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iıı«ırAçiııIN FELSEFEyE TESiIıi" MAKALESi
Sunuş ve Sadeleştirme: Nesrin BAĞCIl

MUSTAFA ŞEKiP TUNÇ,S LIF,E, woRKS AND ,THE EFFECTS oF
TURKISH REVOLUTION TO PIIILOSOPHY" ARTICLES IN HAYAT
JoURNAL
ABSTRACT
Tlris article ain"ı at a recognition about one of Turkish lleovulution's
inrpoıtant brain, Mustafa Şekip Tunç and his lVorks in the Turkislı Assia.
Also including lv{ustafa Şekip's "'Il-ıe effects of Turkish Revolution to
Plıilosoplry" article's translated from Ottonıan Language to Turkislı.
Keywords; Mustııfa Şekip Tunç, Philosophy, Bergson, llayat }olırnal.

SUNUŞ:

Mustafa Şekip 'tUNÇ (1883-1958); Cumhuriyct dönemi fikıi
hayatının en örıeınli siııalarındaıı biridir. Felsefeci, rı-ılıiyatçı, sanatçı, şair,
eğitinrci, teııkitçi ı,e ccniyet adamı gibi birçok özclliği büı,ıyesiırdc toplamış,
lrer özelliğin lıakkını da, hayatı ve eser]eri ile verıniş bir düşünür ve "İnsan
rı_ıhlına ait nıeselelere karşı biraz tecessüsü olan lrer çeşit meslek adamının
kafa ve ruh teşekkülü üzerinde hayırlı tesirleri görüleır başlıca

mütefekkirlerin,ıizdendir.2" Hatta "Türkiye'nin fikir tarilıiııde moderıı
ınanasıyla adına da, meflıumuna da layık bir felsefeyi iik temsil eden,
skolistiği ilk rlevireıı vc böylcce eır ileri mLıasır ııizanıı içinde Türk
Diişiincesine ilk şerefli istikameti veren iıısandır.j"
Ülkeniıı fikri imarı sürecinde lrAkiın olan materyalist, pozitivist, salt
rasyonel ı,e zilriııci akın,ılara karşılık metafizik ı,e ruhçu bir felsefei,i
getirerek, Bergson'uı-ı sezgiciiiği/felsefesi ile günün sorunlarına çözüm
arayışlarına girıııiş, "Avrı-ıptıi lraysiyette bir ilim anlayışıniıı memlekete
girmesine hizmet ettiği gibi katı bir nıaddeciliğiı"ı genç ruhları
sertleştirmesine de ıırani olnıuştı-ır." a "Tilrkiye nasıl kı.ırtu.lur" sorusun;l
değil "Tıirkiye ııı,ısı1 ktıru]ı-ır" sorusuna cevap arayans,Mustafa Şekip; "fikir
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ve yazılarıl,j"r Ctınıhuriyet'in kı-ırı-ılı-ışuı,ıdaıı itil>aren uygulanıaya koı,ıan
inkılAplara fclscfi bir nrulıteı,ıı kazanc]ırn-ıava çalışı"ılış, ]"ürk İnkılabıııı
Bergsoıı'ı-ın 'ol[ış' \/e 'terakki' idea]iııtı göre vorumlayarak Batı
medeniyetiniıı ilcrienre zilıııiyeti çerçevesiılde sil,asi ideolojil,e mate.ryalist,
pozitivist ve zilıinci olül"ıayaı1 bir i]crleme modeli sunmuştur. Terakki ideali
çerçevesinde e\ıreılsel bir nredcıriyL.t tasa\/vurlıııa ulaşınış, barış ve huzur
dolu bir diiırvanııı iı,ııkAnlarını aranııştıro"

Btı çalışır,ıanın amacı, "fikir lıayatımızın merha]elerini taııımadan
bugiiııkü iıalinrizi anlamaya ve ),arına lıazırlaıımaya imkan olnıadığı, fikrin
köksüz ı,e aııaııesiz doğaıııal,acağı, birl,ıirine zıt cereyanlar bile mutlaka
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doğabileceğiıriıı"7idrakine, ]r4ustafa Şekip TUNÇ'un "Atayı"ırt"ta tanınması
ilc L-ıir katkı sağlınıa]<tır, Bu ııınacııı tam olarak gerçekleşnıesi ise, çalışma

sontiııda bir örııeği de sı-ıırulan Mustafa Şekip'in yazılarının tamamlnııı
traııskripsiy<ııı \|e sadeleştirilnıeIeriniır yapılırıası, lıaleır çol< az olan
lıakkındaki çalışırıaların artması ve nıilletiııin derdi ile dc,rtlcrımesi, hedefleri
ve bunları geri:ekleştirme yolııııdaki azmi ile örnekliği ile olacaktır. Aynı
şekilde, fikirlerin itlıalatçısı ı,c ülke bayisi olnıadan kendi renklerimize
boyamalrı öğreıınrt:nriz rıe bizlcrin de veııi fikirler ile ciünya nıirasına kendi
rengimizden katat,ıilnremiz ile olacaktır. Bu hedefle Mustafa Şekip TUNÇ'un
lıayatı kısaca anlatılıp, eserleri lıakkında bilgi vcriiecek ve son bölümde,
yazı]arıı-ıa örnt,l< ınalri).etiııde "Hayat Mecnıuası/Dergisi"nde çıkan "Türk

