaltigkeit der Sprache in der Sicht Dantes. 
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I I . E r k e n s k o l a s t i k D e v i r - M a n t ı k t a n M e t a f i z i g e k a d a r : 

Hadot : La Distinction de l'Etre et de l'Étant Dans le "Hebdomadibus" de Boèce. 

Crowe: Peter of Ireland's Approach to the Metaphysics. 

Antonelli: Elementi della Metafizica di Pier Damiani. 

Wade: Abelard and Individuality. 

Pires: Petrus Hispanus et Problema Metaphysicae. 

Turienzo: Aspectos del problema de la Persona en el siglo XII. 

Zimmemann: Anselm von Canterbury. 

Roques: Les Pagani dans le Cur deus Homo de St. Anselme. 

Dumeige: Efforts Métaphysiques chez Richard de St. Victor. 

Schlette: Das Weltverstandniss Hugos von St. Viktor. 

I I I . O r t a Ç a ğ M e t a f i z i ğ i n d e P l a t o n c u l u k v e Y e n i P l a t o n 

c u l u k : 

Baron: Philosophie de Structure et Philosophie de Concernement. 

Sweeney: Metaphysics and God: Plotinus und Aquinas. 

Bosnjak: Augustins dialektisch-eschatologische Lebensauffassung. 

Pepin: Les Symmikta Zetemata de Porphyre et le Trinitata de St. Augustin. 

Beierwaltes: Der Begriff des "unum in nobis" bei Proklos. 

Saffrey: L'Etat Actuel des Recherches Sur le Liber de Causis Comme Source de la 

Métaphysique au Moyen Age. 

Javelet: Ontologie et Connaissance chez Thomas Gallus. 

Jeauneau: Mathématiques et Trinité chez Thierry de Chartres. 

Gonzales-Haba: Metafizica de la muerte en al Maestro Eckahart. 

Schluter: Philosophische Lehren bei Johannes Tauler. 

Bettoni: La Realta delle Idee Platonische secondo l'autora della "Summa Philo-

sophiae". 

IV. S t . T h o m a s v e E s k i D o m i n i k e n l e r : 

Hayen: Aqua totaliter in vinum conversa: Philosophie et Rêvêlaation Chez St. 

Bonavanture et St. Thomas. 

De Koninck: L'Etre Principal de l'Homme est de Penser. 

De Vries: Existenz und Sein in der Metaphysik des hl. Thomas. 
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Lotz: Zur Konstitution der Tranzendentalen Bestimmungen des Seins nach 

Thomas von Aquin. 

Krapiec: Pour Une Interprétation Contemporaine de la Métaphysique Thomiste. 

Sola: La estructura del libro de la Metafizica de Aristoteles segun St. Thomas. 

Toccafondi: Il concetto di Ente Nella Metafisica Thomistica. 

Chojnacki: Les Conceptions Epistêmologiques de la Métaphysique chez St. Tho

mas d'Aquin et ses Origines. 

Stallmach: Zur Problematik der tertia via des Gottesbeweise Thomas von Aquins. 

Kovach: The Transcendentality of Beauty in Thomas Aquinas. 

Callus: The Subject-Matter of Metaphysics According To Some Thirteenth Cen-

tury Oxford Masters. 

V. A r a p F e l s e f e s i , İbn R ü ş d ç ü l e r : 

Gomez Nogalez: Problemas Metafisicos en la Espana musulmana contempo-

ranade Averroes. 

Fakbry: Notes on Essence and Existence in Averroes and Avicenna. 

Mubahat Türker: L'Importence et l'Origine de la Métaphysique Chez al-Farabi 

el-Ehwani: Being and susbstence in Islamic Philosophy İbn Sina versus İbn 

Rushd. 

Nader: Deux Questions Fondamantales dans la Théologie Musulmane (Le Ke-

lam) Le Verbe-Le Néant. 

Van Steenberghen: Le Problème de l'Unicité Divine Dans la Métaphysique de 
Siger de Brebant. 

Duin: A la recherche du Commentaire de Boèce de Dacie sur la Métaphysique 

d'Aristote. 

Sajo: Boetius de Dacia und Seine philosophische Bedeutung. 

Senko: La Quaestio disputata de Anima intellectiva de Thomas Wilton dans le 

Ms. 53-102 de la Bibliothèque du Grand Séminaire de Pelplin. 

Durao: Thomaz Scotus. 

Kuksewicz: Le Commentaire sur le De Anima de Jacobus de Placentia. 

VI. F r a n s i s k e n l e r i n F e l s e f e s i : 

Ratzinger: Der Wortgebrauch von natura und die beginnende Verselbstandigung 

der Metaphysik bei Bonaventura. 
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Legowicz: La Métaphysique d'Aristote dans l'Oeuvre de S. Bonaventure. 

Miano: Nozione e oggetto della Metafizica secondo R. Bacone. 

Gössmann: Die Metaphysierungstentenz des Heilgeschichtlichen in der Summa 

Halensis. 

Gieben: Das Abkürzungszeichen des Robert Grosseteste. 

Etzkorn: Roger Marston's grades' Theory in the Light of his philosophy of Na-

tur. 

Combes: La Métaphysique de Jean de Ripa. 

Gondras: La Notion d'Esse Chez Pierre de Falco. 

Maurer: Henry of Harcley, Disciple or critic of Duns Scotus?. 

Platzeek: Raimund Llul allgemeiner relationbegriff unter besonderer Berücksich-

ti gung der aristotelischen Auffassung. 

Colomer: El ascenso a Dios en el Pensamiento de Ramon Llull. 

Llinares: Métaphysique et Théologie chez Reymond Lulle. 

D'Allerit: Pensée Métaphysique et Orientation morale chez Raymond Lulle 
d'Après le Livre de Doctrina Puéril. 

VII. Geç o r t a ç a ğ F e l s e f e s i : 

Hödl: Neue Begriffe und neue Wege. 

Carreras y Artau: El antiescolasticismo de Arnau de Vilanova. 

Roeges: De Interpretatione nominalista in mediavali aevo. 

Hoffmann: Rober Halcot. 

Ullrich: Das Sein der Geschöppfe als ein dauerndes Werden nach Jacob von 

Metz. 

Muller: Un cas d'Eclectisme Métaphysique: Jean de Paris. 

Kuc: La Métaphysiue de l'Etre chez Cajetan. 

Gironella: la oposicion individuo-universal en los siglos XIV-XV punto de par-

tida de Suarez. 

Santinello: Mittelalter liche Quellen des asthetischen Weltanschaung des Nikolaus 

von Kues. 

Haubst : Nikolaus von Kues und die Analogia entis. 

Quillet: L'Aristotélisme de Marsile de Padoue. 

De Tejado: Derivaciones eticas y politicas aristotelismo salmantino del siglo 

XV. 
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Kalivoda: Johannes Wyclifs Metaphysik. 

Liaci: Precedenti Medievali nella Metaphysica di Spinoza. 

Hyman: Spinoza's Dogmas of Universal Faith in the Light of their Medieval 

Background. 

Swiezawski: Les Reflets du Metaphysique du Moyen Age Tardif Dans le Com-
mentaire des Sentences de Gilles Charlier (ölm. 1472). 

VIII . O r t a Çağ m e t a f i z i ğ i y l e i l g i l i y a z m a l a r v e n e ş r i y a t : 

Dondaine: Autour des Secretaires de St. Thomas. 

Masai: La Creation d'un Centre Belge d'Archeologie et d'Histoire du Livre et 

l'-Etude des Manuscrits Medievaux â Bruxelles. 

Senko: Les Commentaires sur La Metaphysique d'Aristote Conserves Dans la 
Bibliotheque de l'Universite de Wroclaw. 

Wlodec: Quelques Informations sur les Commentaires Medievaux de la Metaphy-

siques d'Aristote Conserves Dans les Manuscrits de la Biblioteque Jagel-

lonne a Cracovie. 

Orta Çağ Felsefesi Uluslararası Üçüncü Kongresi: 

SİEPM'nin ikinci büyük faaliyeti Milano Üniversitesinin işbirliğiyle 

31 Ağustos - 6 Eylül 1964 tarihlerinde Passo della Mendola (Kuzey İtalya)da 

tertiplemiş olduğu Orta Çağ Felsefesi I I I . Uluslararası Kongresidir. I I I . Kong

renin konusu Orta Çağda Fizik idi. Kongreyi örgütleyenler Mansion (Başkan), 

De Gandillac ve Wilpert (Başkan yardımcıları), Klibansky, Legowicz, Madkour 

ve Vanni-Rovigki (üyeler), Giele (Sekreter) ve Gregory (Muhasip) idi. Kong

reyi gerçekleştirenler ise Nardi (Başkan), Billanovich, Dal Pra, Garin, Lazza-

rini, Muller (Üyeler) ve Vanni-Rovighi (sekreter) idi. Kongreyi yürüten bu 

şahısların hepsi İtalyanın çeşitli üniversitelerinde felsefe profesörleridir. 

Kongreye Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika milletlerinden 304 delege 

katılmış bunlardan 86 tanesi tebliğde bulunmuştur. 

Kongre faaliyeti, sabahları genel toplantılar, öğleden sonraları kol top

lantıları olarak aşağıdaki şekilde guruplandırılmıştır: 

A. Genel konular, B. Arap ve İbrani Felsefesi, C. VI-XIII. Yüzyıllar, Ç. 

X I I I . yüzyılın birinci yarısı, D. X I I I . Yüzyılın ikinci yarısı, E. XIIV-XV. 

Yüzyıllar. 

Nardi'nin "Sguardo Panoramico alla filosofia della Natura nel Medioevo" 

isimli açış konuşmasından sonra genel toplantılarda şu konular münakaşa 
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edilmiştir: Gregory "L'İdea di Natura nella Filosofia Mediavole Prima dell-

'Ingresso della Fisica di Aristotele". 

Anawati: "La Philosophie de la Nature Chez les Penseurs Musulmanes au 

Moyen Age", 

Klibansky: "Platos'Timaeus in the Middle Ages", 

Platzeck: "Der Naturbegriff Raimund Lulls im Rahmen seiner Ars Magna", 

Van Steenberghen: "La Philosophie de la Nature au XIII. e Siecle''. 

A. Genel konular sırasıyla şu tebliğlerden ibarettir: Bob, Conception of 

Nature and the Logical Structure of Medieval Law-statements"; 

Gogacz: Quelques Consequance de la Theorie Thomiste de la Nature de l'Intellect; 

Michaud-Quantin: Notes sur le Hasard et la Chance. 

Verbeke: Aux origines de la Notion de "Loi Naturelle". 

B . A r a p v e İ b r a n i F e l s e f e s i : 

Cruz Hernandez: Los Principios fundamantales de la filosofia de la naturaleza 

de Averroes. 

Goichon: Al Hikma, la Science et la Sagesse Uniees par l'Etüde de la Nature. 

Gomez Nogalez: La filosofia de la naturaleza y la psicologia segun İbn Hazm. 

Hyman: Some Aspect of Maimonides Philosophy of Nature. 

Madkour: La Physique d'Aristote Dans le Monde Arabe. 

Nader: L'Atome Selon el Mutezilite. 

Nasr: Note on the Meaning of Nature in Various Intellectual Perspectives in İslam. 

Mubahat Türker: Les Critiques D'İbn As-Salah sur le De Coelo D'Aristote et 

sur ses Commentaires. 

C. VI-XIII. Y ü z y ı l l a r : 

Arcoleo: La Filosofia della Natura nella Problematica di Alano di Lilla. 

Baron: l'ldee de nature chez Hugues de St. Victor. 

Bosnjak: Dialectic der Theophanie. 

Delhaye: La Nature dans l'Oeuvre de Hugues de St. Victor. 

Haring: Der Begriff der Natur bei Gilbert von Poitiers. 

Javelet: Image de Dieu et Nature au XII. Siecle. 

Jolivet: Element du Concept de nature Chez Abelard. 

Liccaro: L'uomo e la natura nel pensiero di Ugo di San Vittore. 
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Luscombe: Nature in the thought of Peter Abelard. 

Sulowski: La Philosophie de la Nature Chez Raoul de Longchamp. 

Ç . X I I I . Y ü z y ı l ı n b i r i n c i y a r ı s ı : 

Auer: Inwieweit ist im 13.J. der Wandel des Begriffes "supernaturalii". Bedingt 

durch den Wandel des Naturbegriffes? 

Bettoni: La Formazione dell'Universo nel Pensiero del Grossetesta. 

Dawson: Necessity and Contingency in the "De Libero Arbitrio" of Grosseteste. 

Gama Caeiro: Nature et Symbole Chez St. Antoine de Padoue. 

Gieben: Das Licht als Entellechie bei Robert Grosseteste. 

Gondras: Probleme de la Temporalite de la Nature Selon la Doctrine de Pi-

erre de Falco. 

Gössmann: Natur und Materie nach der Lehre der Summa Halensis. 

Kalivoda: Zur Genesis der Naturlichen Naturphilosophie im Mittelalter. 

Kurdzialek: David von Dinan. 

Maccacnolo, Conoscenza, Conoscenza della Natura e Condizionamenti della 

vita pratica in Ruggere Bacone. 

Oeing-Hanhoff: Der Ursprung der Seele nach Thonas von Aquin. 

Rivera de Vantosa: Doble Fuente Historica del Concepto de Naturaleza en san 

Buenavantura. 

Viola: La Notion de Nature chez Jean de la Rochelle. 

Ç. X I I I . Y ü z y ı l ı n i k i n c i y a r ı s ı : 

Alcorta: El Concepto de Naturaleza en Santo Tomas. 

Bellemare: Authenticite des Commentaires de Paris et de Bologne Sur la Phy-

sique Attribues a Henri de Gand. 

Serqueira Gonçalves: La Contingence de la Nature et de la Distinction d'Essence 

et d'Existence chez Duns Scotus. 

Corwe: Nature and Natural Law in John Duns Scotus. 

Da Cruz Pontes: L'lnteret Philosophique de Deux Commentaires Inedits Sur 

le De Animalibus et le Probleme de Leur Attribution a Petrus Hispanus 

Portugalensis. 

Kovach: The Role of Nature in the Aesthetic of St. Thomas Aquinas. 

Krogmann: Die Welt in Dante's Divina Commedia. 
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Lazzarini: Sigieri e San Bonaventura. 

Ley: Zur Auffassung des Duns Scotus 

Llinares: L 'ldee de Nature et la Condemnation de l'Alchimie d'Apres le Livre 
de Merveilles de Raymond Lullus. 

Maurer: St. Thomas and Henry of Harcley. 

Marchesi: La Conoscenza della Natura nella Filosofia di Duns Scoto. 

Mc Inerny: The Meaning of Naturalis in Aquinas Theory. 

Pring-Mill: La Estructura del Liber de Natura del Beato Ramon Llul. 

Toccafondi: II Concetto di Natura Come Aspetto dinamico dell'Essere nella Meta-
fisica Tomistica. 

Zambelli: Intorno a possibili fonti di Lullo. 

D. XIV. ve XV. Y ü z y ı l l a r : 

Alessio: Causali a Naturale e Causalita Divina nel De Habitudine Causarum di 
Enrico di Langenstein. 

Corvino: II Significata del Termine Natura nette opere filosofiche di Occam. 

Vescovini: La concezione della Natura di Giovanni Bridano. 

Giacon: Una nota magistri Fratris Occam de Quantitate. 

Gonzales-Haba: Valoracion del tiempo y lo temporal en la obra del Maestro 
Eckhart. 

Hödl: Naturphilosophie und Heilbotschaft in Meister Eckhart. 

Kuksewicz: Theodoric, recteur d'Erfurt. 

Markowski: Die Philosphischen richtungen. 

Pagallo: Sull'autore Nicoletto Vernia? 

Reina: L'ipotesi el Casus Supernaturaliter Possibilis in G. Buridano. 

Senko: A la Recherche d'un Commentaire Sur De Anima de Giles d'Orleans. 

Swiezawski: Quelques Aspects du Contenu Philosophique des Questiones in Physi-
cam Aristotelis de Jean de Glogow. 

Valverde: Naturaleza y ser en la Escolastisa y en Nicolas de Cusa. 

Vasoli: La Scienza della natura in Nicoleto Vernia. 

Wodek: Note sur le probleme de la "materia coeli" chez les Scolastiques du Mo-
yen Age Tardif a Cracovie. 

Orta Çağ Felsefesi Uluslararası Dördüncü Kongresi: 

SİEPM'nin üçüncü büyük faaliyeti Montreal Üniversitesi (Kanada) ile 

işbirliği yaparak 27 Ağustos-2 Eylül 1967 de Montreal'de toplamış olduğu 
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Orta Çağ Felsefesi Dördüncü Milletlerarası Kongresidir. Yürütme Kurulu 

başkam Gilson idi. IV. Kongrenin konusu Orta Çağda Hür Sanatlar ve Felsefe 

idi. Kongreye Rusya dahil, Türkiye, Amerika, Avrupa ve Asya milletleri 

delegeleriyle katılmışlardır. Kongrenin tarihinin 1967 olması bir tesadüf eseri 

değil, Kanada (Montreal)da açılan Uluslararası fuara raslatılmak istenmesidir 

(Expo-67). Delegelerden 93 tanesi tebliğ sunmuştur. 

Hoşgeldiniz açılış konuşmasının arkasından tarihçi Marrou "Les Arts 

Liberaux Dans l'Antiquite Classique" konusunda konuşmuştur. 

Kongre sırasında sempozyumlar, gece konferansları, Kollokyumlar, komis
yon ve kol faaliyetleri yer almıştır. I. Sempozyum Mc Keon idaresinde "Kilise 
Babalarında ve Karolenj Devri Yazarlarında Hür Sanatlar" konusunda 
vuku buldu. Diaz y Diaz "Les Arts Liberaux d'Apres les Ecrivains Espagnoles 
et İnsulaires aux VII. et VIII. Siecles". Mathon ise "Les Formes et la Signifi-
cation des Arts Liberaux aux Milieux du IX. e Siecle. L'Enseignement Palatin 
de Jean Scot Erigene" konusunda söz aldılar. 

I I . Sempozyum Latin Alemi dışında Sanatlar ve İlimler konusunda ya
pıldı. Sempozyumu Nasr idare etti. Moutsopoulos "Arts Liberaux et Philoso-
phie a Bizance", Fakhry "The Liberal Arts in the Mediaevel Arabic Tradition 
from the Seventh to the Twelfth Centuries", Hyman ise "The Liberal Arts and 
Jewish Philosophy'" konusunda söz aldılar. 

I I I . Sempozyum " X I . ve X I I . Yüzyıllarda Hür Sanatlar" konusunda 

yapıldı. Toplantıyı Klibangky idare etti . Gibson "The Artes in Elevent Cen-

tury", O'Donnell "The Liberal Arts in the XII. Century" konusunda söz aldılar. 

