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AVRUPA’DA İLK ÇEVİRİ HAREKETLERİ
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 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Medeniyetlerin, kuruluş safhasında birbirleriyle alışverişleri kaçınılmaz 
gözükmektedir. Çünkü medeniyetler kendinden önceki medeniyetlerin birikimleri 
üzerinde yükselirler. Medeniyetler arasındaki alışverişi sağlayan ve her yeni 
kurulan medeniyeti insanlığın ortak medeniyetine bağlayan en önemli köprü ise 
şüphesiz çeviri faaliyetidir. Nitekim, Yunan medeniyeti Mısır ve Mezopotamya 
medeniyetlerinin birikimleri üzerinde yükselirken, İslam medeniyeti VIII.-IX. 
asırlarda Yunanca, Hintçe ve Farsçadan yapılan çeviriler sonunda X. asırda zirve 
dönemini yaşamıştır. Aynı şekilde Avrupa da, XII.-XIII. asırlarda, İspanya ve 
Sicilya’da yoğun olarak gerçekleşen ve büyük ölçüde Arapça’dan Latince’ye 
yapılan çeviriler sayesinde insanlığın ortak medeniyet mirasına sahip olmuş ve 
bu birikime dayanarak yeni bir medeniyet ortaya çıkarmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tercüme, çeviri, mütercim, Endülüs, medeniyet, 
Ortaçağ, Avrupa.

ABSTRACT

The First Translating Activities in Europe

On the process of foundation, exchange of the civilizations between each 
others seems inevitable. Since, the civilizations rise on the accumulation of 
predecessors. The most important bridge which provides interaction between 
civilizations and connects the new civilization to collective civilization of the 
mankind is translation activity. As a matter of fact, while the Greek Civilization 
rose on the accumulation of the Egypt and Mesopotamian civilizations; Islamic 
civilization reached its golden age in the tenth century after the translations from 
Hindi and Persian. Also Europe in the twelfth and thirteenth century, through 
translations are made in Spain and Sicily intensively and largely from Arabic to 
Latin, has got the collective civilization inheritance and as a withstanding this 
accumulation it has founded new civilization. 

Key Words: Translating, translator, Al-Andalus, civilization, Medieval Age, 
Europe. 
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Medeniyetlerin oluşumunda en esaslı unsurlardan birisi şüphesiz çevirilerdir. 
Yeni ortaya çıkan düşünce veya hareketler, ancak, kendisinden önceki 
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medeniyetlerin mirasını alıp hazmedebildiği sürece yeni bir medeniyet ortaya 
çıkarabilme şansını yakalarlar. Braudel, medeniyetlerin tarihinden bahsederken 
“medeniyetlerin geçmişi, kendi özgünlüklerini ve özerkliklerini kaybetmeksizin, 
birbirleriyle yıllar boyunca olan sürekli alışverişlerin tarihinden ibarettir.” der. 
(Braudel, 2001: 36-37) Bu tanımdan yola çıkarak medeniyetler arasındaki 
alışverişi temelde iki sürece ayırabiliriz: Birincisi, ötekini tanıma ve anlama. 
İkincisi ise, önceki mirasın yeni düşünceye adaptasyonu. Birinci sürecin yani, 
ötekini tanıma ve anlama sürecinin en önemli unsuru şüphesiz çeviri faaliyetidir. 
Zira, medeniyetler oluşum sürecinde bir çeviri hareketine ihtiyaç duyarlar. 
Nitekim, antik Yunan ve İslam medeniyetlerinin ortaya çıkışında bu durum açık 
bir şekilde görülebilir.

Antik Yunan medeniyetinin oluşum sürecinde Sümer, Mısır ve Fenike 
medeniyetlerinden birçok çeviriler yapılmıştır. Özellikle matematik ve astronomi 
ile ilgili birçok ilim ve teknik, Hititler vasıtasıyla Anadolu üzerinden; Fenikeliler 
vasıtasıyla da deniz yoluyla Yunanlılara intikal etmiştir. Yunan medeniyetinde 
parlayan bilim ve felsefe hareketinin arka planında şüphesiz bu çeviriler vardır. 
Söz konusu çeviriler sayesinde biz, bugün birçok bilimin kaynağını Mısır ve 
Sümer medeniyetlerine kadar götürüyoruz. Diğer bir ifadeyle, çeviriler sayesinde, 
bilimsel çalışmalar tarih boyunca gelişerek devam eden bir süreç oluşturmuşlardır. 
(McKeon, 1975: 151-153) Bu süreci özellikle İslam ve Batı medeniyetleri için 
ayrıntılı bir şekilde gözlemleme imkânına sahibiz. 