İırkılabınıır Felsefeye Tesiri" nıakalesinin, ttim risklerine rağmeıı,
sadcleştirilnıesi sLıı]Lılacaktlr, zira transkripsiyonıın zateı1 Osmanlıcayı
[cıılere lıita p etırıesi sadeleştirnıeiri

bi

1.

gerel<l i

kılını ştır.
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Iviustafa Şekip'['tınç, 1S86'da Istaııbı.ıl'da doğmuştı-ır. [Jabası
Ner,şehirli Heııdel<lioğlu ailesiııden Sipahi I"Iacı Nlelınred Ağa'ıııır oğlu
Nüfus Nazırı Yıısıif Besin,ı Dey, aıınesi ise, babasıııııı üçüncü eşi olı"ıp,

Bı-ılgaristan göçıııeırleriııdeıı bir lıaırınıdır. Annesi kiiçük yaşta

c,vleııdiğiııdeıı il]<okı-ıl soııra5ı talrsiliıre clevaı,ıı edeınenriştir. Yusı"ıf Besiın
bt:y ve eşi, Bı:yriıt't;r tanışıp evlenmişlerdir fakat hanımının ısrarı ile
Suriye'den İstaııbul'a göçnıüşlerdir, Baba Yusı.ıf Besinı Bey, edebi ve fikri
escrleri okuılluş, geniş kültürlü, Arapçayı bileıı hatta Emile Zola'nın

"ı\ssonınıoir" rolllanlnı sözliik yardımı ile keııdi kendine

sökerek

Fraı,ısızcasını ilerleten biridir ki bu duruıır oğlıı Mustafa Şekip'in lrayatında
da avnen ccrcyaı-ı etnriştir. "Fraıısızcayı beıı cle babamın öğrenciği ayırı
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kitaptan öğreı-ıdinr, Hatta kitabın kenarına yazdığı yazllar bile oictuğu gibi
duruyordu"s
Musiafa Şekip'in doğııiıııin<ian bir siire sonrii/ babası [.Jijfrıs Nazıri
ve Mustafa şekip, ilk ta]rsiline burada başlar. Üç
rılarak Halep'e talıin
"6i1'.
vıi sonra da, babasının nakli sebepli iahsiline fufaııastır'da devam eder.
Burada bir süie cle, Askeri Riiştiye'de okur. Yusuf Besim Bey, yedi sene
Manastır Nüfus Nazırlığından sonra/ döneınim valisi Abdülkerim Paşa ile
yaşadığı bir soruıı sebepli azledilince, lı{aııastır İdadisinin/lisesinin birinci
Sınıfında okuyaır Mustafa Şekip de, ailesi ile beraber İstanbı-ıl'a gelip Vefa
İdadisi'ne girer. 132111905'te liseden mezuıı oldı-ıktan sonra resme aşırl
ırıerakı sebebi,vle llesiı-ır Akademisine gitmeyi çok ister fakat "o zamanın
resme ilgisizliğindt]ır" ve babasının "bu kontıda kendisini ihtiyata davet

etmesinden" ce.sareti kırılıp Mülkiye Mektebi sınavlarına girer ve
yedincilikle kazaırır. 190B'de yedincilikie girdiği Miikiye'i,i, "keııdisinin
fikren gelişmesinde ve Fransızcayı öğrenmesinde ctkisi olan babasının
teşvikiyle, klasikleri okumaya ve Fransızcayı öğrenmeye vermesi sebepli"
otuz yedinci olarak mezuıı olur.

Mülkiye'den Meşrı"ıtiyetin ilanından bir gün önce mezun olan
Mustafa Şekip, Ağustos 1908'de Kosova vilayetine Maiyet Memuru olarak
tayin edilir/ ayn1 zamaiıda Palaırga Kazası Kaymakamlığı görevini de
vürütiir. Bı_ı süreçte Mtıstafa Şekip, vilayet merkezi Üsküp'te idarecilikten
çok eğitinr işleri ile uğraşır, Üsküplıi gençleriıı kurcluğu "SüL,ılıan-r Vatan"
adlı derneğin açtığı ilkokulda dersler verir. Bı,ı hocalık deneyiminden aldığı
şevkle, "iıısaır rulruıra ilmi surette ııüfı_ız etmek gerektiğini düşünerek"ı
nremuriyetiııi terk ederc'k Avrupa'ya gitmel< ister, bı.ı amaçla İstanbui'a gelir
fakat annesi taraftar olnıadığındaır haşarısız olı-ıp Üsküp'e döner,
Döııüşünde dönemin valisi tarafından Firzovik'e Kaymakam olarak .tayin
edilir, dört ay içiııde kaynıakanılık teşkilatını kurtıp "kendi tabiri ilg
nıektepçilik arzrılarına burada da karsı kovanıadığındAn"10 idarecilikten çok
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mektep işleri ile uğraşmaya başlar, lıatta bu nedenle kendisine "hoca
kaymakam" deırir.l1 Artık idarecilikten ayrılınak ve tüınr hayatıni ilocalığa
adanıak isteyeı,ı Mustafa Şel<ip, Üsküp Mualliın Mektebi'nde hocalık etmek
iizcre bir telgrafla ]<avınakanılıktaır istifa eder ve dı-ıygularını şöyle ifade
eder; "Firzovik'ten trene binip de Üsküp'e döndüğüm gün duyduğum
sevinç r,e feralr]ığı önıriinrcle bir dalıa duymadım. ;\rtık istemediğinı bir
meslekten kurtulınuş .,,e istediğinı bir ıneslekte kalmak kararını kati olarak
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Balkan bozguntıııa kadar Üsküp'te kalan Mustafa Şekip'in ilk yazını
deııeıııeleri, okıll müdürü Sabri Cemil (Yalkat) ile beraber, balkan savaşına
ı-iek öğretnrenler için düzenli olarak al,da bir çıkarclıkları "Yeni Mektep" adh
mesleki dergide başlar.ıı Runıelinin kaybından sonra 1913'te BaIıkesir