IV. Sempozyum Chenu idaresinde " X I I I . Yüzyıl Üniversitelerinde Hür 

Sanatlar konusunda idi. Delhaye "la Place des Arts Liberaux Dans les Prog-

rammes Scolairs du XIII. Siecle", Kibre, "The Quadrivium in the Thirteenth 

Century Universities", Roos "Le Trivium â l'Universite au XIII. Siecle" konu

sunda söz aldılar. 

V. Sempozyum De Gandillac başkanlığında "XIV. ve XV. Yüzyıllarda 
Hür Sanatlar" konusunda yapıldı. Weisheipl "The Place of the Liberal Arts in 
the University Curriculum During the XIV. th and XV. th. Centuries", Murdoch 
"Mathesis in Philosophiam Scholasticam Introducta'''' konusunda fikirlerini ileri 
sürdüler. 

Kollokyum da ise " H ü r Sanatlar ve Bugünün Hümanisması" konuşuldu. 

Toplantıyı Gilson idare etti ve "La Philosophie et les Arts Liberaux" konusunu 

ele aldı. Falardeau "Perspective d'Un Humanisme Contemporaine'''', Regis ise 

"L'Etre du Langage et l'Humanisme Medieval et Contemporaine" konusunda 

sözlerini söylediler. 
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Gerek sempozyumları gerekse kollokyumu çok verimli tartışmalar takip 

etti. 

Gece verilen konferanslar "L'Iconographie Medievale des Arts Liberaux" 

konusunda Verdier'nin "L'Iconographie des Arts Liberaux Dans l'Art du Moyen 

Age Jusqu'a la Fin du Quinzieme Siecle", "La Danse Religieuse au Moyen Age" 

konusunda ise Chailley "La Danse Religieuse Au Moyen Age"ı ile gerçekleştirildi. 

Muhtelif çalışma komisyonlarının raporları, geçen I I I . Kongrede faaliyete 

başlamış olan şahısların faaliyetlerinin devamıyla ilgili idi: Orta Çağ Düşünce

sinin Kaynakları, Orta Çağ Metinlerinin Neşirleri, ve Orta Çağda arap ve 

hıristiyan düşünceleri arasındaki ilişkiler.12 

Kol faaliyetlerine gelince: Tebliğler konularına göre tasnif edilmişlerdir. 

Şöyleki: 

I . G e n e l o l a r a k H ü r S a n a t l a r l a i l g i l i T e b l i ğ l e r : 

Adolf: The Figure of Wisdom in the Middle Ages. 

Benito y Duran: Las Artes Liberales en Clemente de Alejandria. 

Baker: Liberal Arts as Philosophical Liberation. 

Guy Allard: Arts Liberauz et Langage Chez St. Augustin. 

Gomez Nogales: Les Artes Liberales y la Filosofia Hispano-musulmana. 

Lomba Fuentes: Sentido y alcance del catalogo de las ciancias de al'Farabi. 

Mubahat Türker: La Classification des Sciences d'İbn Hindi d'Apres le "Cumal 

al-Falsafa". 

Mc Laughlins Abelard's Conception of the Liberal arts and Philosophy. 

Crouse: Honorius Augustodunensis. 

Luria: Some Littarary İmplication of Hughe of St. Victor. 

Baron: L'İnsertion des Arts Dans la Philosophie Chez Hugues de S.. Victor. 

Javelet: Consideration sur les Arts Liberaux chez Huges et Richard de St. Victor. 

Arcoleo: Filosofia ed arti nell' Anticlaudianus di Alano di Lilla. 

Fiore: La Theorie de Bernard Silvestris. 

Viarre: A Propos de l'Origine Egyptienne des Arts Liberaux. 

Tognolo: II De Artibus Liberalibus di R. Grossetesta. 

12 Ars Liberaux et Philosophie au Moyen Age, Aetes du Quatrieme Congres İnternational 
de Philosophie Medievale. Universite de Montreal. Montreal-Canada 27 août-2 Sptembre 1967, 
Montreal, İnstitut d'Etudes Medievales, Paris, Vrin. 
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Robles: El-Estudio de las Artes Liberales en la Primitiva Legislation Dominica. 

Crowe: Peter of Ireland. 

Zevallos: ORTEGA: Alfonso X y las Artes Liberales. 

Gneo: La reductio Artium ad theologiam Secondo s. Bonavantura. 

Toccafondi: Il pensiero di San Tommaso sulle arti liberali. 

Verbeke: Arts Liberaux et Morale d'apres St. Thomas. 

Huning: Artes Liberales und die Philosophie in der Olivischule. 

Kovack: Divine Arts in st. Thomas. 

Colomer: Les Artes Liberales en la Conception Cientifica y Pedagogica de R. Llull. 

Sprengard: Die Beduetung der Artistanfakultát. 

Fodor: Die Werstatten der Septem artes liberales in Ungarn. 

Cruz Hernandez: el Concepto de Umran y las artes Liberales en Ibn Jaldun. 

Fowler: Poetry and the Liberal Arts. 

Alien: The Library of a Classicizer. 

Lucki: Concern of the Synods for the Liberal Arts. 

Barrois: La fin des Synthese Medieval, Déclin ou Moisson? 

Cario: The Mediaevel Battle of the Liberal Arts. 

I I . T r i v i u m v e o n u n S a n a t l a r ı h a k k ı n d a k i t e b l i ğ l e r : 

Hendley: John of Salisbury Defense of the Trivium. 

Adams: The Political Grammer of Isidor of Seville. 

Paroli: Raporto preliminare sugli Aspetti Linguistici e Culturali della Gramma-

tica Latina in Anglossasone di Aelfric. 

Colisch: Eleventh Century Grammar. 

Liccaro: Alcune Osservazioni su Ugo di Vittore. 

Vasoli: Ars Grammatica e Translatio Theologica in Alcuni Testi di Alano di Lill. 

Bultot: Grammatica, Ethica, et Contemptus Mundi aux XII. Siecles. 

Fumgalli: Note per una İndagine sul Concetto di Retorica in Abelardo. 

Murphy: The Scolastic Condemnation of Rhetoric. 

Edwards: Jacopo Zabarella. 

Michaud-Quantin: L'Emploi des Termes Logica et Dialectica au Moyen Age. 

Reiss: Conflict and its Resolution in Medieavel Dialogues. 

Bonzales Pola: La Dialectica Arte Liberal en San İsidore. 
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Chojnacki: l'Essor de la Logique au XIII. siècle. 

Pires: Logica et Methodus apud Petrum hispanum. 

Mignucci: Albert the Great's Approach to Aristotelian Modal Syllogism, 

Lamacchia: I modi Significandi di Martino di Dacia. 

Traina: La Dialettica in G. Duns Scotus. 

Giacon: La Suppositio in G. di Occam. 

Trentman: Vincent Ferrer. 

I I I . Q u a d r i v i u m v e o n u n s a n a t l a r ı h a k k ı n d a k i t e b l i ğ l e r : 

Stahl: The Quadrivium of M. Capella. 

Vescovini: L'inseriment o della Perspectiva tra le Arti del Quadrivo., 

Gagné: Du Quadrivium aux Scienciae Mediea. 

Dehnert: Music as Liberal in Augustin and Boethius. 

Holman: Compositional Technic and Concept of Originality in Monophonic 

Church Muscic from the Ninth to Thirteenth Century. 

Antonelli: Introduzione dell'idea di Mathematica in Giamblico. 

Smith: A Mediaevel Philosophy of Number. 

Madkour: Astrologie en Terre d'Islam. 

Fizgerald: Some Notes of Pico's Disput with Astrology. 

Legowich: Le Problème de la Théorie Dans les Artes Liberales. 

IV. Ç e ş i t l i k o n u l a r d a v e r i l m i ş o l a n t e b l i ğ l e r : 

Franquiz: The Place of Seneca In the Curriculum of the Middle Ages. 

Pat t in : Pour l'histoire du Commentaire sur les Categories d'Aristote et Simplicius 

Balas: Participation in the Specific Nature According to Gregory of Nyssa. 

Antweiler: Scholastik als psychologisches Phanomen. 

Horwath: Concerning the Origine and Nature of the Tugendsystem of Mediaevel 

German Knithhood. 

Keilbach: Der Proslogion-beweis. 

Litte: The Status of Current Research on Abelard. 

Oroz Reta: Augustinisme de l'Epitre De Anima du Père Isaac de l'Etoile. 

Sweeney ve Kessler: Human Knowledge According to Guerric of St. Quentin. 

Johnson: Why Five Ways? 
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Rabade Romeo: Teologizacion de la Filosoifa en el-siglo XIV. 

Cannizzo: Un'inedita Questio Disputata sull'intellecto Agente e la Conoscenza 

İntellettiva Diretta del Singolare. 

Ermatinger: John of Jandun. 

Seco de Lucena Paredes: La Ciancia en la Granada Nasri del Siglo XV. 

Schoeck Thomas More. 

Ferguson: The Image of the Scoolman in 18 th Century. 

Nihayet, SIEPM, Orta Çağ Felsefesi V. Uluslararası Kongresini 1972 

Eylûl-Ekimde İspanyada aktetmeye karar vermiş, konu olarak "Rencontres 

des Cultures Dans la Philosophie Medievale"i seçmiştir. Kongrenin fiilî örgüt

lenmesi ve yönetiminde İspanyol üniversite çevrelerine büyük gayretler düş

mektedir. Kongre bu toplantısında şu temaları işleyecektir: 

I. Sempozyum Hıristiyan Orta Çağında Felsefe Kavramı üzerindeki kültür 

Karşılaşması. I I . Sempozyum: Orta Çağ Felsefe Terminolojisinde arap tesiri, 

3. Yahudi dini ve Orta Çağ Felsefesi, IV. Sempozyum: Arap kültür dünyasın

da kavramlar: V. Sempozyumda, İbn Rüşd ve Lâtin Felsefesi, b. İbn Mey-

mûn ve Lâtin Felsefesi incelenecek, kapanışta arap astrolojisinin Batı kül

türüne tesiri ele alınacaktır. 

5 

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz Orta Çağ Felsefe Tarihi Uluslararası I. 

Kongresinde İslâm Felsefesine çok büyük bir önem verilmiş olduğunu belirt

miştik.1 3 Kongre başkanı Mgr. De Raeymaeker şu sözlerle bu durumu tesbit 

etmişti: "Le Congres souhaite avant tout que la Publication de l'Aristoteles 

Latinus. celle des traduetions latines d'Averroes. d'Avicenne, d'Avicebron, 

de Maimonide, et d'autres d'auteurs juifs ou musulmanes soeint menees a 

bon terme le plus rapidemet possible... Enfin, le Congres reconnaissant l'im-

portance extreme de la pensee medievale en terre d'İslam, souhaite de deve-

loppment des etudes portant sur cette pensee et sur les rapports avec la pensee 

chretienne. En consequence, le Congres juge souhaitable que chaque centre 

d'etudes medievales possede au moins un specialiste en ce domaine". 1 4 Bu 

Kongre sırasındaki çok cesaret verici görüşmeler İslâm Felsefesi incelemeleriy

le meşgul bir merkez teşekkülüne karar verdi, ve bir Centre İnternationale 

13 Bk. S. 44 
14 Bk. Anawati. Philosophie Medievale en Terre d'İslam, MİDEO, V, 1958-1959, Dar 

el-Maaref, S. 177. 
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d'Etudes de la Philosophie Arabe "(veya en terre d'İslam)" kuruldu. Bu mer

kezin ilk toplantısının teması Arapça yazılmış felsefî eserlerin Orta Çağda ter

cüme edilmeleri ve yayılmaları olarak tesbit edildi. Ve şöyle programlaştırıldı: 

I. Çeviri merkezleri, a. Bağdat, b. İspanya. c. İtalya (Sicilya, Bolonya, Padova). 

II. Arapça yazılmış felsefî eserlerin Batıda yayılmaları, a. Büyük Albert, St. 

Thomas ve Arap filosofları, b. Lâtin İbn Sinacılığı, c. Saptırılmış aristotelesçilik 

ve latin ibn rüşdçülüğü.1 5 

Arap Felsefesi16 İncelemeleri Uluslararası Merkezinin ilk faaliyeti olan 

İslâm Felsefesi Tarihi Birinci Uluslararası İlmî Toplantısını Casimir Petraitis 

Revue Philosophique de Louvain de şöyle anlatmaktadır. 1 7 

"Orta Çağ Felsefesi Birinci Uluslararası Kongresinde (Louvain-Bruxeîles 

29 Ağustos-4 Eylül, 1958) İslâm düşüncesi incelemelerinin önemi belirtilmiş 

sonra, Arap Felsefesi İncelemeleri Uluslararası Merkezi teşekkül etmiştir. 

Amacı, çalışmaları bağdaştırmak ve süreli toplantılar örgütlemektir. Bu Mer

kez, geçici olarak, Dominikenlerin Kahiredeki Doğu İncelemeleri Enstitüsünde 

yerleşmiştir. Sekreterlik işini bu Enstitü üyeleri üzerlerine almışlardır. Merkezin 

geçici komitesi Wilpert (Kolonya), Cerulli (Roma), Verbeke (Louvain) ve 

Kahireden Taha Huseyn, Madkour ve Anawati olup İslâm felsefesi üzerinde 

ilmî toplantıyı örgütlemek işini üzerine aldı.1 8 

Anawati ve Wilpert'in gayretleri sayesinde, bu ilmî toplantıda en iyimser 

tahminleri de aşarak, Kolonyada Doğulu ve Batılı bir çok uzman bir araya 

geldi. Tartışmalar, tercümeler tarihi konusunda, yani, Yunan ilmî ve felsefî 

mirasının İslâm âlemine ve bu vasıtayla Orta Çağ Hıristiyan Avrupaya geçişi 

üzerinde oldu. 

İlmî toplantı Gilson'un şeref başkanlığında yapıldı. Gilson bütün toplan

tılarda şahsen hazır bulundu. 

6 Eylül akşamı "Kölner Hof" ta gayet güzel bir tanışma ve kabulden son

ra, ertesi gün Wilpert'in Thomas-İnstitut adına hoşgeldiniz hitabından sonra, 

Fellerer'in Kolonya Üniversitesi adına, Gabriel "Medieval Academy of Ame-

rica"nın başarı dileklerini ifade etti. 

15 Bk. Anawati, Philosophie Medievale en Terre d'İslam, S. 178. 
16 Bu tabir hakkındaki tartışmalar için Bk. S. 84 
17 Casimir Petraistis, Le Premier CoIloque İnternational d'Histoire de la Philosophie 

Musulmane. Cologne, 6-9 Septembre 1959, Revue Philosophique de Louvain, 57, Novembre 
1959, Louvain. S. 637-665. 

18 Bk. not 15: 
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Gilson'un başkanlığında bu açılış toplantısında, Walzerin (Oxford), "The 

History of Greek-Arabic text Translations, Resultats and Problem" (Yunancadan 

Arapçaya Metin Çevirileri Tarihi. Sonuçlar ve mesele) hakkında ilk tebliği 

dinlendi. Hem hellenist hem şarkiyatçı olan konuşmacı, alınan sonuçları işaret 

ederek, dikkatleri şimdi ortaya çıkan meselelere çekerek, son otuz yılda yapı

lan araştırmalara genel bir bakış getirdi. İslâm Felsefesi, sadece, bizatihi olarak 

fakat aynı zamanda kaynaklarıyla -Yunan düşüncesiyle- olan münasebetleri ba

kımından ve Orta Çağda Batı düşüncesi üzerine yapmış olduğu tesir sebebiyle 

de ilginç olmaktadır. Bu sonuncu tesir Lâtince tercümelerle, doğrudan doğruya, 

ibranî tercümelerle dolayısıyla vukua gelmiştir. Son otuz yılda dikkate değer 

olmasına rağmen, belirtmek lâzımdır ki bu alandaki araştırmalar parça 

parçadır. Steinschneider'in eserinin neşrinden beri 60 yıl kadar önce,1 9 eski 

tercümeler listesi, yeni yazmalar keşfedildikçe büyüdü. Bununla beraber, az 

sayıda yazmanın katoloğu yapılmış veya neşredilmiştir. Neşredilmiş olanlar 

içerisinde bir dizin veya Arapça-Yunanca veya Yunanca-Arapça lugatçesi 

olanlar nadirdir, oysa, bunlar, bu çeşit neşirlerde kaçınılmaz şeylerdir. 

Şurasını işaret etmek lâzımdır ki edebiyat sahasına ait hiçbir Yunanca 

eser Orta Çağda Arapçaya çevrilmemiştir. Yunancadan çevrilen felsefî ve 

ilmî eserlere gelince; onlar şu üç bakımdan ilginçtir: a. Hellenistin dikkatini 

çekeceklerdir; çünkü, orada Hellenist çok ihmale uğramış bir inceleme sahası 

bulacaktır. b. Onlar, Arap literatürü tarihi için kıymetli bilgiler temin edecek

tir. Bilhassa Arapçada mücerret üslübun menşe ve inkişafıyle ilgili bilgiler, c. 

İslâm Felsefesini en iyi şekilde anlamayı mümkün kılacaklardır ve sık sık 

tekrarlanan İslâm Felsefesinin 1200 yıllarında sona erdiği hatasını tashih 

etmeye hizmet edecektir. 