İslam toplumunun X. asırda görkemli bir medeniyet olarak ortaya çıkışında 
Yunan, Hint ve Fars medeniyetlerinden yapılan çeviriler çok önemli bir etkiye 
sahiptirler.(Özdoğan, 2005; 35-37) Yunanlıların Mısır ve Sümer’den alarak 
geliştirdikleri ve yeni ortaya koydukları ilimleri, Müslümanlar neredeyse 
bütünüyle almışlar ve kendi kültürlerine adapte etmişlerdir.(Gabrieli, 1997; 423) 
Başta Süryani mütercimler (Yakubî ve Nasturî) olmak üzere Hint, Farisî ve Arap 
mütercimler tarafından Felsefe, Tıp, Astronomi ve Matematik ile ilgili birçok eser 
Arapçaya çevrilmiştir. Abbasi halifelerinin bizzat emir ve destekleriyle IX. asırda 
başlayan büyük tercüme hareketi XII. asra kadar devam etmiş ve hemen hemen 
tarih içinde oluşan bilimin tüm mirası İslam medeniyetine kazandırılmıştır. (Hill, 
1993: 9-14) 

İslam dünyasındaki çeviri hareketini takiben dünyanın başka bir bölgesinde 
başka bir medeniyetin oluşumu için yeni bir çeviri hareketinin ortaya çıktığını 
görüyoruz. Kastettiğimiz şey, Latin Avrupa’da XII-XIII. asırlarda gerçekleşen 
yoğun tercüme faaliyetidir. Önce İspanya ve Sicilya’da başlayan bu tercüme 
hareketi XIII. asırdan itibaren İtalya ve Fransa’da yaygınlaşmış, oradan da 
tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Avrupa’da özgür ve bilimsel düşüncenin ortaya 
çıkışında söz konusu çeviri faaliyetlerinin önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. 
(Castiglioni, 1960; 1359) Nitekim Watt bu konuda, Avrupa’yı Ortaçağ’ın 
karanlığından (uyuşukluk, bilgisizlik ve tutuculuktan) aydınlığa çıkaran en 
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önemli faktörün söz konusu çeviri faaliyetleri ve onun neticesinde oluşan özgür 
düşünce ve bilimsel hareketlilik olduğunu belirtir.(Watt, 1972; 70)

Endülüs kültür ve medeniyeti, Avrupa’daki çeviri hareketinin merkezi ve 
bilimsel hareketliliğin beşiği olmuştur. Haskins, Müslümanlar ile Hristiyan 
Avrupa arasındaki en uzun soluklu bağlantının İspanya’da 1125-1280 yıllarında 
yapılan çevirilerle oluştuğunu belirtirken söz konusu tercüme faaliyetlerinin 
önemini ortaya koymaktadır. (Haskins, 1925: 479) Avrupa’da XII. yüzyılda, 
bizzat papaların ve Hristiyan kralların teşvik ve destekleriyle İslam dünyasının 
bilimsel birikimi incelenmeye başlanmış ve ileri gelen rahiplerin öncülüğünde 
tercüme enstitüleri kurulmuştur. Endülüs’te yetişen Yahudi ve Hristiyan bilim 
adamları da kilisenin öncülük ettiği bu tercüme bürolarında görev yapmışlardır. 
Daha sonra Avrupa üniversitelerinin kuruluşuna ön ayak olacak olan bu çeviri 
bürolarında azımsanmayacak sayıda mütercim görevlendirilmiştir. (Glick, 1999: 
115)

Çeviri hareketlerinde dikkati çeken bir diğer konu ise, belirli bir grubun 
yoğun olarak çeviri faaliyeti yapmasıdır. Fenikeliler, Mezopotamya ve Sümer 
medeniyetlerinin birikimlerini Yunan medeniyetine taşıyarak antik medeniyetin 
ortaya çıkışında aracılık etmiştir. Aynı şekilde Süryaniler Antik medeniyetin 
(Yunan-Hint-Fars) birikimini İslam medeniyetine taşımışlardır. X-XIII. asırlarda 
Avrupa’da gerçekleştirilen çeviri hareketinde ise bu sefer Yahudilerin benzer 
rolü aldığı görülmektedir. İslam medeniyeti ile Avrupa’nın en sağlam, en köklü, 
en geniş ve en uzun süreli ilişkisinin kurulduğu Endülüs köprüsünün en önemli 
unsurlarından olan Yahudi mütercimler, yaptıkları çevirilerle İslam medeniyetinin 
kendinden önceki medeniyetlerden alıp özümsediği ve geliştirdiği bilimsel 
birikimi (Yahudi filozof ve bilim adamlarının katkılarıyla birlikte) Avrupa’ya 
nakletmişler ve bu sayede Rönesans’ın ortaya çıkışını hazırlamışlardır. (Thondike, 
1959: 20)