Lisesi'ne Edebiyat Hocası olarak tayin olur. fJurada bir süre çalışıp
bakanlığın yetişnıiş öğretmenlerden Avrupa'ya göndern,ıek için seçtiği on
beş öğretıneıı arasında Avrupa'ya gönderilir, Aslında Lozan'a Fransız
edebiyat tarilıi talısiii için gönclerilctiği halde, Cenevre'de yeni açılan Jean
Jacques Rousseau Enstitüsü'ne gitnrek için bakanlığa müracaatla izin isteyip,
buradan diplonıa alır. Ayı,ıı zaıııanda Cenevre Üniversitesi'nden cie
"psikoloji" sertifikası al;ırak yı-ırda döner. Çapa'ya Dar'ül-Muallimat-ı
Aliye/Yiiksek Kız Öğretmen Okulu'na "Terbiye ve Ruhiyat Muallinıi''
olarak atanır. Oğretmenlik yanında Eğitim Bakanlığı Orta Tedrisat Birinci
Şube Mtictürltiğü yaparken Nafi Atuf (Kansu) Bey'in idaresinde çıkan
"Terbiye" dcrgisindeki "terbiye ve rul-ıiyata" dair yazıLarı sebepli Dar'ülFünuıı lroca]aı]ı ve özellikle Ziya Gökalp'in dikkatini çeker, İsmail Hakkı
BaItacıoğlu'nuıı da desteği ile kendisine Edebiyat Fakültesi Terbiye
Müderris Muaviııliği(Doçent) teklif edilir. "7979'dan1933'e kadar Müderris
Muaviııliğindeıı Muallimliğe vc, Muallimlikten Müderrisliğe terfi etmiş,
1933'te yeni üıriversite kuruluşuyla "Müderris" unvaılı Ordinaryüs Profesör
unvanıyla değişir ve "Psikoloji ve Terbiye" kadrosuna girer, Edebiyat ve
İlahiyat Fakültesincie dersler verir.
Üniversite hocalığı, halka yönelik konferanslar, telif ve tercüme
onlarca eser verneniıı Vaııında; 19 Ağı-ıstos 1937'de Paris'te toplanan 9.
Milletlerarası Felsefe I(ongresi'ne, Prof. Hilıni Ziya Ülkeıı ile beraber
teır,ısilci olarak katılır,-l939'da Brüksel'de toplanan 14. Mi]letlerarası
Sosyoloji Koırgresi'ne de Z. Falıri Fıııdıkoğlu ile beraber katılmak üzere
delege seçilnıişlerse de 2, Düırya savaşl sebepii gidemezler,7939'da Birinci
Maarif Şurası'ııda Plan Komisyonu üyeliği ve yine 1939'da Birinci Türk
Neşriyat Kongrcsi tiyeliği, 1,942'de Felsefe Teriınleri Komisyonu üyeliği
yapar,la 1939 ve 7913'te Ankara'da toplaııan Maarif Şuralarında bulunur.
"194B'de başkaııı olcluğu Mtıal]imler Birliği ı,asıtasıyla, Ankara'da toplanan
Dil Kongrelerine altcrnatif bir Dil Kongresi(Eminönü Llalkevi) tertip ederek
hükünreti uyarır ve devletiı,ı dile nrüdalıaleden vazgeçmesini ister."15 1951
yılında Alılak I(ongresi'nc l<atılır. Ayrıca; Türk lvtuallinıler Birliğinin
Başkaıılığının yaıı1 sıra, 'l'ürk tarilı Ceıniyeti Üyeliği, Türk Felscfe Cenıiyeti
l}aşl<anlığı ve Bclgrat'ta kı_ırulaı,ı Milletlerarası Felsefe Cemiyeti üyeliği de
yapar.