IX. ve X. yüzyıllarda çevirmenlerin faaliyeti çok yoğun oldu. Hunayn 

b. İshak a göre, (öl. 877). IX. yüzyılda Yunan kolonilerinin yayıldığı her yerde 

yunanca elyazmaları bulunuyordu 2 0Yunanca, Walzer'e göre, X. Yüzyılın 

yarısında Bağdadta halâ konuşuluyordu. Fakat, bilhassa, İskenderiye, Şam, 

Halep ve Harranda Yunanlılar ile Araplar arasında entellektüel münasebetler 

sürdürülüyordu. Bu çağın çevirmenleri Emmanuel Bekker'in eklektik tarzın

da olduğu gibi " tenkit l i " çeviriler tesis ediyorlardı., 

19 Steinschneider, Die europaischen Ueberzetzungen aus dem Arabischen bis Mitte des 17. 
Jahrhunderts, Graz, 1905, 1956. 

20 Bergstrasser, Hunain b. İshak und seine Schule, Leiden, 1913. 
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Konuşmacı, sonra, Yunancadan Arapçaya yapılmış çevirilerden veya 

Arapça çevirilerin dayandıkları kritik edisyonlarından misâller verdi. Onun 

kanaatine göre, Aristoteles'in Kategoriler Kitabı'nın arapçasının mükemmel 

neşri Khalil Georr'unkidir 2 1, halbuki Peri Hermeneias için en mükemmeli 

1913 te Pollak'ın yaptığıdır 2 2. Topiklerin ve Sofistik Deliller'in. David Ross 

tarafından yapılmış olan kritik edisyonlarının2 3, Badawi'nin 2 4 arapça metin 

neşriyle karşılaştırılması hellenist için olduğu kadar, oryantalist için de ya

rarlıdır. Walzer, bizzat, Bouyges'un yaptığı Metafizik'in mükemmel arapça 

neşri 2 5ni incelemiştir, böyle bir incelemenin hellenist için büyük bir faydası 

olduğu kanaatindedir: Misâl olarak, Loeb Classical Library'nin zooloji kitap

ları neşrini zikretmektedir. De Partibus Animalium26 ve De Generatione Ani-

malium 2 7 . Bunlar için Peck, Michael Scot'un, Arapçadan Latinceye yapmış 

olduğu çeviriyi kullanmıştır, ve onu bazı noktalarda, Arapça çeviri ile karşı

laştırmıştır. Aynı mülâhaza Aristoteles'in diğer eserleri için de ileri sürülebilir: 

Physique, De Coelo, Meteorologique, Nikomakos Ahlâkı veya De Virtutibus et 

Vitiis gibi. Fakat, böyle bir müşterek çalışmanın en göze batan misâli Ploti-

nos'un -Enneades'larının kritik edisyonudur 2 8. Bütün hellenistler için bu olay 

birinci sınıf bir olaydır. Bu neşir Aristoteles'in Teologyası adıyla bilinen eserde 

ve diğer eserlerde saklanmış arapça plotinos geleneğini gösterir, ve beraberinde 

bu metinlerin İngilizce çevirilerini verir. Bunlar yardımıyla, naşirler onbir 

muhtelif yerde yunanca metni işleyebilmişlerdir. Konuşmacı birkaç misalle 

göstermiştir ki, Arapça çeviriler, genel olarak, asla sâdık olmakla temayüz 

etmektedir ve klâsik filologlar ve bütün İslâm Felsefesi yüksek tahsil talebeleri 

için önemlidir. İnsan şu ciheti tesbit etmekle hayrete düşmüştür: 0 zamanın 

arapçası, süratle yeni teknik terimler icat etmeyi bilmiştir ve aralarından 

mahiyet (Quidditas) ve kabiliyet (prioritas) gibi bazıları latin Orta Çağı fi

lozofları tarafından kabul edilip kullanılmıştır. 

Walzer, tebliğinin ikinci yarısında çevirilerin diğer bir faydasına dikkati 

çekmiştir. Bu da asılları kaybolmuş ve sadece, arapça tercümelerinden başka 

21 Georr, Les Categories d'Aristote dans Leurs Versions Syro-arabes, Beyrouth, 1948. 
22 Pollak, Peri Hermeneias, leibzig, 1913. 
23 Ross, Aristotelis Topica et Sophistici Elenchi, Oxonii, 1958. 
24 Badawî, Mantiq Aristû, Kahire, 1948-1949. 
25 Bouyges, Averroes-Tafsir Ma Bacd al-Tabica, Beyrouth, İmp. Catholi,que, 1938-1948. 
26 Peck, Aristotle, Parts of Animals, London, Lo eb Classical Library, 1945, 3 %-48. 
27 Peck, Aristotle, Generation of Animals, London, The Loeb Classical Library, 1943, 

XX-XXI. 
28 Henry-Schwyzer, Plotini Opera, I, Paris, Descle de Brouwer, 19 (1, II, 1959, 430-488. 
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hiç bir şey kalmamış olan pek çok sayıda yunanca eserin keşfedilmesi. Misâl 

olarak, Walzer, Galenos'un Peri Eton isimli eserinin Kraus tarafından keşfini, 

Proclos'un 2 9 Alemin Ezeliyeti hakkındaki eserinin eski bir arapça çevirisinin 

Badawi tarafından neşredilmesini3 0 vermektedir. Bu eserin birinci delili yunan

ca asıl metinde mevcut olmayıp Anawati tarafından fransızcaya çevrilip neş

redilmiştir.3 1 Aynı şekilde, Farabi'nin Medinei Fazıla isimli eseri3 2 kaybolmuş 

bir yunanca esere dayanmaktadır. 

Tebliği sırasında Walzer, dikkati, arapça çevirilerin herbir kritik edisyon-

ları sonuna eklenecek lugatçenin hazırlanmasında yapılacak işbirliği zaruretine 

çekmiştir. Pollak'ın Peri Hermeneias neşri sonuna eklediği yunanca, Süryânî, 

İbrani, latince, almanca küçük lugatçe örnek hizmetini görebilir. Bouyges'in, 

Kraus'un ve Walzer'in daha yeni lugatçeleri3 3 için de durum aynıdır. 

Sonra, İstanbul Üniversitesi doçenti ve Edebiyat Fakültesi İslâm Araş

tırmaları Enstitüsü Başkan yardımcısı olan Doçent Fuat Sezgin Türkiye ki

taplıklarında mevcut Arapça, Farsça ve Türkçe yazmalarının kataloglanması 

işinin şimdiki durumu isimli almanca bir tebliğ sundu. Türkiye, Arapça yaz

maları yönünden en zengin ülkedir. Anawati'nin İstanbuldaki araştırmaları 

İbn Sina'nın eserlerine ait yazmaların ne kadar çok olduğunu göstermiştir3 4 

O zamandan beri, bu ülkenin sayısız kitaplıklarında bulunan yazmaların en

vanterini hazırlamak için araştırmalar yoğunlaştırılmıştır. Bu gayretlerin 

sonucu, bütün tahminleri aşmıştır3 5. Birçok arap filozofunun ve farsça yazan 

diğer filozofların sayısız yazmaları ele geçmiştir. Bu keşifler Brockelmann'ın 

G. A.L'ini esaslı bir şekilde genişletilmesine yardım edecektir. İstanbul Üniver

sitesi Edebiyat Fakültesi İslâm Araştırmaları Enstitüsü, yakında bir ilâve 

cilt çıkarmayı tasarlamaktadır. Bu Enstitüde, halen, 250.000 kadar bibli

yografik veri mevcuttur. Sezgin aynı zamanda işaret etmektedir ki envanter 

29 Walzer, New Ligts On Galen's Moral Philosohy, The Classical Quarterly, XLIII 1949, 
82-96. 

30 Neoplatonici Apud Arabes, İslamica 19, Kahire, 1955. 
31 Anawati, Un Fragment Perdu du de Aeternitate Mundi de Proclus, Melanges de Philo-

sophie Greqaues Offerts a Mgr. Dies, Paris, Vrin, 1956, 21-25. 
32 Dieterici, Al-Farabi's Abhandlung der Musterstaat, Leiden, 1895. Jaussen, Karam, 

Chlala'nın müştereken yaptıkları fransızca çeviri, Kahire, 1949. 
33 Kraus-Walzer, Galeni Compendium Timaei Platonis, London, Warburg İnstiturt, 1951— 

118-67. 
34 Ritter, Autographs in Turkish Libraries, Oriens, VI, 1953. 
35 Anawati, Mu' allafat İbn Sina, Kahire, 1950; La Tradition Manuscrite Orientale de 

l'Oeuvre d'Avicenne, Revue Thomiste, LI, 1951 406-440. 
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çalışmaları halen, şu kitaplıklarda devam etmektedir: Bursa, Konya, Ankara, 

Amasya, Kütahya, Kayseri, Antalya, Sivas, Diyarbakır, Manisa. Bu sonuncu 

Kitaplık bilhassa Tıb tarihi için önemlidir. Konuşmacı Leningratta toplanacak 

olan gelecek Oryantalistler Kongresi için Türkiyede mevcut felsefe yazmaları 

hakkında daha kesin ve teferruatlı bilgi verecek bir tebliğ hazırlamayı vaad 

etmiştir. 

Murat Kâmil (Kahire) Sina yarımadasındaki St. Caterine Manastır Ki-

taplığındaki Yazmalar adında bir tebliğ okudu. Bilindiği üzere, 1950 de İs

kenderiye Üniversitesinin ve Louvain'deki "Corpus Scriptorum Christianum 

Orientalium"un G. Garitt 'in vasıtasıyla bağlı bulunduğu "American Founda

tion For the Study of M a n " i n himayelerinde yürütülmüş bir paleografik 

araştırma yapılmıştır. Konuşmacının, katıldığı araştırmada, söz konusu Ma

nastırın yazmalarının büyük bir kısmının mikrofilmi alınabilmiştir. Fotogram-

lar İskenderiye Üniversitesine verilmiştir, bir nüshası da "Library of Congress"e 

sunulmuştur. Eski Codices Sinaitici yaklaşık olarak 3.300 dür. Yunancalar 

2289 yazma, Arapçalar 580 yazma,36 Süryaniler 270 yazma, Gürcüler 98 yaz

ma,37 Slavcalar 4 yazma, Habeşçeler 6 yazma. Söz konusu olan şey, çeviri 

tarihi için çok önemli olan İncil ve Hagiografi çevirilerdir. Onların başlıca-

ları V. ve VI. Yüzyılda kalma ve Bağdatta yapılan felsefe çevirilerinden pek 

çok önce. Sina Yarımadasındaki bu eserler Graf'ın Geschichte der christlichen 

arabischen Literatur'unu tamamlamaya y a r a y a c a k t ı k . 3 8 Konuşmacı, Helle-

nistler için bir noktayı işaret etmiştir. Arapça yazmalar arasında Arapça ya

zılmış bir Yunanca Gramer mevcuttur ve Kahirede yakında neşredilecektir. 

Sonra başlayan tartışmalarda Walzer, mümkün olduğu kadar kritik bir 

edisyon tesis etmek gereğine işaret etmiştir, h a t t â oryantalistlerin ellerinde 

az sayıda yazma olsa bile. Araştırıcıları hazırlanmakta olan neşirlerden haber

dar edecek bir haberleşme merkezi kurulmasını temenni etmiştir. 

Anawati bu ilmî toplantının konusuyla ilgili bir soru sormuştur: Acaba 

Arap Felsefesi mi, yoksa İslâm felsefesi mi söz konususudur? 3 9 "Arap Felse

fesi" tabiri ona çok dar görünmektedir. Çünkü, İranlıların, Türklerin ve baş-

36 Kâmil, Fihrist Maktabat Dair sant Katarin Bitûr Sina, Kahire 2 vol. 1953. 
37 Garitte, Catalogues des Manuscrits Georgiens Litteraires du Mont Sinai, Louvain, İmpri-

merie Orientaliste Durbeccq 1956. 
38 Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur. Citta del Vaticano, 5. vol. 1944-

1953. 
39 Anawati, Philosophie Medievale en Terre d'İslam, Melanges d'İnstitut Dominicain 

d'Etudes Orientales, Kahire, V, 1958-1959, 175-236. 
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kalarının çalışmalarını dışarıda bırakmaktadır. 4 0 Gilson, bu meseleye çok 

önem vermemek gerektiği kanaatindedir. Kendi tecrübesine dayanarak, o, bir 

çıkmaza girilmesinden korkmaktadır. Kırk seneden fazla bir müddet, Orta 

Çağda bir felsefe mi vardır, yoksa bir teoloji mi vardır? soruları üzerinde 

tartışılıp durmuştur. (Bu devredeki felsefe bir Hıristiyan felsefesi midir, 

yoksa değil midir? Skolastik felsefenin mânâsı nedir? gibi). H a t t â Orta 

Çağın sınırlandırılması üzerinde de tartışılmıştır. Bu sorulara müşterek bir 

cevabın verilmemiş olması Orta Çağ üzerindeki çalışmaları kösteklememiştir. 

Anawati, bununla beraber, İslam Felsefesini felsefeye yakın ilim dalla

rındaki incelemeleri dışarıda bırakmamak için ve Orta Çağ Felsefesi Mistik 

ve Hukuktan asla ayrılamıyacağına göre, oldukça geniş bir mânâda anlamak 

gerektiği düşüncesini izhar etmiştir. Anawati'ye cevaben, Walzer, bilâkis, 

araştırma konusunun oldukça dakik bir şekilde sınırlandırılması temennisinde 

bulunmuştur. İslâm Felsefesi zâten çok genişti; diğer dallardaki incelemeler 

buradaki incelemeleri daha da karışık bir hale getirmiyecek midir? Eğer, her 

dalda uzmanlara sahip olunsa, onlarla sıkı bir işbirliği yaparak çalışılabilse 

mesele keskinliğini kaybeder. 

Bağlamak için Gilson, İbn Sina'nın latince çevirilerinin vakit geçirmeden 

neşrini temenni etti. Bu metinler olmadan St. Thomas'yı anlamak hiçbir zaman 

kolay değildir. St. Thomas, Metafizikte, kendisi için uzun müddet ana kaynak 

olarak kalan İbn Sina'yı çok iyi tanıyordu. 

7 Eylül Pazartesi öğleden sonraki toplantı Mansion (Louvain) un başkan-

lığında olarak al-Ahwani'ninin bir serimiyle açıldı: The Difficulties of Transla-

tions Of Greek Terms Into Arabic (Yunanca terimlerin Arapçaya çevrilmesin-

deki Güçlükler). Kahirede İbn Sina'nın eserlerinin neşrinde birlikte çalışan 

konuşmacı, Yunanca terimleri Arapçaya çevirirken Orta Çağda çevirmenlerin 

karşılaştıkları güçlüklerle ünsiyet etmek fırsatını ele geçirmiştir. Onlar üç 

gurupta toplanmaktadırlar: 1. Fonetik transkripsiyon. Bazı Yunanca terimler 

çevrilmeden transkripsiyonu verilmiştir. Entelekeia veya Orta Çağ latincesinin 

Actus Primus'u şimdiki naşirler bu türlü latince çevirilere bağlanarak ve 

mânâyı düşünerek onu al-Fıcl al-Awwal olarak çevirmektedirler. 

2. Özel isimlerin transkripsiyonu. Yunan alfabesiyle, Arap alfabesi ara

sındaki fark düşünülecek olursa, Orta Çağdaki arapça çevirmenleri özel isim

lerin transkripsiyonununda sıkıntıya düşüyorlardı. Genel, olarak, oldukça 

40 Ventura, Maimonide, Maqala fi Sına'at al-Mantıq, Paris, 1935. 
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fazla sayıda değişimlere yol açan fonetik transkripsiyonu takip ediyorlardı. 

Böylece Demokritos için üç tane farklı transkripsiyon şekli ortaya çıkıyordu. 

Şimdiki Arapça naşirler, filologlar olarak daha mükemmel, fakat, geleneksel 

yazıya alışmış olan Oryantalistler için anlaşılmaz olan bir yeni tranksripsiyon 

yerine, gelenekle en iyi şekilde korunmuş olan transkripsiyonu seçiyorlar. 

3. Felsefî terimlerin çevrilmesindeki güçlükler. Bilindiği üzere, bazı fiil 

şekilleri doğrudan doğruya Arapçaya çevrilemez. To einai veya to ti en einai'ın 

Arapçada fonetik olarak transkripsiyonunu yaptılar. Bu hal, ta tmin edici bir 

çevirisini vermeye çalıştıkları terimlerin manâlarını tam bir şekilde vermek 

gerektiğini hissettikleri bir zamanda oldu. 

Abû Ridah (Bingazi) L'Utilite des Traductuons Latines du Moyen Age Pour 

la Preparation des Editions Critiques de Textes Philosophiques Arabes (Arapça 

felsefî metinlerin tenkitli neşirlerini hazırlamakta Orta Çağda yapılmış olan 

Lâtince çevirilerin faydaların)dan bahsetti. Daha önceden, Walzer ve Ahwânî 

tarafından hatırlatılmış olan karşılaştırma metodunun bir başka cephesini 

inceledi. Bilindiği üzere, İbn Rüşd 'ün latince eserleri arapçalarından daha 

zengin. O halde, Arapçada tenkitli neşirlerini yaparken, Lâtince çevirilerine 

baş vurmak ekseriya faydalıdır. Aynı mülâhaza Latinceye çevrilmiş olan 

diğer İslâm filozofları için de varittir. Yazma geleneğinin boşluklar ihtiva 

ettiği yerde, Lâtince çeviriler, onları latinceden tekrar Arapçaya çevirerek 

ve kritik metin kaidelerine tamamen uyarak doldurmaya yaramaktadır. Ko

nuşmacı sonra İspanyada tatbik edilen tercüme metodunu hatırlattı. Orada 

Arapça metin ilkin mahallî dile, oradan da Lâtinceye çevriliyordu. İnsan, 

bu dönüşlere rağmen çevirilerin nisbi olarak asla uygun ve çağdaş orta çağcı-

lara Arapçadan modern dillere yapılmış çevirilerden daha faydalı, olduğunu 

gördüğünde şaşırmaktadır. 

Sözlerine son verirken konuşmacı, Lâtin ve Arap literatürüyle uğraşanlar 

arasında daha sıkı bir işbirliği temennisinde bulundu, ve felsefî terimlerle 

ilgili bir Arapça-Latince lügat hazırlanmasındaki zarurete işaret etti. 

Sonra, Mubahat Türker (Ankara) La Decouverte du Maqala Fi Sinacat 

al-Mantıq de Maimonide (İbn Meymûn'un Mantık Sanatı Makalesinin Arapça 

Aslının Keşfi) üzerinde söz aldı. İbn Meymun veya Maimonide, dindaşlarınca 

hernekadar "ikinci Musa" olarak sayılıyor ise de öyle görünür ki İbrani dilinde 

sadece Mishnah Torah'ı yazmıştır. Artakalan diğer sayısız eserlerini Arapça 

yazmıştır. Konuşmacı işaret etmiştir ki hemen hemen onun bütün Arapça 

eserlerinin ya ibranî dibinde veya modern Avrupa dillerinde neşredilmiş olması 
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dikkati çekmektedir. Aynı şey Makala Fi Sına'at al-Mantık hakkında da 

söylenebilir. Onu Ventura ve Efros 4 1 ibrani dilinde neşretmişlerdir. Konuş

macı İbn Meymûn'un Makala'sinin orijinal dilde iki yazmasını bulmak şansını 

elde ettiği İstanbul ve Ankarada yapmış olduğu araştırmaların sonuçlarını 

ilk defa burada sunmakla duymuş olduğu memnuniyeti ifade etmiştir. Söz 

konusu yazmalar Ankaradan İsmil Saip Efendi, 1-183, İstanbuldan Millet-

Carullah, Efendi, 1343 tür. Bu yazmalara göre, bir giriş ve türkçe tercümeyle 

birlikte metin neşri hazırlamıştır4 2. Türker'in kısaca serimlediği diğer keşifler 

mantık sahasıyla ilgilidir. Söz konusu olan Farabi'nin üç eseridir: 1. Tavti'a, 

2. Fuşul, 3. Qiyas al-Sagir43. Özel bir önemi haiz nokta Aristoteles'in Peri 

Hermeneias'ı üzerinde Farabinin yapmış olduğu şerhin keşfidir44. Bu şerhin 

neşri hazırlanmaktadır ve yakında Almanyada Thomas-Institut himayelerinde 

neşredilecektir. 