XII. asırda Avrupa’da gerçekleşen çeviri faaliyetleri arasında Toledo Çeviri 
Okulu, çevrilen eserlerin sayısı, çalışan mütercimler ve etkileri açısından 
İspanya çeviri hareketinin merkezi olmuştur. Cluny başrahibi Aziz Peter (Cutler, 
1996: 184-198), 1142’de Toledo’da Başrahip Raymond Lull (1125-1151)’un 
garantörlüğünde ve Kastilya kralı VII. Alfonso’nun desteğiyle bir çeviri ekibi 
kurdu. Müslüman, Yahudi ve Hristiyan mütercimler Toledo’da Matematik, 
Astronomi, Tıp, Kimya, Tabiat, Tarih, Psikoloji, Mantık ve Siyaset konularındaki 
eserlerin başlıcalarını Latinceye çevirdiler. Bu mütercimler, başta Aristo, İbn Sina 
ve İbn Rüşd gibi Yunan ve Müslüman filozoflar ile Euclid, Batlamious, Calinos 
ve Epigrad, Harezmî, Fergânî, Bettânî ve Butrucî gibi fizikçilerin eserlerini 
çevirmişlerdir. (Hill, 1993: 222)

Tercüme bürosu, okullar ve kütüphaneler sayesinde Toledo, iki asır boyunca 
İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’daki ilim talipleri için cazibe merkezi oldu. 
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(Hitti, 1980; 907-908) Raymond Lull’un gayretleri sonucunda Viyana konsülü, 
Paris, Oxford, Bologne ve Salamanca üniversitelerinde Yunanca, İbranice ve 
Arapça kürsüleri kurulmasına karar vermiştir. (Dannenfelt, 1995: 98-99) Daha 
sonra bu çeviri hareketi Pireneler yoluyla Güney Fransa’ya, Narbonne, Beziers, 
Toulouse, Montpellier ve Marseilles ‘e yayılmıştır. (Haskins, 1925: 480)

XIII. yüzyılda Müslüman yazarların Batılı ilahiyatçılar üzerinde yaptığı 
felsefî etkinin oluşturduğu değişim, büyük ölçüde Toledolu çevirmen grubuna 
bağlanmakta ve bu çevirilerin Ortaçağ Avrupası’nın İslam’la ilgili bilgilerinin 
temelini oluşturduğu ifade edilmektedir. (Cardini, 2004: 102-103) Ortaçağ 
boyunca Batı’da görülebilecek her önemli yeniliğin köklerinin İspanya’ya 
dayandığını söyleyen Southern’e göre, Batı’yı Yunan felsefe ve bilim geleneği 
ile ilk defa tanıştıranlar aynı mütercimlerdi ve yaptıkları çeviriler XIII. asırda 
Avrupalıların görüşünü bütünüyle değiştirmişti. (Southern, 2000: 58-59)

İspanya dışında ve ondan bağımsız gelişen bir diğer çeviri hareketi ise 
Sicilya’da ortaya çıkmıştır. Afrikalı Konstantin, Tunus’tan getirdiği önemli tıp 
eserlerini Salerno’da Arapçadan Latinceye çevirmiş ve burada yapılan bilimsel 
çalışmalar kısa sürede önce, tüm İtalya’ya daha sonra da Fransa ve diğer Avrupa 
ülkelerine yayılmıştır. Salerno tıp okulu XIII. yüzyıl başında Endülüs’ten göçlerle 
gelen Hristiyan ve Yahudi bilim adamlarının katkılarıyla daha da büyüyerek, 
Avrupa’nın ilk ve en önemli tıp okulu olmuştur. (Castiglioni, 1960: 1365) 
1215’te Roma imparatoru olan II. Frederick, Müslümanlarla yakın ilişkilere 
girmiş, Palermo’daki Arapça hocalarından eğitim almış ve İbn Rüşd (Averroes)’e 
hayranlık duyan bir kişiydi. II. Frederick, İslam felsefe ve bilimlerini Avrupa’ya 
tanıtmak amacıyla 1224’te Napoli Krallığı”ndan Salerno’da bir üniversite 
kurmuş (Hill, 1993: 221) ve buraya Hristiyan, Yahudi ve Müslüman mütercimler 
atayarak Latince ve İbranice çeviriler yapılmasını sağlamıştır. (Stasolla, 1999: 
67-86) XIII. asırda İtalya’da yoğunlaşan çeviri faaliyetleri daha sonra Fransa ve 
Avrupa’da yaygınlaşmıştır. (Ülken, 1948: 161)

Avrupa’da yoğun olarak XII-XIII. yüzyıllarda gerçekleştirilen bu bilimsel 
çalışmalar, Rönesans’ın alt yapısını oluşturmuştur. Bacon’dan Descartes’e kadar 
Aydınlanma Dönemi’nin filozof ve bilim adamları söz konusu çeviri döneminden 
ilhamını almıştır. Dolayısıyla bu çevirilerin modern Batı medeniyetinin köklerini 
oluşturan en önemli unsurlardan birisi olduğu rahatlıkla söylenebilir. 
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