ı] A.g.c. s.15

lr "\,Irıst.ıfa
Şc}ıip Tuııç ı.t,'I'iirk Ft,lsefesiııtlel<i Yeri",
ı5
z\.g.c, s.86
Rc)

Yıkup Yı[dız, Kutadgubilig, S lS,

s.B8
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Tto.ıoıı:

'fürk üııiversite ve kültür lıayatına yirııi beş yıllık lıizmetindeır
ötiirü ]944 )/ılında kendisi için Enıinönü Halkevi'nde bir jübile yapılır,

tanınn-ıış fikir ve sanat adamları i[e öğrencilerin katıldığı bu jübilede çeşitli

koıırışnıalar ),iıpılır, bu konuşnıalar .1aha sotlı,a iviustafa Şekip'in
öğreı,ıcileriııden olan I-Iasan Ali YÜCEL'in girişimi ile bir kitap olarak
yavınrlanır.lu Or,r",, tarilı]erde lr4ustafa Şekip'in öğrencilerinden ve
meslektaşlarından biri r>IanZ. FalrriFINDIKOĞLU da İş Dergisindc Mustafa
Şekip TUNÇ'a özel bir sayı çıkartır.17 Uzun seııeler lıizmetten sonra 1953
yılında, yc.tnıiş yaşınl doldurduğu için emekli edilir. SanatkAr ve filozof
Mustafa Şekip, emeklil,e ayrıidıktan sonra da çalışmalarıııa nıuhtelif
nıecnıualardaki yazıları ile devaı,ır eder, bunrın yanında son yıllarında çok
sevdiği resim saııatı ile ilgili çalışmalar yapma inıkanı bulur, hatta yaptığı
tablolar Beyoğlu I{alkevi'nde sergileıınıiş ve zamanın saı-ıatkarlarının
takdirini kazaırırrıştır. Resimlerden sekiz tanesi de Jübile kitabında
1,ayııılannııştır. 18 Ocak 1958 de, kalp yetmezliğiyle kaldırıldığı Gureba
Hastanesinde vefat eden Mustafıı Şekip TUNÇ, Ziııcirlikuytı Asri
Mezarlığındaıı defnedilnıiştir.
ESERLI]Riıs
2.
2:,.. TELİF,ESERLERi
1-iluhiyat Dersleri, 1335 - 1919 İstanbııl, S.i163 (İstanbul Üniı,ersite talebesi
için taş basması)
2-Iiuhiyat Derslerine L.al,ıika, 1920 (Üııiversite talebesi içiıı taş basması)
3-Gülmek Nedir ve Kiıne Cülüyoruz? 1337,Ig21, İstanbul, s.l-B0
(Bergsoır'daıı adapte etınek suretiyle)

.1-Rulıiy;ıt, 1310-1921, İstaııbul, s. |-367 (3, Tabı: Rulıiyat, İstanbul,
s.270}

5 Felsefe-i Din,7927, s. 1-98B (Üı-ıiversite talelıesi için taş basm;ısı)
6-Terakki Fikrinin Meıışei ve Tekinıülü, İst. 1928, s.i83
7-Yeıri Tiirk Kac]ıııı ve i(uhi ivlünasebetleri, Ankara, 1939

1929,

]

7-Rulı Yal'ın-, ::

Ü n

i

versi te
2.2.

2-Felsefe Derslı,ri, İstaırbı-ıl, 7340 l 1924, İstanbu l, 1 926 (2.Bası m).

13-Fikir Solıbetleri, İstaııbul, 1948.
14-Psikoloji Dersieri (Terbiye Bakıınıııdan;, İstanbul, ll5O.
'lS-Psikolojiyc Ciriş, İstanbul, 1949.
16-Rulı Aleıııint]e, İstanbtıl, 1945.
il'
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1''

Altıntaş; a.g.c. s.7 -Yıldız; ı.u.e s.S2
Yılclız; a.g.c s.[j2
"Prtıf. ,ir1ust,ıtı Şt,Jıip'in Est,r vc Yazı]ııı,ı", C.ır,it Orlı.ııı; |übile içindt,, s.24-29
10-17 Arasıııtlaki teiıf e.scı,]cr Htıı,rani Altıııtaş'tan alııidı. ı\.g.e s.11

=

K,_.:ı :., :_,

T[RCa

}.tE

-Rulıiyat, El,iı.:_içiıı taş basıııası
2-Manevi Kı-ıc]r.:=
Uzuır Bir \1ıi!::::
Yeniden Basılı;:, --,
3-'terbiye Nlusı:,-::
Yeııiden Basılış: .::
4-Freudizıı'ı: P...,-, :
(Ytı-ıi Harfleric ': .-:
_

5-I-Iissiyat liı-ılı

!,.,

6-Yaratıcı ]rltıi:;.

::_

.

.

İst. s.1-190

7-Yaratıcı Tekeı, -.,
8-Psikoloji, C D.,, =

9-Mı-ıasır Fran.:
II.Delacroix'daı -:
10-0yuıı r,c Sı:-::
11-Ccçici, F. Cc,-,::

_

12-Gülme, Ber .. _:
13-İlrtiraslar Üzı. 14-İtiyat Kaıı u ı,,_ : :,

15-Mülalılras R.::--"
16-Rulril,at \

1,,:

:

_: _-

17-Şı-ıurun

Dtıi:-

18-Yaı,atıcı

Tt-l..,

3.
3.1.