İkinci toplantının sonunda, Nader (Beyrouth) L 'Edition et la Traduction 

du Kitab al-İntişar d'Abû al Husayn b. Othman al-Khayyât le Mu'tezil (Muzetili 

al-Khayyatın Kitab al-İntişar'ının neşri ve tercümesi)inden bahsetti. Halife 

Me'mun, Mutasım ve Vasik zamanında (813-847) Mu'tezile islamiyetin resmî 

mezhebini teşkil ediyordu. Mu'tezilenin görüşü Sünnilerin ve Rafizilerin za

rarına olarak kabul edilmiştir. Ama Mutevekkil (847) gelince, Mu'tezile göz

den düştü ve onların rakipleri hücuma geçti. Bilhassa İbn Ravendi Mu'tezi' 

le'nin Rezaleti isimli eseriyle onların en müthiş düşmanı oldu. 

Nader'in neşredip fransızcaya çevirmiş olduğu Khayyat ' ın Kitab al-

Intişar'ı, aslında, Mutezilenin rakiplerine, bilhassa, yazarın Mutezilerin Reza-

leti'ni reddettiği İbn Ravendi'ye karşı yapılmış felsefi yönden nevi bir mü-

dafaasıdır. Konuşmacıya göre, İntişar'ın Kahire Millî Kütüphanesindeki 

yazmadan Nyberg tarafından 1925 de neşredilen tek yazmaya dayanmaktadır. 

Mutezilenin takibatı ve yazılarının tahribi diğer nüshaları bulunabileceği 

hakkında hiçbir ümit bırakmamıştır. Bu da neşri güçleştirmiştir. Çünkü, bazı 

boşluklar diğer yazmaların mukabelesiyle aydınlatılabilirdi. İntişar İslâmi

yetin başlangıcında felsefenin durumunu anlamak için önemlidir. Konuşmacı 

41 Efros, Maimonides, Trealise on Logic, New York, 1938. 
42 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, XVIII, 1960, 1-2. 
43 Mubahat Türker, Farabi'nin Bazı Mantık Eserleri, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 

Dergisi, XVI, 3-4, 166-286. 
44 Şerh Kitab Barirminyas, Mubahat Türker bu eserden evvelce Survey of Current Research 

on the Middle East, te 1268 numarada bahsetmiştir. 
45 Nader, Kitab al-İntişar, Beyrut, Les Lettres Orientales, 1957. 
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işaret etmektedir ki hemen hemen bütün Mutezile arap menşeli değildir. En 

büyük önemleri İslâmiyeti komşu medeniyetlerden, bilhassa, Yunan düşün

cesinden almış olduklarıyla zenginleştirmiş olmalarıdır. Muarızlarını reddet

mekte Mutezile, Aristoteles mantığı tesiriyle ender diyalektikçiler olarak gü

ründüler. Onların doktrinleri daha sonraki İslâm düşünürlerine tesir edecek

tir. İşte bu yüzden Nader onlara "İslâmiyetin İlk Düşünürleri" 4 6 adınıvermek-

tedir. 

Bu ikinci toplantıyı sona erdiren görüş alışverişi sırasında Walzer, işaret 

etmiştir ki Arapça metinlerin Lâtince çevirilerinin karşılaştırılması kritik 

edisyonlar için her nekadar faydalı ise de Orta Çağda yapılmış ibrani çeviri

leri unutmamak lâzımdır. Bilindiği üzere, pek çok felsefî metin ibrani diline 

oradan da Latinceye çevrilmiştir. Hat tâ , İbrani ile arapçanın karşılaştırılma

sından daha verimli sonuçlar alınabilir. Çünkü, iki dil birbirine benzemekte-

dir. 4 7 

İbn Sina'nın çevirileriyle ilgili derin bilgisiyle tanınan D'Alverny De 

Anima'nın Rahman tarafından yapılmış olan neşriyle ilgili düşüncelerini söy

ledi. Onun kanaatine göre, İbn Sina'nın latince çevirilerini incelemek bu neşir 

için faydalı olurdu. Ona göre, felsefe terimleriyle ilgili bir latince-arapça lugat 

zarurîdir, fakat, mânâda olan önemli değişiklikleri göz önünde tutmak icab-

eder. Her çevirmen kendinden öncekiler tarafından vaktiyle çevrilmiş olan 

aynı bir kelime için yeni terimler icadı yoluna gitmiştir, bu da tabiî olarak 

farklı çevirmenler arasında bazen çok hissedilen aykırılıklara sebep olmuştur. 

Gün, bu ilmî toplantıya katılanlara UNESCO'nun alman bölümü başkanı 

eski Bakan Steezer tarafından verilen bir resm-i kabul ile sona erdi. Başkan, 

Doğuyla Batı arasındaki ilişkileri sıklaştırmak gayesiyle UNESCO'nun gös

termiş olduğu çabaları hatırlattı ve ilmî toplantıda böyle bir iş birliğinin pratik 

tezahürünü görmekten duymuş olduğu memnuniyeti belirtti. Katılanlar adına 

ona teşekkür eder, Gilson ince bir şekilde belirtti ki 700 yıldan beri başlamış 

olan işbirliği halâ devam etmektedir. Bu meselenin uzmanlarını o gün olduğu 

46 Nader, Le Systeme Philosophiqyes des Mutazila, Beyrut, 1956. 

47 Renan'nın sözleri şunlardır: "Bu çevirilerde takip edilen yol, yolların en basitidir. Metin 
çevrilmekten çok kalıbı çıkarılmıştır. Birçok arapça kelime ilk şekilleriyle muhafaza edilip de
ğiştirilmemiştir. Her arapça kök ibranî dilindeki kök ile verilmiştir, hattâ iki dilde de mânâları 
ayrı olduğu hallerde bile. Gramer şekillerinde de durum böyledir. Öyleki belli bir alışkanlıktan 
sonra, ibrani çeviriye bakarak tereddüte düşmeden tekrar arapça metin elde edilebilir" 
(Averroes. Averroisme), Paris, 1859, 185. 
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gibi bugün de bir araya getiren şey ferdî araştırmalar ilham eden yüksek bir 

idealdir. 

Üçüncü toplantı 8 Eylül Salı günü Madkour'un başkanlığında yapıldı. 

Callus (Oxford) Introduction of Arabic Philosophy to Oxford (Arap felsefesinin 

Oxfordda Girişi) isimli bir tebliğde bulundu. Oxford Üniversitesinin menşei 

karanlıktır. Bununla beraber, denilebilir ki Studium Generale X I I I . Yüzyılın 

ilk yılında göründü 4 8 Oxford, hernekadar, Paris ayarında olmaktan uzak bu

lunuyor, ve aynı kosmopolit karakteri taşıyor idiyse de, orada, Aristoteles'in 

eserlerine ve ilimlere atfedilen önem Paristekine denkti 4 9 . X I I . Yüzyılın bi

rinci yarısında Bath'lı Adelard, Malvern papazı Walcher (öl. 1135), Robert 

Ketton ve diğer İngiliz matematikçileri, astronomları ve ilim adamları İngil-

tereye yeni bilgiler soktular ve onları yaydılar. 5 0 Bu hareketin başlıca mü

messili olan Bath'lı Adelard Salerno'da ve Doğuda bulundu, belki de arapça 

öğrenmek için İspanyada bulundu (ut arabum studia ego pro posse meo scru-

tarer) 5 1 . 

Questiones Naturales'inde açıkça, gayesinin Arabicorum Sensa yı serimle-

mek olduğunu, yoksa, hiçbir zaman kendi doktrinini söylemek olmadığını 

ifade eder: Quare causam Arabicorum, non meam agam. Bundan başka arap-

çadan Kharezmî'nin Zic'ini Eucleides'in Geometrinin Unsurları'nı çevirdiğini 

söyler. Arapça bilgisinden çok bol yararlanarak Usturlab üzerinde bir eser 

yazdığını söyler. Onun eserlerinden bazıları Chartres Okulu tarafından bili

niyordu. 

Bath'lı Adelard'ın açtığı yoldan X I I . Yüzyıl sonuna doğru Hereford'lu 

Roger, Daniel Morley, Alexander Nequam, İngiliz Alfred yürüdüler. Bu dört 

hoca bir gurup teşkil ettiler. Araştırmalarının sonuçlarından birbirlerini ha

berdar ederek sıkı bir işbirliği içinde çalıştılar. Kafilenin başı her halde İngiliz 

Alfred idi. O, De Plantiis isimli sahte-aristotelesçi eserin arapça-latince çeviri

sini Hereford'lu Roger'ye, De Motu Cordis'ini Alexandre Nequam'a ithaf etti. 

Hereford'lu Roger astronomiyle ilgileniyordu, ve 1178 de arap menşeli zicleri 

bulunduğu yere uydurdu. Pariste yapmış olduğu tahsili yeterli bulmayan 

Daniel Morley Toledo'ya gitti ve Cremonalı Gerhard'ın talebesi oldu. İngil-

tereye dönüşünde beraberinde bir çok kitap getirdi. Norwich başpapazı Ox-

48 Haskius, Studies in the History of Mediaevel Science, Cambridge, Mass, 1924. 
49 Callus, Introduction of Aristotelian Learning to Oxford, Proceedings of the British Aca-

demy, XXIX, 1943. 
50 Willner, Adelard de Bath, BGPM, Münster, IV, 1903, 1. 
51 Bliemezrieder, Adelhard von Bath, München, 1935. 
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ford'lu Jean'ını isteği üzerine Philosophia veya Liber de Naturis Inferiorum 

et superiorum isimli5 2 eseri kaleme aldı. Bu eserde De Sensu et Sensato'yu ve 

De Caelo et Mundo'yu zikreder5 3. 

R. W. Hunt 'un işaret ettiği gibi,5 4 X I I . Yüzyılın sonunda, ve X I I I . 

Yüzyılın başında Manş ötesi düşüncesinde ilmî cereyanı temsil eden başlıca 

şahıs Alexandre Nequam'dır. Metafizik'i ve Libri Naturalis'i her nekadar meş

hur ise de, o, bu konuları sathî tanıyordu. Tıp konusunda daha derindi. İbn 

Sina'nın De Anima'sını tanıyordu, fakat verdiği sonuçlarda mütereddit idi. 

İngiliz denen Sarashell'li Alfred daha ciddî idi . 5 5 De Vegetatibus veya De Plan-

tiis denen ve asıl yazarı Şamlı Nikola olan yalancı-aristotelesçi eseri, daha sonra 

Aristoteles'in Meteoroloji isimli eserinin 4. Kitabına eklenecek olan İbn Sina'nın 

Meteorolojisinin son üç bahsini o çevirmiştir. Aristotelesin Libri Naturales'ini 

ilk şerheden kimselerden biri o idi. Meteores'in ve De Plantiis'in pek çok yaz

ma nüshası var ama, De Generatione et Corruptione'nin yazmaları henüz teşhis 

edilmemiş durumda. Pariste olduğu kadar Oxford Edebiyat Fakültelerinde 

tahsil programlarında el kitabı olarak kullanılan De Motu Cordis isimli ana 

eseri çağdaş herhangibir eserden çok Aristoteles'ten parçalar zikreder. Felsefe

sinde Platon'un tesiri altındadır, Arapça bilgisinden çok yararlandığı görül

mektedir. 5 7 Çağdaşlarında olduğu gibi, Alfred arap ilmini elde etmek için İs

panyayı ziyaret etmiştir. Konuşmacının kanaatine göre, Alfred, arap düşün

cesinin Batıya geçişinde önemli bir rol oynamıştır. Arap felsefesinin İngilte-

reye girişinde diğer bir şahit Giraldus Combrensis'in yazılarında bulunur. Bu 

eserlerde güzel bir uslûpla, nasıl, bazı Aristotelese atfedilmiş fakat içinde acaip 

felsefe teorileri bulunan eserlerin elde ele dolaştığı ve Toledo'da 5 8 tercüme 

edilmiş olduğu anlatılır. Giraldus'un zikrettiği, şüphesiz olarak, göstermek

tedir ki o kendini Aristoteles'in De Anima'sına değil, fakat İbn Sinanınkine 

bağlamaktadır. 

Oxford'ta İbn Sina'cı görüşlerin okutulduğuna dair en açık ve ilk referans 

Gerlande'lı Jean'ın bu şehirde yapmış olduğu felsefe tahsiline ait tasvirlerde 

bulunur,5 9 Ona göre, Göksel olaylarla ilgili tabiat felsefesini tedris eden hocası 

52 Sudhoff, Daniel of Morley, Agnt, VIII, 1918, 1-40. 
53 Alonso, Hunayn Traductido al latin, al-Andalus. XVI, 1951. 
54 Hunt, English Learning in the Lale Twelfth Century, Trhs, 4. e S. XIX, 1936. 
55 Baeumker, Die Stellung des Alfred von Sarashel, Sbah, XXX, 1913, 9. 
56 Baeumker, Alfredus Anglicus, BGPM, Münster, XXIII, 1923, 1-2. 
57 Pelzer, Une Source inconnu de Roger Bacon, Alfred de Sarashel, Afh, XII, 1919 44-67. 
58 Brewer, Giraldus Combrensis, Loudon, 1873. 
59 Wright, John of Garland, Loudon 1856. 
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Londra'lı Jean bunu İbn Sina'ya göre yapıyordu: " u t Avicenna cavit". Cal-

lus'un düşüncesine göre, İbn Sina'nın X I I I . Yüzyıl başında Oxford'a girişi 

üzerinde en önemli şahadet Jean Blund'un De Anima isimli eseridir. Avran-

ches'lı Henri onun hakkında şunları söylemektedir: "Primus aristotelis sata-

gens perquirere libros, quando recenter eos Arabes misere Latinis" ve ilâve 

etmektedir ki, o, Oxford ve Pariste yeni Aristoteles'i ilk defa tedris edendir. 

Onun şöhreti iki üniversitede de birbirinin aynı değildi.6 0 Onun De Anima'sı 

İbn Sina öğretilerinin Aristoteles kılığında esaslı bir şekilde girişinin en göze 

batan örneğidir. İbn Sina'nın tesiri Oxford'ta X I I I . yüzyıl sonuna kadar 

devam edecektir. Fransisken Roger Marston hocayı zikretmek yeter 6 1 . Roger 

Bacon'a göre, İbn Sina dux et princept philosophiae post aristotelem'dir. 

Konuşmacı sözünü bağlarken, İbn Rüşd öğretileri tedrisatının tesiri 

sanat fakültesinde görülen Oxford'da nasıl yapıldığı hakkında bir iki kelime 

ekledi. Buckfield'li Adam'ın Libri Naturales üzerine yapışmış olduğu haşiyeler 

genel olarak İbn Rüdş'ten alınmış telhislerdir. Aynı şey Aspell'li Geofrey 

hakkında da söylenir. Demekki arapların bilgisi X I I . Yüzyılın sonu ile X I I I . 

Yüzyılın başında Oxford'a esaslı bir şekilde nüfuz etmiştir. 

Sonra, Mlle. Goichon (Paris), Kurulu Necessite d'Etudier les Auteurs de 

Transition (Geçiş Devri Yazarlarını İnceleme Zarureti) nden haberdar etti. 

Konuşmacı takdir etmektedir ki felsefe tarihi Yunanlılardan X I . Yüzyıla kadar 

olan devre hakkında derin bir inceleme gerektirmektedir. Bu, her şeyden önce, 

eski metinlerin araştırılmasını, sonra da onların hem fikirlerin geçişindeki 

rolleri, hem de orijinallik derecelerinin üzerinde başlangıç araştırmalarını 

farzeder. İbn Sina'nın yararlandığı kaynaklar bir çok mesele ortaya koymak 

tadır. Biz onları ancak ondan daha az önem taşıyan fakat halâ belirlenmemiş 

bir derecede kendinde eritmiş olduğu yazarları tanımak suretiyle keşfedebiliriz. 

Tabiî ilkin, hemen, onun hemen önünde gelen yazarları incelemekle işe 

başlamak lâzımdır. Maalesef, tarihçi, bu devreleri çiğneyip, derhal daha 

uzak kaynakları incelemeye itilmekte. 

Mlle. Goichon, İbn Sina'nın düşüncesinde, bu çeşit bir incelemeyle aydın

lığa kavuşabilecek olan bilhassa birbirine karşı iki nokta işaret etmektedir. 

Varlık analojisi ve suretlerin Doğudan gelen bir ışık gibi takdim edilmesi. 

İbn Sina fikirlerini, varlık analojisini sanki apaçık sayıyormuş gibi ver

mektedir, mademki ilk varlık var olan varlıktır, t a m olarak yaratılmış olanlar 

varlıklarını dışarıdan almaktadır. Bununla beraber aqeui voce olarak çevrilmiş 

60 Callus, The Treatis of John Blund, Autour d'Aristole. Louvain. 1955, 471—195. 
61 Gilson, Roger Marston, AHDL, A. M. A., VIII, 1953, 37-42. 
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olan bi'1-iştirâk62 ifadesini kullandığı zaman, onu kısaca varlık hakkında kul

lanmamakta, fakat, zarurî varlık hakkında kullanmaktadır. İbn Sina'nın 

1000. yıldönümü münasebetiyle 1952 de Londra'da kollektif olarak yazılmış 

eserde S. M. Wickens varlık analojisinin İbn Sinada bulunduğunu kabul et

memiştir, İbn Sina onu keşfetmiştir6 3. Biraz daha eski olan bir metin müna-

kaşasız olarak analoji fikrine bağlanır ve onu genel olarak kabul edilmiş bir 

fikir şeklinde takdim eder. Söz konusu olan şey Abû Hayyân al-Tawhidî'nin 

bir eseridir. Tawhidi İbn Sina'dan 60 yıl kadar önce doğmuş fakat, çok uzun 

yıllar yaşamış, 30 yıl kadar İbn Sina'nın çağdaşı olmuştur. 

Bu olay, ona meşhur eserlerin değeri hakkında önemli değişmelere sebep 

olan ve kaynaklar meselesini bambaşka bir şekilde ortaya koyan teorileri 

veya şart lan belirtmek için bazı ikinci dereceden yazarlara başvurmanın fay

dasını gösterebilir. Wicknes'in bu mülâhazası Mlle. Goichon'un öz ve mevcudi

yet arasındaki fark hakkında bir kaç kelime söylemeye sevketti. 