9-İnsan Ilı-ıhu Üzerindc Geziııtileı,,7943, s. 1-320

1

"

,

l

8-Üç Zilıniyet, 1940
10-Bir Diıı Felsefesine Doğru, İstıııbtıl, 19591')
11-Çin Felsefesinin Kayııakları, Ankara tz.

_

/,qa.r

-:.

_,_,

_-

DE
De

1;.,.

'lerciinre - D;ı :-:
(s.4), Y'Rulıı ts,-: ]
Umcleleri İtib,;:.".,
IJergsoıı'daıı te::(s.B),

"Ceı,air

:.-_

ııasıl keşfedil::] MeL.ait" (s.l2 ı(s.1 3), "lı{eslc...ı:,

Kıl,ıııcti"
:,r

1

(s.1:
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.
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..-.k lıiznıc.tindeıı
:.: jiibile yapılır,
:.: iübilede çeşitli
_'.1-:ı.ıf;ı Şekip'iıı
, ::: kitap olarak
,.

::i:].ilerinden

Ve

)::J:sinde Mustafa
:..::en sonra 1953

::::kar ve filozof

:^:.::ıı-ıa nıuhtelif
.:,:- ı,ıiiarında çok

-...:

l-ıatta yaptığı

: s:ııatkarlarının
'-:..e kitabında
:::;]dığı Gureba
_-":]:kul,u Asri

:

1_:

_

::r,ersite
s

:

ta

}:sması)

]s:anbul,

:
-_

jebesi

.s:anbul,
j-,:

]

s.1-80
1929,

]7-Rulı Yap,ıınrız ve Oırun T'ipleri Bakıınındaiı Alrlak, lstanbul, 7944, (7942-43
Ürıiversite Koııferaıısları Ayiı Basııır)
2.2. T[P.CÜI,,IE EsERLERi

1-tiıılıil,at, Ebiııghıus'dan, I235-1914, İstanbul, s.'1-688 (Ünivcrsite talebesi
içiıı taş basıııası)
2-Maırevi Kudrete Dair Birkaç Kcnferaııs ve Bcırgson'un Felsefesi Hakkında
Uzuıı Bir fu{ı,ıkaddinıe, Bergson'daıı, 1339-7923, İst. s.1-206 (Yeni Harflerle
Yeniden Bası l ış: 1934, s.7-194'1
3-'terbiye Musalıat-.eleri, W. James'dan, 1339-1 923, İst, s.I-776 (Yeni Harflerle
Yeniden Basılış: 1937, s.7-L62i
4-Freudizııı: Psikanalizi: Dair Beş Koııferans, Freud'dan, 7925, İst. s.1-57
(Yeni Harfler]e Ycniden Basılış: 1929)
S-Hissiyat Ruhiyatı, 'Ilı. Ribot'daır, Kitap I.Ii,1927,Lst. s.1-166,1-?36.
6-Yaratıcı Muhayyile Hakkında Bir Kaleıır Tecriibesi, T]r. liibot'dan, 1,932,
ist. s.1-190
7-Yaratıcı Tekanrüi: Hayatın Tekamülü, H. Bergson'd an, \934, İst. s.1-2'I6
8-Psikoloji, G. Dwelslıauvers'deıı, 1938, jst. s.7-437
9-Mı-ıasır Fransız Psikolojisi, G. Dwelshauvers'den, 1940, İst. s.1-1BB
l

-

I.Delacroix'dan, 1938.

10-0yuıı

r.,e

Saiıat, 1938.

11-Gcçici, F. Copç,ıee'Cen, Üskiıçı, 1910.20
12-Cülme, Bergson'diın, İstanbul, 1 945.
13-İhtiraslar Üzerine t]ir Tecrübe-i Kalemiyye, T'lr. Ribot'dan, İstanbul ,7920.
14-İtiyat Kaııunları, W. fanıes'dan, İstanbtıl, 1934.
1S-Mülahhas Rıılıiyat, Ebirıgl,ıaus'dın, İstanbul, 1919.
16-Rulriyat Miisal..abe]eri, W. Jaııres'dan, İstanbul, 1937,
1 7-Şı-ıurun Doğrııdııı Doğruya Verileri, Bergson' dan, İstanbul, 1950.
18-Yaratıcı Tc.kaır-ıül, l}ergsoır'daır, İstanbu], 1947 (2. Baskı; 1986).

3.
3.1.

DERGiLERDEKi YAZII-ARI:
Dergah Deıgisi (1337-1924; Sayı 1-42)
"Sanatııı İç Yüzii" (s.1), "Şuıır ve Haval" (s.2), "Bergson'dan Bir
'ferciinre - Bir Şalrsiyet" (s.3), "Flakiki Fiürriyet, Şuur ve Hayat-Mabait"
(s.4), "Rulra Bir Dikkat, Şuı-ır ve FIayat-Mabaif' (s.5), "İlmin Mebdei veya

Umdeleri İtibariyle Kıyıneti, Şı-ıtır ve t{ayat-Mebait" (s.6), "Ruh ve Beden[Jeı,gson'daır teıcünre" (s.7), "Hislerimizin Mantığı, Ruh ve Beden-Mebait"
(s,B), "Cevap, ,Rulr ve Bedeıı-N'lebıit" (s.10), "Nlütefekkirlerimizin seciyesi
ırasıl keşfedilir? Rulı ve I]edeıı-Mebai(' (s.11;, "İhtiras nedir? Rui-ı ve BedenMeLıait" (s.12)*, "İlıtiraslar Nasıl Doğar? Rı,ılr vc Beden-\{ebait ve Hitam"
(s.13), "Mesleksizljk" (s.14), "Rııtı-şiir" (s.'l5), "Spor İhtirasının Mahivet r,e
Kıyıııcti" (s.16), "iiı:lıı_ııı Biııbir Ctceleı,iırdeı-ı..." \s.J7), "İhtirasta Faalil,et-i
r"

1

l- l8 iıIııııııral.ırı ar.ısııl(ial:l tcrciiıııı: csırlcr

I

91

Iai,ı,aııi ı\ltıırtaş'taıı .ılııııiı. ,A.g,e s.t

ı-i2 ]j-i7
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Rulıiye" (s.18), "Bedii İhtiras" (s.21), "Yezinlerin Can Damari" (s.22), ''Siyasi
İhtiras" (s.24), "Mevzun Olan Yalrrız Şiir lvtidir?" (s.25), "Flakikat ve ŞeniyetBergson'dan Terciinıe" (s,25), "Rıını lv{ayası 1, T{akikat ve Şeıni,vet-Mebait''
(s.27), "Hakikat ve Şeniyet-Mebait" (s.2B), "Rum. Mayası 2, Llakikat ve
Şeııiyet-Mebait" (s.29), "Diri]erjn Hayaletleri ve Taharriyat-ı RuhiyeBergsoır'dan Tercünıc" (s.3i), "Dirilerin Hayaletleri ve Ta}ıarriyat-ı RuhiyeMebait" (s.32), "Ruhun Binbir Gecelerinden, Diri]erin Hayaletleri ve
Taharriyat-ı Ruhiye-Mebait" (s.33), "Resnıin Ruhivatı ve Ressamlarımlz"
(s.34), "Rulrun Biııbir Gecelerinden, Dirilerin Hayaletleri ve Taharriyat-ı
Rı"ıhiye-Mebait" (s.35), "Resim ve Metafizik, Dirilerin Hayaletleri ve
Taharriyat-ı Ruhiye" (s.36), "Dirileıin Hayaletleri ve Taharriyat-ı llulıiyeNlebait Son" (s.38), "Üç Sınıf (Biırsa Sultani Mektebinde Yapılan Bir
Musahabe" (s.39), "İl-ıtiyarlar Medeııiyeti" (s.40), "Taklitteır İbdaa'' (s.41)
3.2. , Edebiyat Fakültesi Dergisi (191,6-\917 ve 1g22-1lg38

J'eo,ıcı;ı:_.

(S.i00), "Freı:.:
"Kaldırımiarin :.
"Cülnıeye Dai:

"İlıtiyariık Riii.:-, ::
"Şuurun Bilı-\'_ı.,
Farkı" (S.123i. ",:=
Yakiıı, E, Boıej :,
(3.129), "Üç \ie:=:

Yakın Mı?"

:

"İş ı,e D__.
"Appel au Co::::"

Yapımız ve Hari

3.6.

arasında)

"Th. Ribot" (C.2, S.2.); "Felsefe Tarihiniı-ı N{evzuları, E. Brehier'den''
{C.a, S.2); "Freudizııı" (C.4, S.6)-(Bu eti.it, soırradan iki clefa eser halinde
çıknııştır.); "Beşeri İdrak, W. Köhler'clen" (C.7, S.5); "Patolojik Rulıiyat, L.
Dugas'tan" (C.8, S.1); "Şahsiyet Rulıiyatı ve Testler Usulü" (C.8, S.3);
"Hisierin Hafızası, L. Dugas'tan" (C.8, S,4); "Oyun Dünyası, Oyun ve Sanat;
FI. Delacroix'dan" (C.8, S.7)-(Bu etiit bir broşür halinde neşredilmiştir.)
3.3. İlahiyat Fakültesi Dergisi (1920-1930)

"Hiss-i Din, Tl,ı. Ribot'tan" (S.1); "Fransız Lisanı İle Konuşulan

fuleııleketlerde 1924'ten 1925'e Kadar Din Felsefesi, F. Leroux'dan" (S. 5-6);
"Metafizik'e Methai, Bergson'dan" (S.9); "Mistik Muhayyile, Th. Ribot'tan''
(S.17),

3,4,

}Iayat Deıgisi ('\-1,46)