Hiç kimse, İbn Sina'da bu mesele hakkında St. Thomas'ta bulunduğu 

şekilde bir serim bulmamak yüzünden teessüf etmez. İşte bu noktadan dolayı 

İbn Sinanın bu konu üzerindeki düşüncesinden şüphe etmeye veya h a t t â o 

meşhur farkı müdafaa etmiş olduğunu inkâr etmeye bir adım kalmıştır. Fakat, 

burada iki cevap mümkündür. Ya İbn Sina farkı kabul etmiştir, fakat, onu 

St. Thomas'nın aydınlık dehasının daha sonra yapmış olduğu şekildeki kadar 

açıklıkla dile getiremeden kabul etmiştir. Bu halde, denebilir ki Aquino'lu, 

İbn Sina'nın düşüncesini ona arap filozofunda olduğundan daha t a m bir şekil 

vererek yaratmıştır; veya eğer, varlık analojisi zamanın felsefe çevrelerinde 

çok kullanılan bir kavram ise, öz ile mevcudiyet arasındaki farkın da, âdet 

olduğu üzere, kabul edilmiş olup olmadığını kim bilir ? Her iki halde de, ana

loji halinde ve fark halinde de, İbn Sina bu doktrinlerden kendisinin bir keşfiy-

miş gibi bahsetmemektedir. Oysa, meselâ mantıkta, buluşlarını biraz gururla 

göstermekten geri durmamaktadır. Cevap, ancak, henüz, deşilmemiş metin

lerin incelenmesinden çıkarılabilir. 

Suretlerin Doğudan gelen bir ışık gibi, takdim edilmesine gelince: Mlle. 

Goichon yeni bir yorumu mümkün görmektedir. Hayy b. Yekzanı izah etmeyi 

denemek için, şu metodu takip etmektedir: İlkin, mümkün olduğu kadar iyi 

bir şekilde yazarın neden bahsettiğini yakalamak, bir metni diğer benzerleriyle 

aydınlatarak, sonra, bu şekilde iyice anlaşılmış düşüncenin kaynaklarını ara-

62 Najat, Carame çevirisi, Roma, 1926. 
63 Avicenna, ed. Wickens, Luzac 1952. 
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mak. Hayy b. Yekzan boyunca 6 4 durmadan, Doğudan gelen suretlerle güneş 

arasında bir mukayese yapılır; bu yıldız gibi, suretler de madde Batısında 

batmaktadır. Yaratıcı ışığın varlık seli Farabi'de var idi ve Aristoteles'e at

fedilen Usulucya'da vardı. Varlık seli Yaratacıdan 7 6 taşıp yayılır ve suretleri 

maddeye kadar taşır. Bununla beraber, bu fikrin sayısız takdimlerinden hiç

biri bu "ışığın penceresi" ne yakınlığı olan bir konu ihtiva etmez, veya eğer 

Kuvva'l-Nûr'u başka şekilde tercüme etmek istersek, bu duvarda açılan yarığa. 

Oysa, Porfirios'un Embriyonun Ruhu Kabul Etmek Şekli Üzerine isimli eseri 

daha eski bir geleneğe bağlı. "Kaideliler derler ki Göğün Doğu bölgesinde, 

hiç durmadan akan bir tanrısal ve mâkûl akım vardır. Bu akım, âlemdeki 

bütün varlıkları, onların herbirine has olan ruhu göndermek suretiyle onları 

canlı t u t a r . " 6 5 Doktrinle ilgili bu parça, İbn Sina'nın öğretisine yaklaşmak

tadır. O doktrine göre yaratıcı akım töze ait suretler verir. Böylece İbn Sina'

nın ifadesi Porfirios'un Kaidelilere atfetmiş olduğu teoriyle aynı çizgiye ait. 

Fakat, acaba, İbn Sina sadece tasavvurunu mu almakta, yoksa, Kaidelilerin 

tezinin tamamını mı benimsemekte? Bir kaynak araştırmasında insan, zin

cirin bir takım halkalarının olmadığını görmekte: Elimizde, Aristoteles'in 

Usulucya'sı ile bu Kaidelilere ait parça arasına yerleştirebileceğimiz varlık 

seli hakkında hiçbir metin yok. 

Dunlop (Cambridge) The Work of Translation at Toledo (Toledo'da Çeviri 

Çalışmaları) üzerinde bir tebliğ göndermiştir. Dunlop hazır bulunamadığı için, 

bu tebliği Walzer okudu. Yazar, ilkin, bir kaç tarihî olayı hatırlattı. 1085 te 

Hıristiyanların eline düşmezden önce Toledo Benu Zin Nun'un baş şehriydi. 

ve özel olarak kültür gelişmelerine elverişliydi. Böylece ele geçirilmiş mânevi 

zenginlikler hıristiyanlığın ve ilim adamlarının dikkatini çekti. Bilhassa Sau-

vetat'lı Reymond'un (1126-1151) piskoposluğu sırasında Arap İlmi 'ndan 

istifade edildi. 

Bu girişten sonra Dunlop, Toledo Çevirmenler çevresi üzerindeki araş

tırmalar hakkında bir sentez yaptı. 1874 lerde Valantin Rose, içinde Toledo'da 

gerçek bir okul olduğunu gösterdiği bir makale yayınladı 6 6. Bu müessese VII. 

Alphonse tarafından Palencia'da Paris Üniversitesi model olarak alınarak 

kurulan ilk İspanyol üniversitesinin bir önücüsü oldu. 6 7 

64 Goichon, Le Recit de Hayy b. Yaqzân, De Brouwer, Paris, 1959. 
65 Sur la Maniere dont l'embryon reçoit l'ame, Festugiere çevirisi. 
66 Rose, Ptolemeus und die Schule von Toledo, Hermçs, Berlin, VIII, 1874, 327-348. 
67 Aynı yer. 
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Sonraki çalışmalar, Toledo okulu meselesine yeni ışıklar getirdi. 1918 de 

Daniel Morley'in Liber de Naturis inferiorum et superiorum isimli 1175 ile 1200 

arasında yazılmış eserinin neşri 6 8 Cremonalı Gerhard'ın 1175 ile ölüm yılı 

olan 1187 arasında Toledo'da ders verdiğini isbat etti. Toledodaki çevirilere 

dair yeni bir katgı 1942 de Jose Millas Vallicrosa'nın neşrettiği eserdir.6 9 Bu 

araştırmada, Toledoda bulunan veya Madrid Millî Kütüphanesin de bulunup 

Toledo'ya gelen 52 yazmanın tasviri verilmektedir. Bu yazmaların çoğu mec

mua şeklindedir, ve birçok eserleri ihtiva etmektedir. Dunlop, Vallicrosanın 

varmış olduğu sonuçlara teferruatlı olarak incelemek imkânsızlığı karşısında, 

Toledo okulundan yeni bir ismin altını çizmektedir. Söz konusu şahıs Ovie-

do'lu Alvaro' (XIII . Yüzyıl sonu)dur, bazı yazmalara haşiye yazmış veya 

onları tashih etmiştir, bir çok eser kaleme almıştır, bunlardan biri zamanı

mıza kadar ayakta kalmış görünmektedir: İbn Rüşd'ün De Substentia Orbis'i. 

Sonra, Dunlop, Manuel Alonso tarafından 1943 ten sonra Al-Andalus isimli 

ispanyol dergisinde yayınlanmış olan bir makaleler dizisini ele almaktadır.7 0 

Bu makalelerde, Alonso, Toledo okulunun İspanyol üyelerinin eserlerini in

celemektedir bilhassa İspanyol Jean' ın (Johannes Hispanus, İbn Daud, Aven-

deuth v.s.) ve Dominique Gundisalvi'nin (Gundissalinus'un) İspanyol Jean 

(hıristiyan olan bir yahudi) ve Dominique Gundissalvi (Toledo'da oturan 

Segovia arşidiyakrı) başlangıçtan itibaren, 1140 a doğru, Evek Reymond'un 

himayesinde, beraberce, çeviri işine girişmiştir. Alonso'ya göre, arapçadan 

latinceye yapılan ilk çevirileri İspanyalı Jean'a borçluyuz. Görülüyor ki Jean 

Ptolemaios'un Almageste'ine olan aşkı yüzünden Toledo'ya 1167 de gelen 

Kremonalı Gerhard'a tekaddüm etmektedir. Alonso, aynı zamanda İspanyalı 

Jean (Yohannes Hispanus) ile Sevilyle Jean'ı bir birinden ayırmakta. 7 1 . Bu so

nuncusu İspanyol Jean' ın çağdaşı veya ondan biraz sonra yaşamış olup bir 

mozarabtı, ve halâ arap olan bölgelerde çalışıyordu, ve bilhassa astronomiye 

ait eserler çeviriyordu. Yine öyle görünüyordu ki Burgos'lu Jean Gonzales 

ile Salomon X I I . Yüzyılın başka bir çevirmen çiftini teşkil ediyordu. 7 2 Dunlop, 

Alonso'nun İspanyadaki çeviri hareketi üzerine aydınlık getirmesini kabul 

68 34. nota Bk. 
69 Millas Vallicrosa, Las Traducciones Orientales de los Manuscritos de a Biblioteca Cated-

ral de Toledo, Madrid, 1942. 
70 Alonso, Notas Sobre los Traductores Toledanos Domingo Gundisalvo, y Huan Hispano, 
al-Andalus, VIII, 1943, 155-188. 
71 Alonso, Juan Sevillano. al-Andalus. XVIII, 1953, 17-49. 
72 Alonso, Las Traducciones de Juan Gonzales de Burgos y Salomon, al-Andalus, XIV, 

1949, 291-319. 
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ediyor ise de onun varmış olduğu sonuçların hepsini kabul etmemektedir. 

Bu kabilden olarak Alonso'nun İspanyol Jean'ın, yenileyin din değiştirmiş 

birinin, arşövek'in ve İspanya ruhanilerinin başı himayesinde yetiştirilmiş 

olacağını kabul etmek ona sağlam bir şekilde temellendirilmiş görünmemek

tedir. Aynı şekilde, Sevilyalı Jean'ın faaliyet yeri Alonsonun arzu ettiği gibi 

arap bölgesi olmaz. Zira Jean mozarab olduğu için sadece hıristiyanlar için 

çeviri yapabilir, o halde, latinceden arapçaya çeviri yapamaz. 

Nihayet, d'Alverny ve Vajda oldukça çok tanınamamış bir çevirmenin, 

Toledo'lu Marc'ın 7 3 şahsiyetini açıklığa kavuşturdular. Bu, X I I . Yüzyılın 

sonunda X I I I . Yüzyılın başında çalışmıştır. 1210 da bitirdiği mükemmel bir 

Kur'an tercümesi yapmıştır. Marc, çevirilerini Arşövek Roderik için, şanuanı 

olduğu katedralde yapıyordu. Dunlop tebliğini bitirmek için incelemesinde 

vardığı sonuçlan özetledi: 1. Toledodaki çeviri faaliyeti Kilisenin himayesinde 

yapılıyordu. 2. Toledoda gerçek bir tedrisat merkezi olduğunu gösteren ve 

Daniel Morleyin eserinde bulunanlardan başka deliller vardır. 3. Toledoda 

geçmiş müslüman kültüre dayanılarak, eskiden kopmuş olan bağ tekrar ku

rulmuştur. 

Tebliği takip eden tartışmalarda, D'Alverny, Dominique Gundissalvi'nin 

Sauvetat'lı arşövek Reymond'un çağdaşı olmayıp, çalışmalarına biraz daha 

sonra başladığına işaret etti. Bundan başka, o, Toledoda Montpellier, Bolonya 

veya Paris 'te gördüğü Studia'ya benzer bir şekilde Toledoda bir Studium 

bulunduğunu görememektedir.74 Kilisenin himayesine gelince, şüphesiz, bu 

vardı, ama, çevirmenler gelirlerini temin etmek için öğrencilerine güvenmek 

zorundaydılar. D'Alverny'nin Johannes Hispanus'un İbn Daud ile aynı şahıs 

olmadığına inanmak için sebepleri vardı. Hata, Naturalia isimli eserin VI. 

Kitabı olan De Anima metnini istinsah ederken, müstensihin Iohanni yerine 

Iohannes yazmak hatasına düşmesinden ileri gelemektedir. Bu suretle şöyle 

okumak zoru hasıl olmuştur: Reverendossimo Toletani archiepiscopo... Iohan

nes Auendauth israelita philosophus. Söz konusu olan arşövek Reymond değil, 

fakat, muhtemelen onun halefi olan Jean (1151-1166)dır. İbn Daud'da çevi

risini ona ithaf etmiştir. D'Alverny Iohannes değil, fakat Iohanni adını taşıyan 

elli kadar yazma görmüştür. İnsan bir defa Iohannes Avendauth israelita Phi

losophus kelimeleri karşısında kalınca, aceleyle, sanki, ortada Iohannes His-

73 D'Alverny et Vajda, Marc de Tolede, al-Andalus, XVI, 1951, 99-140, XVII, 1952, 
1-56. 

74 D'Alverny, Les Traductions d'Avicenne. Roma. 1957, Avicenna nella Storia della Cultu
ra Mediouvle. 71-87. 
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panus'tan başka biri olmayan bir tanassur etmiş yahudi b u l u n d u ğ u hükmüne 

varmaktadır. Kabul edilebilir ki İbn Daud daha sonra tanassur etmiştir. Fakat, 

böyle bir hükmü doğrulamak için elimizde şimdilik ikna edici deliller yoktur. 

D'Alverny'nin kanaatine göre, çevirmenlerin teşhisi meselesi kapanmış de

ğildir. Üslûp ve kelime hazinesi üzerinde yapılacak esaslı araştırmalar mese

leye daha çok dakiklik getirecektir. 

Fink-Errera Orta Çağda Batının İslâm üzerinde tesir ettiğini söylemiştir. 

Abû Ridah ona, bunun İberia yarım adasında çok büyük olmadığını söyleyerek 

cevap vermiştir. Çünkü, istirdat müşterek çalışmayı güçleştiriyordu. Bu tesir 

Doğuda daha yaygındı. Arapların hıristiyanlıktan aldıklarını görmek için 

Şehristani'nin 7 5 ve İbn Hazm'ın eserlerine bakmak 7 6 yeter. 

Dördüncü toplantı 8 Eylül Salı günü, D'Alverny'nin başkanlığında cereyan 

etti. Gardet (Toulouse) Un Point d'Impact de l'Avicennisme Latin, l'Anonyme 

Liber de Causis Primis et Secundis (Lâtin İbn Sinacılığının bir değme noktası, 

Müellifi meçhul Liber de Causis Primis et Secundis) isimli bir tebliğ sundu. 

Bu müellifi belirsiz esere dayanarak yazar, latin müelliflerin arapçadan ya

pılmış olan çevirileri nasıl kullandıklarını kendine sormakta. Belki de De 

Causis'in fikir tarihinde büyük yeri y o k t u . Fakat, o, müşterek zihin alışkan-

lıkları ve bir çalışma metodu hakkında ilginç bir şahit. De Causis Gilson77 

ve De Vaux 7 8 tarafından incelenmiştir. Konuşmacı, eseri, X I I . Yüzyılın son

ları veya X I I I . Yüzyılın başları olarak tarihlemekte. Buna mukabil, bu metni 

Kremonalı Gerhard'a atfetmeyi teklif eden De Vaux'nun teklifi ona yeter 

derecede temellendirilmiş görünmemekte. Kremonalı Gerhard'ın imzasını 

taşıyan eserler bilhassa ilmî eserlerdir. Daha fazla malûmat edininceye kadar 

bu metni ona atfetmek için müsbet bir delil yok. Eser, acaba Gundissalvi'nin 

mi ? Belki. Bu esere, onu daha dakik bir şekilde teşhis eden bir fiş hasredin-

ceye kadar Gardet, onu, müellifi belirsiz eserlerden saymayı tercih etmekte. 

Aynı zamanda, onun, İbn Sinaya da atfedilmiş olduğunu ve Venedik neşri 

içinde verilmiş olduğunu hatırlatmakta. De Vaux'unn neşri üç yazmaya da

yanmaktadır: ikisi Paris Millî Kütüphanesinde, biri Cambridge'te.7 9 

De Causis gerçekten, X I I . ve X I I I . Yüzyıl düşüncesinde arapça ve la-

tince kaynakların karşılaşmasının iyi bir örneğidir. 

75 Haarbrucker, Asch-Schahrastani, Halle, 2. vo. 1850-51. 
76 İbn Hazm, Kitab al-Fisal, Kahire, 1317. 
77 Gilson, Les Sources Greco-arabes de l'Augustinisme Avicennisant, AHDLMA, IV, 1929. 
78 De Vaux, Noles et Textes Sur l'Avicennisme Aatin. Paris, 1934, Vrin. 
79 Paris, N. B. lat. 6567, B. N. lat. 16602, Cambridge, Gonville and Caius 497. 
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Bu metinden çıkarılabildiği şekilde, İbn Sina'nın düşüncesi parçalar ha

lindedir. Bir çok yerlerde ise yaralanmıştır. Şifa'dan paragraflar, De Causis'te 

olduğu gibi aktarılmıştır. Bu eserin ihtiva ettiği İbn Sinacı doktrinler kozmolo

jiye ve onun tazammun ettiği birden çok çıkmasıyla ilgili parçalarla ve bilgi 

teorisiyle ilgilidir. Fakat, Gardet göstermektedir ki iktibaslar bir yana, İbn 

Sina'nın düşüncesinden tamamen yararlanılmamıştır. Bazen de o değiştirilmiş

tir. Üçlü taşıp yayılma, mufarak akıl, ruh ve göksel cisim muhafaza edilmiştir. 

Fakat insan İlk Mefule akıl ikiliği sokulmuş olduğunu görmekten dolayı çok 

hayrete düşer. Bu, hiç de İbn Sinacı bir görüş değil. Bu, acaba, İbn 

Sina'yı yanlış anlamaktan mı ileri gelmektedir ruhun iki cephesini hipoz-

tazlaştırarak ve onları İlk Mefûle yerleştirerek ? İlk Mefuldeki bu akıl ikiliği 

-madem ki oluş âleminde çokluk ona bağlanmaktadır- yazarı bilinmeyen olan 

metnin ana parçası olarak görünmektedir. Fakat, bu bizatihi zarurî olmayan 

her şeydeki imkân ile ilgili İbn Sinacı görüşün yanlış anlaşılmasına delâlet 

eder. Gardet'nin önem verdiği ikinci nokta De Causis'in ana konusudur: İnsan 

akliyle Tanrı hakkında gerçek bir bilgiye ulaşmanın kökten imkânsız olduğu. 

Varlık İlk Sebebe dışarıdan atfedilir. Burada X I I . Yüzyıl latin düşüncesinde 

oldukça yaygın bir şeyin tasdikiyle karşı karşıyayız, bu defa bu tasdik ibn 

sinacı olmaktan çok plotinosçu. 