"Çağların Tesaniidü vc İctimai Hayat" (Sayı 1), "Yazı Di|i'' {S,2),
"Tari]ı Karşısıııcia Miinevver" (S.5), "Makine ve Fikir Hayatı'' (S.6),
"Darülfünunların IvIilletler Arası aıılaşırıa Yardımları" (S.8), ''Türk
İnkılabının Felsefeye Tesiri" (s.9), "Yeni Tarih Karşısıırda" (S.11), "Hars ve
Medeniyet itııigr' (S, 15), "Doğan Dünya" (S.16), "Kayserling. (S.18),
"İstikbalin Flarsı ı,e Oııa Götüıren Yol" (S.20), "Ekonomik Halin Manası''
(S.22), "Terakki Meselesi ve Zamanımız Buhranı" (S.23), "Zamanımız
Buhranının Teşrilıi" (S,24), "Zamanınrızın Vazifesi" (S.25), "Felsefe ve
Hikırıet" (S.26), "Fert vc Ceıniyet Meflıı.ımları" (S.35), "Terakki Fikrinin
Menşei ve Tekanriilii" (5.37-86), "Üç Yeni LJzuv" (S.53), "Hegel'in Sanat
Nazariyesi" (S.58), "İçtimaiyat ve Siyaset" (5.60), 'M. Cidings İçtimaiyatı
Nasıl Telakki Ediyor" (5.61), "Cençlik Ruhiyatındaır Bir Sahife" (3.76),
"Te,rakki Fikrini Niçin Yazdım?" (5.86), "Cilclimizin Rıılrı"ı, Koklaıııalar ı,e
Kokular" (S.89), "Kaciın lluhuırda Bir Ccziırti" (S.92), "Ilicap'' (S.9B),
"Anadolı_ı 'l'iirkiileri ve Nfusiki İstikbalimiz" (S.99), "Freuc]'a Dair Cevap''

>

"Ilessamlarııı] ız: .].
3.5, İş De;:

}]

\t:

]

"Miiı,ıer ,.,<:
"Taırr Manasıı,]a ].1
(5.6), "Milli.,,et ],l=:
Istıraplar Kinıie:= ]
"Karanlıkta Aıc::-.:

"[ieytanla İnsan

(S.14), "Sporcui,,ı:,:

Yaşları" (S.19

"Hükünıet LIıı :(S.2B), "Bir Ll:i,,ı:

.'

_

"Bir N{esleki
"i\4iincyverleri::.

.:

::

Carbın Muka,,,e;=_t.
Şaka lv{ıclır?" S ;:
Ploitikacılık" (-Ç j_:
(S.46), "İnıaıı 5::. :.
Aıılayaı-ııa nıak S.
:

:.",.,

(S.59),

_.

.

_

"Dinamik
Gar:. :*
"'Rür,al
"Vicdan" (S.7i ı,, l_::
3,7. Kü]i
"Diinı-a i.*,
(S.2-3 ve 4), "Kt:-_'

(S. 6-7), "Psii
lt "*" Işaretı b,.iiı:ı.::
l l Ve r-J a[.,l5lllLl j

ı,e (;4

ııısıııılaki

i.

_

y . :..
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ıs.22), "Siyasi
:...ı.]t ı,e Şenİyet-

- i.,ııiı,ı:t-Mebait"

.. ], Hakikat

ve

::::i,at-ı Ruhiye:.::rivat-ı Ruhiye-

-. ilavaletleri ve

:

Ressamlarımız"

:. ı,e Taharriyat-ı
. }iavaletleri ve
:,; :ri..,a t-ı Rulıiye:::., Yapılan Bir
ı .:;aa" (s.41)

: \,e

1922-1938

:. E. Brehier'den"
;ı:a eser halinde
:;.o;ik Ruhiyat, L.
-,;,ü" (C.8, S.3);
.;: Ovun ve Sanat;
;:eJiImiştir.)

ı:., ile Konuşulan

,:.-;x'dan" (S. 5-6);
,..e. Th. Riboi'tan"

'ı

azı Dili"
Havatt"

(S.2),

(S.6),
ı:r
i:,:' (S 8), "Türk
: S.11), "Hars ve

lia,,,serling" (S,18),
ı..s Halin Manası"
S.:j), "Zamanımız
S 25), "Felsefe ve
Terakki Fikrinin
: "Hegel'in Sanat
C:jings İçtimaiyatı
3;: Sahife" (S.76),
.: _-. Koklaııralar ve
_ "}-1icap" (S.9B),
.-:.i'a Dair Cevap"

(S.i00), "Freud N'Ieraklılarına" (S.101), "Kıraatin Ruhiyatı" (S.102),
"Kaldırımlarıı-ı Necip Fazıl'ı" (S.103), "Bergsoır ve Geııçlik" (S.108),
"Gülnreye Dair" (S.110), "Mesııt Öll," 1S.rrl), "Rüyada Uçnıak" (S.113),
"İlıtiyarhk Rtılıiyatına Dair" (S.114), "Bir Arzu" (S.115), "iv{etafizik" (S.118),
"Şuurun Bila-Vasıta ]viutaları I-{akkında" (S.122)-"'Hayatın Maddeden
Farkı" (5.123), "Cenç Ressamlar Sergisi Arifesinde" (5.125), "İhtimalilik ve
Yakin, E, Bcırel'den" (S.l28), " 'Parça-Irikir' değii 'Bütün-Fikir' Laz.ım"
(S.129), "Üç Medeııiyet" (5.132), "Kinıe Şikayet Etıneli?" (S.133), "O Kadar
Yakın Mı?" (S.135), "Bugünkii Hayatımızın Akışları" (5.136),