De Causis Primis et Secundis isimli müellifi meçhul eser, doğrudan doğ

ruya çeviri tarihini ilgilendirmez. Çeviriler burada çoktan gerçekleştirilmiş 

bir şey. Fakat, eser bizi çevirilerin latin düşüncesinde nasıl kullanıldığıyla 

yüzyüze bırakmakta. Eser, latinler arasında ibn sinacılığı göstermekte ise de, 

aynı zamanda, doğru olmayan tarafları da göstermekte. İbn Sina'nın asıl 

düşüncesini çarpıtan yanlış anlamalar gibi. 

Kuksewicz (Varşova) bu toplantının ikinci tebliğini şu konuda verdi: 

Les Manuscrits des Traductions Latines des Oeuvres d'Averroes Dans les Bibliot-

heques Polonaises (İbn Rüşd'ün Eserlerinin Lâtince Çevirilerinin Polonya 

kütüphanelerinde bulunan Yazmaları). Polonya İlimler akademisinde bir 

Orta Çağ Felsefe Tarihi Enstitüsü vardır. Bu Enstitü Mediavalia Philosophica 

Polonorum isimli bir dergi yayınlamaktadır. Diğer araştırmalar yanında Po-

lonyanın Üniversitelerine olduğu kadar dinî teşekküllerine bağlı kitaplıklarda 

bulunan Orta Çağ yazmaları üzerinde araştırma yapmakta. Konuşmacı Po-

lonyada bulunan İbn Rüşd'ün lâtince çevirilerini ihtiva eden yazmalar üzerinde 

bir araştırma yapmakla görevli olarak çalışmalarından elde ettiği sonuçlar 

hakkında bir görüş verdi. 8 0 İncelediği yazmalar arasında iki çeşit eser ayırd-

80 Kukzewcz, Reportorium Codicum Averrois, 1959, 3-34. 
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edilebilir: Felsefî eserler, tıbbî eserler. Üniversite Kitaplıklarında felsefi eserler 

arasında De Substentia Orbis, Poetika Şerhi, ve Destructio Destructionis'in. girişi 

var. De Substantia Orbis nüshalarından biri 2595 no.lu Jagellone Kütüpha

nesinde bulunmaktadır, X I I I . Yüzyıldan veya XIV. Yüzyıl başlarından kal

ma. Bu nüshanın tarihi güçlükler davet etmektedir. Zira, ne müstensihinin 

ismi, ne tarihi ne de yeri zikredilmiştir. Se Dubstantia Orbis'in ikinci nüshası 

Breslau Üniversite Kütüphanesinde IV 14 no. da bulunmaktadır. Yazmanın 

tarihi 1485 tir, ve Glogovia'lı Iohannes'in ismini zikretmektedir. Bu şahıs bu 

tarihte Krakovi'de yaşıyor ve öğretim yapıyordu. Poetika Şerhi Jagellone 

Kütüphanesine aittir. ve orada 502 no. da tasnif edilmiştir. Yazmanın tarihi 

XIV. Yüzyıl, ama, daha kesin işaretler olmadığı için onun tarihi hakkında 

daha fazla bir şey söylemeye müsaade etmiyor. Jagellone Kitaplığındaki 2524 

no.lu Destructio Destructionis'in Girişi XVI. Yüzyıl başından kalma, belki de 

o 1517 Venedik neşrinden yazılmıştır. 

Hal-i hazırdaki araştırmaların durumu, bu yazmaların Polonyaya gelmek 

için takip ettikleri yolu ortaya koymaya müsaade etmemekte, yeter ki Jagello

ne Kitaplığındaki De Substentia Orbis'te olduğu gibi bizzat yazmada başvuru

lacak bir kaç noktanın bulunduğu haller gibi haller mevcut olsun. 

Bu döndüncü toplantının sonunda Walzer, son zamanlarda Mısırda neş

redilen bazı eserlerde Dieterici'deki hataların aynen tekrarlandığını görmekle 

ilgili teessüflerini ifade etti. Madkour, burada söz konusu olan şeyin Kahire 

kitapçılarının istekleri karşılamak için tamamen ticarî maksatlarla hareket 

ettiklerini belirtti. Onlardan sadece Dieterici'nin neşriyatını tekrarlamak bek

lenir. Bereket versin ki bunlar Ankara (burada Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül

tesinde İslâm Felsefe Tarihiyle ilgili olarak yapılan neşriyat kastedilmektedir), 

Beyrut, Cambridge, Oxford, Paris v.s. de yapılan ciddî çalışmalar yanında 

istisnaî hallerdir. Nader, Carame'ın metodunun önemini belirtti. Metinlerin 

alışılagelmiş kesinlikle tıpkısını elde etmekten başka, onları alt taksimlere tabi 

tutmak, ve fasıllara isim takmaya çalışmak gibi. Bu, diğer neşirler için önemli 

olabilir. Nogales bir kaç kelimeyle bu konuda İspanyada bulunan müessese

leri ve çalışmaları anlattı. Anawati islâm felsefesiyle ilgili olarak Steinschnei-

der, Ueberweg (Horten) ve De Menasce'ın bibliyografyalarının yeni verilerle 

tamamlanmaları gerektiğine işaret etti, ve seçme esasına dayanan bir bibliyog

rafya yapmanın tercihe şayan olduğunu belirtti. Gilson ve Goichon aynı ka

naatte değildiler. Bu neviden bir bibliyografya mümkün olduğu kadar t a m 

olmalıdır, eğer, bir araştırıcının indî seçme yapmasını bertaraf etmek istiyorsak. 

Bundan başka, böyle bir bibliyografya bir çok dergilerde birden çıkmalıdır. 
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Nader, Wilpert ve Anawati böyle bir bibliyografik çalışmayı memnuniyetle 

yükleneceklerini söylediler. Münakaşadan sonra, bibliyografik araştırmaların 

alanını sadece felsefeyle ilgili eserler değil, fakat aynı zamanda teoloji, mistik, 

hukuk ve ilimlerle ilgili eserlere de teşmil ederek genişletmek üzerinde anlaş

maya varıldı. Farsçayla ilgili neşriyatta büyük uzman Corbin ile işbirliği ya

pılacağı düşünüldü. 

Dördüncü seansı Kolonya Burgermeister'i Buranen tarafından Yeni Ho-

tel de Ville salonlarında verilen parlak bir kabul takip etti. Hoş geldiniz ko

nuşmasından ve teşekkürden sonra Kolonya'nın tarihi hatırlandı, ve herkes, 

Hotel de Ville'in yeniden inşası sırasında ortaya çıkan çok heybetli bir Roma 

mahkemesi izlerini ziyaret etmekten büyük bir zevk duydu. 

Beşinci ve sonuncu toplantı, 9 Eylül Çarşamba günü yapıldı. Verbeke 

(Louvain) L'Unite de l'Homme. Saint Thomas Contre Averroes (İnsanın birliği. 

Thoas İbn Rüşde Karşı) konusunu ele aldı. İbn Rüşd'ün felsefesi Batı Hıris

tiyan çevrelerine X I I I . Yüzyılın birinci yarısında girdi. Arap filozofunu ilk 

zikredenler Auvergne'li Guillaume ve Şansölye Philippe'tir. Büyük Albert 

sık sık ona atıflar yapar. İbn Rüşd'ün hıristiyan dünyasına sızması 1240 larda 

çok fazla görülmektedir. Paris Millî Kütüphanesindeki (lat. 15453) bir latince 

yazma 1243 tarihli olup İbn Rüşd'ün X I I I . Yüzyılda bilinen başlıca eserini 

ihtiva etmektedir. Bu yeni doktrinin latin düşüncesine girişi ne mânâ ifade 

etmektedir. Gerçekten orijinal olarak ne getirmektedir? 

Bütününde İbn Rüşd'ün düşüncesi madde alemiyle ruh alemi arasında 

açıkça ifade edilmiş bir ikilik ile karakterlendirilebilir. Bu münasebet dahilinde 

arap filozofu hocası Aristoteles'e sâdık kalmamıştır. O, daha ziyade, Platoncu 

ve yeni platoncu bir çizgi üzerinde oturur. İbn Rüşd'teki ikilik, hat tâ , Platon

dan daha keskin ifade edilmiştir. İbn Rüşdcü antropoloji, temelinde, tinsel ve 

maddesel olanın bir tek cevher teşkil edecek şekilde birleşemediği inancı var

dır. Gerçeklik, birbirlerine indirgenemeyen iki kategoriden müteşekkildir. 

Bunlar arasında elbette bir münasebet vardır, ama, aynı bir varlığa onun teşkil 

edici unsurları olarak giremezler. Her insan kendine mahsus olan bir akıl ile 

düşünmez, fakat, bir tek aklın tesiriyle düşünür. Demekki, maddî olanla tinsel 

olan arasında bir bağlantı vardır. Fakat, bu geçici birlik bir tek cevher teşkiline 

müncer olmaz. St. Thomas ise madde ile tinin karşılaşmasını iki ayrı ayrı var 

olan gerçekliğin karşılaşması gibi değil, fakat, birbirini tamamlayan iki pren

sibin birliği gibi telâkki etmektedir. Bunun için insan yaratılışın merkezinde 

bulunur. İnsan, cevherlik birliğinde, madde ve tinin gizil karşılaşmasını ger

çekleştirir. İbn Rüşd diyor ki, eğer, herbir insan bir ferdî akla sahip olsaydı, 
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kendileri vasıtasıyla akılların kuvveden fiile geçtikleri suretler de çok olurdu. 

Her bir insan ancak, kendine mahsus makul suretlerle düşünebilirdi. Bunun 

sonucu şu olurdu ki makûl suretler, tıpkı akıllar gibi, ferdî olurdu. Suretler 

kuvveden fiile çıkarmaya mecbur oldukları bir çok aktiflik prensipleriyle 

mütenasip olarak çoklaşırdı ve aklî bilgimiz de, ferdî realitelere nisbetle, aşkın 

olan bir tek unsur bulunmazdı. 

St. Thomas, kendi payına, insanî bilgiyi insan şahsının bütünlüğünü boz

madan, daha üstün bir prensibe bağlamaktadır. İnsan, kendinde, faaliyetinin 

formel prensibine sahip olmalıdır. Eğer, insan düşünüyorsa, bu, onda, bu faa

liyeti yapacağı bir şeyin bulunmasından ileri gelir. O halde, bu iki filozof 

arasındaki fark görülmektedir: St. Thomas, insan bütünlüğüne riayet etmek

tedir, oysa, İbn R ü ş d bilgideki her türlü gerçek ilerlemeyi ve insanlar arasın

daki farkı dışarı atmaktadır; zira, eğer, akıl, bütün insanlar için aynı ise, dü

şünme fiilleri arasında hiçbir fark kalmayacaktır. Bu fiiller, zarurî olarak bir

likte olacaktır. İbn Rüşd'e karşı getirdiği delilde, St. Thomas düşünce fiilinin 

doğrudan doğruya idrâk edilmesinden hareket etmektedir. İnsan birliğini 

ortaya koymak için diğer faaliyetlere müracaat etmeli miydi ? Elbette. Bütün 

kültür tarihi bize insanın sırrını anlatmakta. Mimari, tiyatro, müzik, teknik, 

oyun, felsefe ve diğer kültür faaliyetlerinde madde ile tinin karşılaştığı görül

mekte. 

Sonra, Madkour (Kahire), Kurulu, İbn Sina'nın Şifâsı'nın Kahiredeki 

Neşri'nden haberdar etmek için söz aldı. Konuşmacı İbn Sina komitesinde 

İbn Sina'nın bininci yılını kutlama münasebetiyle İranlı filozofun eserlerinin 

neşriyle görevlendirilmiştir. Şifa arap dilinde o zamanlarda hiç yazılmamış 

felsefî karakterde en büyük eseri teşkil eder. Dört kısmı vardır: Mantık (Aris

toteles'in bütün Organon'u ve Retorika ile Poetika), Fizik, (zamanın bütün 

tabiî ilimlerini ihtiva eden sekiz kısımdan ibaret), Matematik (dört kısım. Arit

metik, Geometri, Müzik, Astronomi), nihayet, Metafizik (iki kısım. Asıl Me

tafizikle Ahlâk). Aslında onda, ahlâkla ilgili kısım çok az. Zira, İbn Sina ko

nuyu bir başka yerde daha teferruatlı olarak ele almayı vaad etmektedir. Çok 

muhtemelen talebeleri tarafından yazılmış olan giriş, Şifa'nın tamamlandığın

da alması gereken şekle ait işaretler vermektedir. Ne olursa olsun, Şifa bir tek 

düşünür tarafından kaleme alınmış olan hakikî bir ansiklopedi teşkil eder. 

İbn Sina her nekadar Aristoteles'in tesirinde kalmış ise de, onun arap olduğu 

kadar Yunanlı olan şerhçilerini de tanımaktadır. Kendinden önce gelenleri, 

ister, platoncu, ister platinosçu olsun, isterse İslâm mütefekkirleri olsun, hesaba 

katmaktadır. Şifâ bir şerh olarak telâkki edilemez. Zira, İbn Sina orada ger-
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çekten yeni bir senteze varmaktadır. İbn Sinanın tesiri çok erkenden yayıl

maya başlar. Şifa'sı farsçaya çevrilmiştir, ve ölümünden 60 yıl sonra, latin

ceye çevrilmeye başlamıştır, o çeviriden parçalar kalmıştır.8 1 

Madkour, İbn Sina'nın eserinin neşri sırasında, aşılan merhaleleri gösterdi. 

İlk pratik adım kütüphanelerdeki İbn Sina yazmalarının envanterini yapmak

la görevlendirilen heyetlerin gönderilmesi olduğu. Bu çeşit heyetler Afganistan, 

İran, Irak, Türkiye ve Kuzey Afrikaya gönderilmiştir. Onların araştırmaları 

verimli olmuştur. Sadece Anawati'nin çalışmaları zikredilecek olursa, İstanbul 

Kütüphanelerinde sade 100 tanesi Şifaya ait olan 1500 tane yazma tesbit 

edilmiştir. Denilebilir ki şimdiki halde, neşredilecek her eser, için 12 yazma 

emre hazır beklemektedir. Komite sadece arap dilini ve eski yazısını değil, 

fakat, aynı zamanda İslâm felsefesini bilen uzmanların işbirliğini sağlamıştır. 

Her neşredilecek ciltte bir giriş yer almıştır. Bu giriş hiçbir zaman bir şerh 

olma iddiasında değildir. Her cilt için bir şerh yazmak İbn Sina'nın eserlerinin 

neşrini bir nesil kadar geciktirilmesi anlamına gelecektir. Genel olarak, her neş

redilecek metne bir felsefe lugati konulacaktır. İşte, latinceye çevrilmiş İbn 

Sina burada çok faydalı olacaktır. Maalesef, Kahire naşirlerinin elinde D'-

Alverny'nin hazırlamaya teşebbüs ettiği İbn Sina'nın latinceye çevrilmiş 

eserlerinin kritik edisyonları yoktur. 

Görüldüğü gibi, geniş bir işbirliğine rağmen, İbn Sina'nın eserlerinin neşri 

bir çok güçlükler arzetmektedir. Bununla beraber, yapılmış olan çalışmalardan 

memnun olmak mümkündür. 

Bausani (Napoli), Classical Muslim Philosophy in the Work of a Muslim 

Modernnist: Muhammad Iqbal (1877-1938). (Bir Modern Müslümanın, Muham-

med İkbal'in Eserlerinde Klasik Müslüman Felsefesi) isimli bir tebliğ sundu. 

Müslüman Hindistanın filozof şairi İkbal, modern müslüman düşüncesinin 

teşekkülünde derin tesirlerde bulunmuştur, bilhassa Hindistan ve Pakistanda. 

Onun en orijinal eserleri şunlardır: İlkin, Münih Üniversitesindeki doktora 

tezi: The Developpment of the Metafisics in Persio 8 2 Londrada 1908 de neşre

dilmiştir ve The Reconstruction of Religious Thought In Islam.83 Bausani, bir 

müslüman düşünürün, eserinde, nasıl geçmişteki büyük müslüman filozof-

81 D'Alverny, Notes Sur les Traductiones Medievales des Oeuvres d'Avicenne, AHDLMA, 
XIX, 1953, 337-358. 

82 Iqbal, The Developpment of the Metaphysics in Persia, London, Luzac, 1908. 
83 Iqbal, The Reconsruction of Religious Thought in İslâm, Oxford, 19 34; Message de 1'-

Orient, Lahore, 1923. 
Bk. Burodo ust. 
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lardan yararlandığını göstermek istemektedir. İkbal'in düşüncesinin en ka

rakteristik tarafı, bu açıdan eski filozofların felsefî konularını modern düşünce 

kadrosuna transpoze etmektir. Her nekadar, İkbalde bazı katalar ve yanlış 

anlamalar tesbit ediliyorsa da bu transpozisyon büyük bir ilgiye değer; çünkü, 

o, Orta Çağ müslüman düşüncesinin çağdaş müslüman düşünce üzerinde ki 

tesir derecesini incelemeye yarar. İkbal'in düşüncesini inceleyerek, konuşmacı 

göstermektedir ki, bu düşünürde bir nevi Umdeutung süreci vardır. İkbal, 

eski müslüman düşünürlerini, oldukça sabit bir şemaya göre değerlendirmek

tedir: "İ lk o idi...", "O tek başına...". Böylece o müslüman filozoflara ilmî 

veya spekülatif sahada bazı modern keşiflerin ilk bulucusu olma vasfını at

fetmektedir. Yahut, İkbal "Filânca falanca kadar büyük" dediğinde, birinci

nin bir müslüman düşünür, ikincinin ise bir batılı ilim adamı olmasını beklemek 

lâzım. Böylece, o, Gazali'yi Descartes ile v.s. mukayese etmektedir. İkbal 

böylece, meşhur tezine gelmekte: Avrupa kültürü, İslâm medeniyetinin önemli 

devrelerinin bir devamından başka bir şey değildir. Fakat, İslam düşüncesi 

özü itibariyle Yunana karşıdır. Böylece, Avrupayı aristotelesçi ve platoncu 

uykusundan uyandıracaktır. 

Bausani müslüman felsefesinin sadece Falasifayi değil, fakat aynı zaman

da kelamcıları ve mutasavvıfları da ihtiva ettiği kanaatinde. Aynı zamanda, 

Avrupada yapıldığı gibi, İslâm felsefesini İbn Rüşd ile kapatmak ve alışılmış 

birkaç büyük düşünürün doktrinini İslâm felsefesi adına söylemekten ibaret 

hatayı da düzeltmek gerekiyor. İslâm felsefesini Nazzam (öl. 845), Bakillânî 

(öl. 1031), Şehristani (öl. 1153), Sühreverdi Maktul (öl. 1191), Rûmî (öl. 1273), 

Sadr al Din (öl. 1640), Hadi (öl. 1878) gibi önemli şahıslarla tamamlamak 

gerekmektedir. İkbal'in eksikliklerinden değil, fakat, meziyetlerinden biri 

Avrupada Sadr al Din veya Hadi gibi filozofları tanıtmak ilmî neşir metodunu 

ve atalarının büyük eserlerini incelemek olmuştur. 

Bausani sonucu şu kelimelerle bağlamaktadır: "Eminim ki müslüman 

filozoflar daima büyüyen sayılarıyla, müslüman kültürünün uyanışına çabucak 

kurulmuş düşünce sistemleri yaratıcılarından çok daha fazla katgıda buluna

caklardır". 

Beşinci toplantı bir takım kararlar almakla son buldu: 1. Yunancadan 

süryaniye Süryaniden arapçaya yapılan çevirilerin daha esaslı bir şekilde ince

lenmesi 2. Arapçadan latinceye, arapçadan ibraniye, ibraniden lâtinceye ya

pılan çeviriler üzerinde daha daha esaslı araştırmalar yapılması, 3. İtalyada, 

bilhassa Sicilyada yapılan ve çok az bilinen çevirilerin incelenmesi, 4. Tükenmiş 

olan kritik edisyonların tekrar neşri, 5. Müslüman felsefesi üzerinde genel bir 
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bibliyografya hazırlanması, 6. Arapça metinlerin modern Avrupa dillerine 

yapılmış çevirilerinin bibliyografyasının yapılması. İkinci Milletlerarası Kol-

lokyum'un 15-30 Mart 1962 de Kahirede yapılması kararlaştırıldı. 

Kapanış nutkunda Gilson elde edilen sonuçlardan memnun olduğunu ve 

dil ve medeniyet farklarına rağmen hakikatin araştırılmasının bütün iştirak

çileri birleştiren nokta olduğunu belirtti. 

Kollokyuma iştirak eden her bir şahıs, gerçekleştirilmiş çalışmadan son 

derece memnun olarak Kolonya şehrinden ayrılmış, toplantıyı düzenleyen

lere karşı minnettarlık duymuştur. Teşkilâtçı dehalarının sonuçlarının hay

ranlık uyandırdığı ve bitmeyen fedakârlıkları gözden kaçmayan Wilpert ve 

Kluxen bilhassa iştirakçilerin teşekkürlerine hak kazanmışlardır". 

6 

İslâm Felsefesi mi Arap Felsefesi mi: 

Orta Çağ Felsefesi Uluslararası Birinci Kongresi münasebetiyle (28 A-

ğustos-4 Eylül 1958), Anawati Kongre Tertip Heyetinden arapça yazılmış 

orta çağ felsefe eserlerinin neşri ile ve bazı problemlerle ilgili olarak iştirakçi

lerin fikirlerini yoklamak fırsatını teminini istemiştir. Bu isteği olumlu karşı

layan Tertip Kurulu Kongre sırasında arap diliyle yazılmış felsefeyle ilgilenen 

Orta çağcılara mahsus bir toplantı düzenledi. Anawati bu toplantının ön 

hazırlığı olarak, bu saha ile ilgilenenlere bir sorular dizisi gönderip tartışılacak 

fikirlere zemin hazırlamıştır.8 4 Tartışılacak soruların başında I. "Arap Felse

fesi" tabirini muhafaza edip etmemek meselesi gelmektedir. Eğer, bu ünvan 

muhafaza edilecekse, onun içine arapça yazmış olan Yahudi ve Hıristiyanlar 

dahil edilecekler mi? Eğer "Müslüman felsefesi" tabiri kabul edilecek olursa, 

o takdirde Hıristiyan ve Yahudiler bertaraf mı edilecektir? Arapça yazmamış 

olan iranlılar bu felsefeye dahil edilmiyecekler midir ? I I . Tabir her ne şekilde 

tesbit edilirse edilsin, yani ister "Arap Felsefesi" isterse, "Müslüman felsefesi" 

olarak tesbit edilsin, bu tabirle ne kastedilecektir? Acaba bu felsefe arapça 

ifade edilmiş ve temsilcileri Kindi, Farabi, İbn Sina İbn Rüşd v.s. olan helle-

nistik felsefeyi mi işaret edecektir? Yoksa o, kelâm, Fıkıh, Tasavvuf veya 

Usûl-ü Fıkıh gibi sahalara da teşmil edilecek midir? 

1. "Arap felsefesi" (Philosophie arabe) tabirini sakıncalı görenlerin ce

vapları gerekçeleriyle şunlardır: 

1. Ali Asgar Hikmet (İran dış işleri Bakanı ve profesör) "Arap Felsefesi 

adına gelince, bu tabir bana isabetli görünmemekte. Bence, sizin de tensip 

84 Anavati, Philosophie Medievale, MİDEO, 5, 1958-59. 



ORTA ÇAĞ FELSEFE TARİHİ VE S .İ .E .P .M . 271 

buyurduğunuz gibi, başka bir terim kullanmak şayan-ı tercihtir, hasb el-kader, 

daha elverişli, daha az itirazı mucip İslâm Felsefesi tabirini." 

2. Moin (Tahran Üniversitesinde profesör) "...Bununla beraber, ortada 

bir güçlük var: O da Arap Felsefesi tabiri. Bu isim yüzünden İranlılar (Afgan

lar dahil), Pakistanlılar ve Hindliler sükûtla geçiştirilmektedir. Bence, İslâm 

Felsefesi veya Müslüman Ülkeler ve Komşularının Felsefesi gibi bir isim seçil

melidir." 

3. Achena (UNESCO temsilcisi): "Münazaalı olarak vasıflandırmış ol

duğunuz ilk mesele Arap Felsefesi tabiridir. Bence, eğer, ortada bir niza varsa, 

o, felsefenin dışındadır. Filozoflar onunla meşgul olmazlar. Eğer, bir belirleme 

denemesi ve bir isimlendirme çabası söz konusu ise, o takdirde, ben, teklif 

edilen belirlemenin ne olduğunu açıkça anlıyamıyorum. Eğer, yer yuvarlağının 

bir kısmında İslamiyetin ve arap dilinin intişarından sonra yapılmış ve hemen 

daima aynı yazarlar tarafından arapça ve farsça ifade edilmiş -ve hiçbir za

man hiçbir yazar tarafından Arap Felsefesi adı verilmemiş- olan şu felsefî 

düşünce söz konusu ise, eğer, mesele buysa, o takdirde, bu felsefenin filânca 

parçası, sunî olarak, ya bu iki ifade vasıtasından biri veya diğerine veya ya

zarların dinî inançlarına dayanarak, tecrit edilmiş olur. İnsan nasıl aynı bir 

yazarın arapça yazılmış bir parçasını alır da farsça yazılmış diğer parçasını 

bırakabilir? İnsan nasıl olur da yazarı Yahudidir diye bir eseri reddedebilir? 

Bir Sühreverdi veya bir Razi'nin -Doktor Razi'den ve Makkarik al-Enbiya'-

dan bahsediyorum- eseri hakkında ne karar verecek? 

Pratik veya başka sebeplerle böyle bir seçime mecbur kalınsa, bile, Arap 

Felsefesi veya Müslüman Felsefesi hiç isabetli olmaz. Çünkü, bu ikisinde de

nilmesi gerekeni dememek, denilmemesi gerekeni demek gibi bir mahzur 

vardır. 

Bence, öncelikle tayin edilmesi gereken şey, bu Milletlerarası Merkez'in 

araştırma konusunu tayin etmektir. Böylece, sanırım ki Louvain Kongresinde 

(1958) takdim edilmiş olan sorular listesinin birinci paragrafında ileriye sü

rülmüş olan mesele ne kadar vakitsiz ise, bu aynı sorular listesinin ikinci pa

ragrafında ortaya atılmış olan mesele, tersine, o kadar, isabetli ve esaslıdır". 

Bay Achena'nın teklif ettiği başlık şudur: "İs lâm Dünyasının Felsefesi". 

4. Corbin (İranda Profesör) "Takılan isim çok dar değil, fakat aldatıcıdır. 

Nasır Husrev, Efzal Kaşani, Aziz Nasafi gibi yazarların eserlerini (XI-XIII. 

Yüzyıllarda yaşamış ve sadece farsça yazmış iranlılarıda) nerede tasnif ede

ceğimizi kendi kendime sordum. Evet veya hayır, bu olay dikkate alınacak 
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mı? Ben, hodbin ve sefil bir şekilde sous-Spengleri (bunu sanırım Studia İs-

lamica'da okudum) ifade eden bir cevabı kabul edemem. Bu bir aldatmadır. 

Arap kavramı bugün siyâsî, millî ve ırkla ilgili ve tamamen meşru bir 

muhtevaya sahiptir. Fakat, bu meşruluk adına bile, ona, geriye dönen veya 

artık sahip olmadığı bir mânâyı vermek için ne ahlâkî ne ilmî bir hakka sahip 

değiliz. Eğer, bu yapılırsa, o zaman, açıkça niçin yapıldığı cesaretle söylenil-

melidir. Bir dinî kavramı bir ırka veya bir millete bağlamayı reddediyorum 

Çünkü, biricik doğru, ve olaylara uyan isimlendirme ya İslamiyette Felsefe 

veya İslami felsefedir. -İslâm Topraklarında demek isterdim ama bu, biraz 

uzun ve hissî. Üstelik bir de sıfat ister. Müslüman Felsefesi bile demiyorum. 

Çünkü, bu, hem filozofun şahsî kanaati hakkında hem de İbn Teymiyenin 

tut tuğu taraf hakkında bir önyargı olurdu. 

"İslamî Felsefe bütün felsefeyi ve İslâm dinî olayına bağlı bütün manevî 

verileri kuşatabilir. Eğer, onun Hıristiyanları ve Yahudileri de içine almasını 

istiyorsak, o zaman, İslâmiyette Felsefe diyelim. De Boer'in vaktiyle yapmış 

olduğu gibi." 

5. Tara Chaud (hindli): "Kanaatimce Arap Felsefesi uygun değil. İlkin 

söz konusu olan felsefenin inkişafıyle ilgili olanların bilhassa araplar olmaması. 

Onların çoğu iranlı veya diğer ülkelerde oturanlardır. Mısır, Orta Asya, İs

panya Hindistan v.s. Her nekadar bu felsefe Arap diliyle yazılmışsa da, farsça 

ve diğer dillerde bu maksat için kullanılmışlardır. En önemli cihet şudur ki 

felsefe, İslâm dininin ihtiyaçlarından ve dinî çatışmalardan doğmuştur. Fel

sefe bilhassa ya dinî nasları ve doktrini teyit etmek veya onlara felsefi temel 

bulmak yahut müslüman dinî fikirlerinin inkişafıyle ilgilidir. Bu felsefeye 

tenkitçi veya bağımsız bir felsefe olarak bakılamaz. Çünkü, o, müslüman dinî 

düşüncesi üzerinde temerküz etmiştir. Yahudi ve Hıristiyanların yazmış ol

dukları felsefî eserler tenkidi, polemik veya müslüman felsefesini açıklar 

mahiyette olmakla, İslâm felsefesi içinde mütalea edilebilirler. Fakat, bilhassa 

felsefenin tesirinde kalıp da dinî veya başka bir bağımsız bir düşünce sistemi 

geliştirmeyi gaye edinen çalışmalar dışarıda bırakılabilir. O halde, kanaatim 

isminin İslâm Felsefesi olabileceği merkezindedir". 

6. Madkour: Ortada müslüman âlemine mahsus bir felsefe vardır. Ona 

Arap denmiştir. Çünkü, başlıca yazarlar arapça yazmışlar hat tâ menşei iti

bariyle türk veya pers olanlar bile. Bununla beraber, bu tabirle Renan'ın 

iddia etmiş olduğu gibi, bu felsefenin bir ırkın veya belli bir halkının eseri 

olduğu işaret edilmek istenmemektedir. 
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Ona Müslüman Felsefesi de denmekte. Bana öyle geliyor ki bu isim en 

uygun'u. Çünki, İslâmiyet sadece bir doğma değildir. O, aynı zamanda bir 

medeniyettir ve her medeniyetin maddî, manevî aklî ve hissî bir hayatı vardır. 

Müslüman felsefesi böylece, İslâm topraklarında ister müslümanlar, ister 

yahudiler, isterse hıristiyanlar tarafından yapılmış olan felsefeyle ilgili her 

türlü incelemeleri ihtiva eder. Nesturilerin, Yakubilerin ve h a t t â Sabiilerin, 

bu incelemeleri harekete getirdiklerini söylemeye ihtiyaç yok. Bir İbn Mey-

mun, bir Farabi'nin veya bir İbn Rüdş'ün devamından başka bir şey değildir. 

Bir de Müslüman Skolastiğinden ve Hıristiyan Skolastiğinden bahsedilir. 

Bu ismin Orta Çağ düşüncesinin iki tarafı arasındaki akrabalığı göstermek 

avantajı var. Müslüman âlemde, tıpkı, hıristiyan âlemde olduğu gibi, felsefeyi 

dinle aklı vahiyle telif etmeye çalışan birbirinden farklı okullar oluşmuş ol

duğunu söylemek faydasızdır. Onlar tasımla delil getirmeye, haşiye ve şerh 

metoduna önem veriyorlardı. Ben bu isimlendirmeden hoşlanmıyorum. Çünkü, 

onun pejoratif bir mânâsı var ve mânâ ikiliğine yol açıyor. Ben, eski veya 

modern felsefe veya düşünceden hareket edecek yere Orta Çağ felsefesi veya 

düşüncesinden hareket edilmesini tercih ederim. 

7. Ahvani: "Ben ,islâmî felsefe ile, Yunan, İran ve Hind kaynaklarından 

gelen ve İslamiyetin prensipleriyle karışmış olan şu disiplini kastediyorum. 

Şunu ilâve edeyim ki Kıfti, Beyhaki, İbn Ebî Useybia gibi arap tarihçileri 

arap filozoflarına al-Falasifa al-İslamiyyin veya Falasifat al-İslam demek

tedirler". 

8. Simon Van den Bergh "Ben Müslüman Felsefesi tabirini Arap Felse

fesi tabirine tercih ederim." demektedir. 

9. Thery diyor ki: "Programınızı aldım. Onu dikkatle inceledim. Her şey 

mükemmel. Yalnız, belki, kanaatimce, Arap kelimesi yerine Müslüman keli

mesini koymak lâzım". 

10. Bausani fikrini şöyle beyan etmektedir: "Ben, mutlaka Müslüman 

Felsefesi'ni tercih ederim. Onun içine sadece farsça eserleri değil, fakat, eğer 

varsa, türkçe ve diğer islami dillerde de yazılmış eserleri dahil ederek." 

11. Arberry'ye gelince onun kanaati şudur: Mantıkî yönden bu meselenin 

tatmin edici bir hal şekli yok. Şahsen İslâm Felsefesi terimini tercih ederim. 

Çünki, Türkler ve İranlılar var. Madem ki biz, Hıristiyanların ve Yahudilerin 

yaratma ve geliştirmede önemli birer rol oynamalarına rağmen İslâm Mede

niyeti diyoruz." 
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12. Hourrani'nin sözleri: "Orta Çağda İslamiyetin dil duvarları yüzünden 

kapalı bir cemiyet teşkil ettiğini düşünmekteyim. Onun için en fazla muhteva 

ifade edebilmek için en manalı birim olan İslâm Felsefesi'ni almak gerek. Bu

na Orta Çağ eklenebilir. Çünkü modern islâm düşüncesi, ciddî olarak inkişaf 

edince, yeni yeni temelleri olacaktır. Buna mukabil, biz, Orta Çağ Yahudi 

Felsefesi'nden bahsetmekteyiz, ister arami, ister arapça, isterse ibrani diliyle 

yazılmış olsun. En önemli şey, meseleler müşterek gurubunun düşünce gele

neğidir. Böyle gelenekler kolaylıkla Orta Çağda İslâm âleminin dil duvarla

rını aşabilir. Farsça, v.s. yazılar Orta Çağ İslâm Felsefesi içinde ihtiva edile

bilir. İngilizce için ortada özel bir mesele var. Muslim, Moslem veya islamic. 

Ben sıfat olarak üçüncüyü seçtim. Çünkü, o şahıslar için arapça muslim kul

lanışa daha çok tekabül etmekte". 

13. Gregorye de "Filosofia Musulmana" tabirini tercih etmekte. 

14. Von Grunebaum da Müslüman Felsefesi'ne mütemayil. 

b. Arap Felsefesi taraftarlarına gelince: 

1. Schacht: "Ben şahsen, Arap Felsefesi tabirinden yanayım. Ona, aynen, 

Arap Medeniyeti'nden bahsettiğimiz zaman vermiş olduğumuz mânâyı ver

mekteyim. Yani, Arapçanın ifade vasıtası olduğu felsefe. İngilizcede arabic 

yerine arab felsefesi diyebilirim, fakat, bu demek değildir ki bu filozofların 

hepsi araptır. Bu terim, diğer yönden o medeniyete mensup olan Yahudi ve 

Hıristiyanların düşüncesini de ifade eder... Bence Arap Felsefesi, Arap İlmi 

terimi tamamen paraleldir. 

2. Taha Huseyn'in Arap Felsefesi tabirini seçmek için iki ana delili var: 

1. Eserlerin arapça yazılmış olması, 2. Müslüman Felsefesi demekle Ortaya 

çıkacak olan mahzurun bertaraf edilmesi. Çünkü, müslüman doğmalarına çok 

defa aykırı olan bir felsefeye müslüman adını vermek doğru değildir. 

3. F. Rosenthal'e göre Arap Felsefesi müslüman idaresi altında olan böl

gelerde ortaya çıkan felsefe literatürü olarak tarif edilebilir. Bu da, şüphesiz, 

arapça ve diğer dillerde (Süryani, ibrani) yazan Hıristiyanlar ve Yahudilerin 

eserlerini, ve arapçadan başka dillerde yazılmış müslüman felsefî eserleri ih

tiva eder. 

4. Chenu: "Objektif olarak ne olursa olsun, pratik olarak Arap Felsefesi" 
demektedir. 

5. Van Steenberghen: Arap Felsefesi demeli. Zira, dil kriteri bana kriter

lerin en açığı ve pratiği görünmektedir. Arapça felsefî literatürü doğrudan 

doğruya incelemek için arap dilini bilmek mecburîdir. 
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6. Wilpert ve Kutch Arap Felsefesi'ni tercih etmektedirler. 

7. Cerulli'ye göre: "Arap Felsefesi tabiri Müslüman Felsefesi tabirinden 

daha iyi. Çünkü Müslüman veya İslâmi daha çok dinî tarafa ağırlık vermekte. 

Burada Arap kelimesi Arap İmparatorluğunun ve kültürünün hudutları içinde 

mânâsına gelmektedir." 

8. Hodeiri için: "Arap Felsefesi en uygunu. Çünkü, bütün arap felsefe li-

ratürünü, hıristiyan ve yahudilerinki dahil, ihtiva edebilir. Farsça veya türkçe 

yazılmış eserlerin önemi arapçadan latinceye yapılmış Orta Çağ çevirilerinin 

öneminden daha azdır. Üstelik, Müslüman Felsefesi terimi pratik değildir. 

O tabir ancak Kelam'a tatbik edilir. Yunan köklü cereyanları dışarıda bırakır. 

Eğer, İslamiyetle ilgili bir terim kullanılacaksa, Müslüman yerine İslami'yi 

tercih etmeli. Şehristani ve Beyhaki gibi tarihçiler araplar arasında felsefenin 

temsilcilerini göstermek için Felasifat al-İslam tabirini kullanmaktadırlar. 

Çok muhtemeldir ki İslâm kelimesi onların düşüncelerinde İslâm İmparator

luğunu kapsamış olsun." 

Mlle. d'Alverny ve De Gandillac meselenin güçlüğünü ve prensip itibariyle 

halledilemez olduğuna işaret ederken, De Menasce, Maksidi gibi bazıları da 

karma formüller teklif etmekte Arabo-müslüman gibi. Veya Vansttekiste'de 

olduğu gibi, "Philosophie arabe-musulmane", "Philosophie persane-musul-

m a n e " Arapça yazılmış Yahudi Felsefesi, Arapça Yazılmış Hıristiyanların 

Felsefesi gibi. 

Anawati ve Gardet'nin teklifi: "Orta Çağda İslâm Topraklarında Felsefe". 

Bu teklifi Laoust ve Masse kabul etmiştir. Bu teklife benzer bir teklif Arnal 

dez tarafından sunulmuştur: "İslam Ülkelerinde Medeniyet". 

I I . Bu Felsefenin Hududları: 

İkinci soru bu felsefeye tanınacak sahayla ilgili. Herkes, tabiî, ilkin ona 

hallenistik felsefeyi, Kindi, Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd v.s.nin felsefesini ithal 

etmekte birleşmektedir. Fakat, bu alanı bu falsafaye mi hasretmeli yoksa 

müslüman düşüncesinin diğer veçhelerine, Kelâma, tasavvufa, usul-ü fıkha 

gramer gibi veya doktrinlerini geliştirmek için müslüman düşünürler tara

fından kullanılmış olan diğer disiplinler gibi felsefî bir açıdan görülmüş Orta 

Çağ ilmî eserlerinede mi teşmil etmeli ? Sırf falsafayı tutanlar veya ona sayılmış 

olan disiplinlerden birini veya birçoğunu ekleyenler gözününe alınırsa, git gide 

daha çok karmaşıklaşan, bir cevaplar yelpazesi elde edeceğiz. Bu cevapları 

biz, git gide büyüyen bir karmaşıklık esasına göre zikredeceğiz. 
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Her şeyden önce, ilkin, felsefeyi Falsafa ya inhisar ettirmek isteyenlerin 

cevapları: 

Arberry: "Ben asıl mânâda felsefeye inhisar ettirmek taraflısıyım. Süh-

reverdi Maktul gibi bir yazar bir mutasavvıf olarak ele alınabileceği kadar 

bir filozof olarak da ele alınabilir". 

Bitterde de aynı durum, fakat, ünsiyeti olduğu konulara doğru bir geniş

letmeyle birlikte: "Arap veya Müslüman Felsefesini Kindi, İbn Sina gibi ve 

onların etkisinde kalmış filozoflar gibi hellenistik felsefeye inhisar ettirmek 

lâzımdır. Ama, İbn Meymun, Yahudi veya latin çevirmenleri, Hermetismi, 

(Picatrix, Razi'nin As-Sirr al-Maktum, Balinus'un Sirr al Khalika ve diğer 

buna benzer metinler) buna eklenebilir. Mutezililer, Ehl-i Sünnet, (İji ve 

şerhçileri gibi), Sühreverdi (bu özel bir hal) eklenebilir, ama, ne Tasavvuf ne 

de Usul-ü Fıkh, hayır". 

Chenu, Orta Çağlarda, ilkin, Batı Latini ilgilendiren cepheye bağlanmak

tadır: Arapça metinlerin latince çevirileri. Fakat, o, arapça metinlerin kendi

lerinin haiz oldukları önemi belirtmekten de geri durmamaktadır: "Bana 

kalırsa "Batı latin felsefesini merak ettiğim batıda aslî arapça eserlere doğru

dan doğruya nüfuz edemiyorum, fakat latince çevirilerine edebiliyorum. Bu 

metinlerin iki hayatı var: Ortamlarına uyan hayatı, sonra bu çevirilerin ihtiva 

ettiği derin değişmelerle latin alemindeki hayatları. Arapça uzmanları, bu 

latince taaddüt hakkında ikinci dereceden bir alâka besleyebilirler. Orta Çağ 

latince uzmanları ise, genel olarak, her nekadar en az bir müracaat gerekliyse 

de, aslî metinler hakkında genel olarak bir bilgileri yoktur. 

Şu düalismin de dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Özel icabları 

arap-latin sektörünün önceden görülmesi ve farklı inceleyicileriyle tâ neşri

y a t t a otonomiye kadar" . 

Wilpert, yunan düşüncesi ve Batı geleneği tarafından geliştirilmiş olduğu 

şekliyle felsefe kavramını dikkate alarak, Fıkıh, Kelâm ve Tasavvuf üzerindeki 

düşünceleri asıl mânâdaki arap felsefesi dışına atmayı tercih etmektedir. 

İkinci bir gurup, felsefenin asıl konusunun Falsafa olduğunu dikkate 

almakla beraber, İslamdaki din ilimlerine sırt çevrilmemesini istemektedir. 

Gardet diyor ki: "Eğer, Orta Çağda, latincecilerle çalışmak isteniyorsa, bu, 

herşeyden önce, Falsafa alanında olur. Diğer İslâm İlimlerini, dinî ilimleri 

(İbn Hazin, Gazali, Razi)ni incelemekte büyük fayda vardır. Sadece Falasi-

fa 'yi ve şerhlerini neşretmek iyi olurdu, ama, diğer dallara müracaat etmek 

suretiyle konu, yeri geldikçe, (Önsöz, şerh v.s.) genişletilebilir". 
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Rosenthal, haklı olarak, meselenin çok zor olduğunu kabul etmekte ve 

çıkış noktası olarak bir modern kriter kabul edilmesini arzu etmektedir: 

"İkinci soru bir sürü zor mesele ortaya çıkarmaktadır. Bana öyle geliyor ki 

felsefeden başka dallardaki bu çalışmaların hepsi veya bir kısmı modern ölçü

lere uyarak tasnif edilebilir, ve felsefenin hakim olduğu dallar tasnife girebilir". 

De Menasce'de de zorluk ve derin meseleler şuuru görünmekte: "Bu, 

en nâzik bir mesele. Fakat, kelamcı, fıkıhçı ve mutasavvıfları incelemeye 

girişilse bile, bunu, onları filozof olmaları açısından yapmak lâzım. Bir mânâda 

Wolfson'un yapmış olduğu gibi. Kilise babalarının felsefesinden bahsetmek 

çok doğru; fakat, hangi mânâda olduğunu göstermek çok önemli, hat tâ ya

zarların in actu signato,zarurî ayırmaları yapmadıkları yerlerde bile. Müslüman 

atomculuğu hem felsefî bir tez hem de kelâm tezi olarak tipiktir. Şüphesiz, 

tabiî, aynı açıdan değil. Bu, İslamiyette imanın tabiatı meselesini vaz etmek

tedir" . 

Üçüncü bir gurup kararlı olarak Kelâmın felsefenin bir parçası olduğunu 

kabul etmektedir Hourani, hattâ, ikisi arasındaki farkı kaldırmak istemek

tedir: "Kelâm ile felsefe arasındaki her türlü farkı, meselelerin müşterek ol

ması ve iki gurup arasındaki münakaşaların devamlılığı gerekçesiyle, kaldır

mak isterdim. Fakat, farkın tarihî kullanış yönünden öylesine derin olma

sından ve mahzurlar doğurmasından korkarım. Kelâm ve Falsafa'nı hâli

hazır manâsına döneceğiz, onlar iki tarihî gelenek, iki davranış ve düşünce 

yolu teşkil ederler ki bunlar birbirinden oldukça farklıdır." 

Guillaume da Falsafa ile Kelâmı ayıran hududu çizmenin çok güç oldu

ğunu görmekte. Kutsch, matematik ve tabiî ilimler sahasında çalışanlar ara

sında bir işbirliği, fakat Tasavvufun dışarıda bırakılması lehindedirler. Buna 

mukabil, Falsafa ile kelâm arasında bir açık bir hudut çizmenin güç olduğunu 

söylenmekte. 

Bir dördüncü gurup Kelâma Tasavvufu da eklemekte. Achena diyor ki: 

"Müslüman âlemde, Orta Çağda felsefe söz konusu olunca, kendi kendime 

acaba Tasavvuf, Kelâm ,ve Felsefe arasında ayırdedici bir hudut çizmek 

daima kolay mı değil mi diye soruyorum. Bilhassa, meselâ, İranda, Hikmet 

el-İşrâk adiyle çok tutulan şu felsefe okulunun düşüncesindeki şu kavram

ların dakik hudutlarını çizerek tarif etmek söz konusu olunca. Şu sonuca 

varmak isterdim ki bu Uluslar arası Merkezin araştırma konusunun tayinine 

karar verilse bile, bunu, arap diliyle ifade edilmiş hellenistik felsefeye irca 

etmek ve Orta Çağda Batı dünyasında meşhur olmuş bir kaç büyük isimle 

yetinmek, işi, çok darlaştırmak olurdu". 
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Schacht, Kelâm ve Tasavvufun alınması, Usûl-ü Fıkh'ın bırakılmasına 

taraftar. 

Van den Bergh, Kelam'ı felsefî bir açı altında olduğu ölçüde almak is

temektedir: "Bana öyle geliyor ki Kelâmı almak lâzımdır, hiç olmazsa, fel

sefî olduğu, (Kelamcıların okkazyonalizmi denen şey, şüphesiz, felsefî bir şey) 

büyük bir kısmı yunan felsefesinden alınmış olan felsefî delillerle kavga ettiği, 

müslüman aristotelesçilerinin tezleri olduğu nisbette. Kanaatime göre yeni 

platonculukla o kadar sıkı bir alâkası olan Tasavvuf da ihmal edilemez Farsça 

yazılmış eserleri almakta bir mahzur tasavvur etmiyorum". Gregory de aynı 

şeyleri düşünmekte. 

Beşinci bir gurup daha ileriye gidiyor: Arap veya müslüman felsefesi 

Kelâmdan başka, Tasavvufu ve Usûl-ü Fıkh'ı da ihtiva etmelidir. 

Khodeiri, Cerulli, Bausani, De Gandillac, Vansteenkiste, Kritzeck, Tara 

Chaud, öyle düşünüyor. Corbin bu hususta çok belirgin bir durum almakta: 

"Orta Çağ felsefe incelemelerinde basit bir " a r a p " dalı mı yaratılmak isteniyor? 

Bunun faydası pek az. Eğer, öyle değilse, eğer, bütününde bir islâm felsefesi 

teşebbüsü öngörülüyorsa, bütün orta çağcılar buna davetli. Niye Tasavvufu 

dışarıda bırakmalı? İbn Arabi'yi ve okulunu niye dışarıya atmalı? Niçin ve 

nasıl bizim Mir Damad'dan itibaren İbn Sina ile, Sühreverdi ile, İbn Arabi 

ile ve şii hadîslerle beslenmiş olan şii filozoflarımızı dışarıda bırakmalı? Bütün 

bunlar, bana öyle geliyor ki, keyfîdir. Felsefe mi yoksa Hikmet u-İlahiye'mi 

düşünülmekte ? Niçin Felsefe'yi rasyonalist denen ve hellenizan bir felsefeye 

hasretmeli, bizim bütün filozoflarımızda hellenizm kavramı "yunan peygam

berleri ve hakimleri" kavramı olup rasyonalistlerin olmadığı halde? Bütün 

bunlar bana metinlere değil, fakat, bir kaç şarkiyatçının yapmış olduğu da

raltıcı tasniflere dayanmakla ilgili görünüyor. "İnancım şudur ki bu felsefeyi 

Usul-ü Fıkh'a, tasavvufa da yaymalı mantıkî usavurma yolunu benimsemiş 

bir metod söz konusu olması şartıyle". 

D'Alverny: "Arap kültürüne mensup olan filozoflar Orta Çağda tedrisatın, 

içinde yaşadıkları sosyal ve dini hayatın kısımlarını teşkil eden doktrinal ve 

ilmî meselelelerle meşgul olmak zorundalar. Mesele yunan veya latin felsefe 

tarihi için de aynı. St. Thomas, dinî hukuku bilmemezlik edemezdi. Büyük 

Albert, tabiî tarih tecrübeleri yapıyordu. O halde, bana öyle geliyor ki, hu

dutlar aynı zihniyetle ve geniş olarak çizilmeli. Falsafa, Sapientia adı altında 

toplanan bütün zihnî faaliyeti kavrayan hikmet içinde ihtiva edilmeli. Bu, 

böylece vaz edildi mi, Fıkh'ın bâtıl buldukları ve şerh teferruatı sırf isabetli 

bir surette mütehassıslarına bırakılır". 
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Madkour: "Müslüman felsefesi diğer felsefeler gibi doğru, güzel ve iyi ile 

meşgul olmuştur. Bu felsefe, aristotelesçi felsefe tarzında bütün fizik, mate

matik, metafizik, etik, ekonomi ve politika gibi bütün teorik ve pratik ilim

leri kucaklamıştır. Tanrı ile evren arasındaki münasebeti izah etmek için bir 

ve çok problemini izah etmek istiyordu. Bu felsefe bilhassa telifçidir, ve va

hiyle aklı, din ile felsefeyi telif etmeye çalışır. Kaidelilerin kosmolojisini, Pto-

lemaisos'in kosmolojisine bağlayarak, iran tıbbını yunan tıbbına, hind arit

metiğini Ökleides geometrisine bağlayarak bir eklektik manzara gösterir. 

Doğuda Farabi ve İbn Sina gibi, Batıda da İbn Tufeyl, İbn Rüşd gibi kendine 

mahsus temsilcileri var. Fakat, eğer, onu diğer islami incelemelerden tamamen 

ayırırsak, son derece yanılmış oluruz, bilhassa kelâm ve tasavvuftan. Zira, 

Kelâm'da, Tasavvuf ta aristotlesçiliğe paralel hat tâ zıt fikirler ve prensipler 

var. Onlar, İslâm topraklarında nazarî düşüncenin esaslı bir kısmını teşkil 

ederler. Onlarsız, asıl manasındaki felsefe teorileri anlaşılamaz. Erken müslü-

man skolâstiğinde bir yandan Falsafa ve Kelâm diğer yandan felsefe ve tasav

vuf birbirlerine karıştırılıyordu. 

Bundan başka, tıbta, kimyada ve geometrideki ilmî incelemeler felsefeyle 

sıkı sıkıya ilgili. Büyük müslüman âlimler aynı zamanda büyük filozoflardır, 

hat tâ arap aristotelesçilerinden daha serbest ve daha cüretkâr bir şekilde. 

Nihayet usul-ü fıkhta mantıkî analizler ve açık bir felsefî iz taşıyan kaideler 

Vardır. Onda modern metodolojiye benzer fikirler bulmak mümkün". 

Arnaldez: "Gitgide kabul etmekteyim ki Usûl-ü Fıkh, Tasavvuf, fakat 

aynı zamanda gramer, bu âlemin felsefî ve kelamcı incelemesine girer. İnsanın 

kendi kendini yunan mirasıyla sınırlaması, insanın kendisini, hiçbir şey an

lamamaya mahkûm etmesi demektir. "Felasife'yi insan ancak kelâm ve Kur'an 

ilimlerine bağlanmak suretiyle değerlendirebilir". 

Gilson şu görüşü tavsiye etmekte: "Arapça metinlere değen soruları 

cevaplandırmakta hiçbir yetkim yok. Şahsî tecrübeden ileri gelen basit bir 

işarette bulunuyorum:' Kadrolarınızı mümkün olduğu kadar geniş yapınız, 

ve akıllıca yapılmış bir çalışmayı hiçbir zaman reddetmeyiniz. Zannediyorum 

ki Arap Felsefesi sizi tamamen tatmin edecektir. Kelâm, hukuk felsefesi v.s.nin 

hepsi iyi kabul görmüş olmalıdır." 

Makdisî birbirinden ayrı iki dal kabul etmekte: "1. Hellenistik dal (Kindi 

Farabi, İbn Sina v.s.), 2. Teolojik dal (Kelâm, Usûl-ü Fıkh, Tasavvuf), öyle 

kişiler vardır ki yalınız birinciyle, öyleleri vardır ki yalınız ikinciyle, nihayet 

öyleleri de vardır ki her ikisiyle birden meşgul olmaktadır". 
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Aynı teklifler Arap Felsefesi'nin değil, fakat, İslâm Medeniyeti Felsefesini 

muhtelif kısımlara ayırmak hususunda Mubahat Türker tarafından yapıl

makta. "Eğer, İslâm medeniyetindeki felsefî faaliyeti incelemek söz konusu 

ise, Arap Felsefesi ünvanını değiştirmek ve inceleme kadrosunu genişleten bir 

prensip kabul etmek daha iyi olurdu. Eğer, ünvan olarak, İslâm Medeniyeti 

Felsefesi kabul edilirse, ayırdetme prensibi, arap dili ve müslüman dini ola

cağından onun içinde hem a. Orta Çağda arapça yazmış hıristiyan ve yahudi 

yazarlar, hem b. Farsça yazılmış felsefî eserleri hem c. arapçadan yunancaya 

veya başka dillere doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yapılmış çeviriler 

hem ç. Arap dilinde ifade edilmiş hellenistik felsefe, hem de d. Usûl-ü Fıkıh, 

e. Kelâm, ve f. Tasavvuf ihtiva edilmiş olur. Müslüman Felsefesi tabirini İs-

lâmiyetin Felsefesine, İslâm Felsefesine, yani, son üç dala saklamak iyi olur". 

Müslüman felsefesiyle bilhassa, tarihî inkişafı ve hal-i hazır tazammun-

larıyla meşgul olan W. Simith (Mc Gill-Montreal Üniversitesi, İslâm İncele

meleri Enstitüsü Başkanı) şöyle söylemektedir: "Bence, ortada iki ayrı ka

tegori var. Birincisi asıl mânâda felsefe. Bu, müslüman olmaktan çok arap 

diliyle yazılmış bir şey. Diğer başlık İslâm Düşüncesi. İslâm Düşüncesiyle 

İbn Teymiyyeyi ve, tabiî, arap olmayan persler ve türkler gibi milletleri 

istihdaf ediyorum". 