ııızı

Anlama k İç i n" (S.1 42), " Ressamlarımız" (S.1 43).
3.5, İş Dergi si (19341 1,-31)
,,!
"Iş ı,e Düşüırce" (S.2), "Meınieketimizde Felsefeniıı Inkişafı" (S,13),
"Appel au Congrtıs de Descartes" (S.13), "Onun Flatırası" (S.19), "Ruh
Yapımız ve }larb Hali" (S.22), "Melımet İzzet" (S,23)
3.6, Milli Dergisi (1339-1923, 1-140 Sayı)
"Müı"ıevverlik Mefhumrı" (S.1), "Gazeteciler ve Avukatlar" (S.2),
"

Ilessamları

"Tanı Manasıyla Münevver" (S.3), "Ruhların Sulhu" (S.4), "HalktaZilııniyet"
(5.6), "Milliyet Mefküresi Nedir? (S.7), "Bebeklerde Sıkıntı" (S.B), "N{addi

Istıraplar Kimlere Mukadderdir?" (S.9), "Darul-Elhanda Bir Hatve" (S.10),
"Karanlıkta Aiıdınlık" (S.11), "Garp Musikisinin İnkişafına Bir Nazar" (S.12),
"Şeytanla İnsan" (S.13), "Münevverlerdeıı Birinci Derece Beklenilen İş"
(S.i4), "Sporcularımızla HasbılıaI" (S.77), "Miişterek Tahsil" (S.18), "Göz
Yaşları" (S.19), "Z,\ya Bey'del<i Prcnsip ve N4efl(ure Sadakati" (S.24),
"Hükünıet LIakinriyetiııden Mil!et Hakiııiyetine" (S.26), "Nahvet ve Cüret"
(S.2B), "Bir Llakikat" (S.zg)"'Kant ve Felsefcsi" (S.31), "Roınantizm" (S.33),

"IJir Mesleki Ahlak Nuırıuııesi" (S.34), "Pervancler"

(5.36),

"Müncr,ı,erleriıırize Küçük Bir İlıtar" (S.37), "Garp ve Şark" (S.38), "Şark ve
Carbın Muıkayesesi" (S.39), "İslaıniyet ve Garp" (S.40), "Milliyet N{efkuresi
Şaka lv{ıdır?" (S,41), "Amerika Davası Mtiııasebetiyle" (S,42), "Siyaset ve
Ploitikacılık" (S.44), "Mazi mi, İsti]<baI n,ıi?" (S.45), "Alimcik mi, Alim mi?"

"İnıaıı Birliği" (S.53), "I(orkı-ınç Kayıtsızlıklarııııızdan" (S.55), "Sanatı
Aıılayaıııanrak Sefaleti" ( S.57), "Aifabe İırkılabı" (S.5B), "Çelıre Ccvl-ıeri"
(S.59),, "Rüyalarıırıız" (S.60), "Yeııi Bir Ruhiyat" (5.61)*, "Ziyafet" (5.64),
"Dinanıik Cayri Şuur" (3.64), "ir{illiyetçiiik Mefhumunun TaIılili" (S,70),
"Vicdan" (S.71),"Taassı.ıp" (S.75), "Kesik Saç Bir Moda Mıdır?" 13.761.ı'
3,7. Kültür Haftası Dergisi (1936, Sayı:1-21)
"Diin1,1 Kültiirlerine Bir i3akış" (S.1), "Riiiıiyatın Yeni Verimleri"
(S.2-3 r,e 4), "Kendi Kendine Olan Saııat" (S.5), "Ruhiyatın Yeıri Verimleri"
(S.6-7), "Psikanaliziıı Değişnriş,qcl,,illcr-iıı.-ici,,, lrcıdi Rulıiyat" (S.9),
(S.46),

ıı """ Işareti btılı.ııraıı sır\,ılar, tiııctki.,,c sı.,ııraki

rlergi:,ıı1.,ı

sırisıır.

gtire düzt,ltilmiştir. Şöyle ki;

11 ve i3 ar;ısıııdaki 72, sıra1,;1 ul,ac.ık 12 şckliı,ıdı,; 1lft vt, l23 arasıııci;ık.i 2?
ve (ı4 arısıııclak.i 9l isc 61 şcklinilc değişliı,ilnıiştir,
L)3

de722 şcklindc;60

l

ialıiı,at Faküliesiııin l lıni Dergisi-
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"I)sikanaliziıı Değişnıiş Şekilleritıden, Tahlili Iluhivat" (S.i0), "Asya ve
Flendesı, Kafası" (S.i1), "Kiiltı-iı,iiıırı,iziin Kumaşı: İın-i Nücüm" (S.12),
"'rarilıten Evvelki Kiiltürümüz-" (S.13), "J. P. Pav[or," (S.14), "Alrlaksız Adam
mı, Ceri Adaırr nıı?" (S.i5), "\'uı-ıaıı r,e Orta Zaman Kültürlerini Doğuran
Diirıya Cöriişleri" (S.16), "Resinı Sergilerimiz ve Arif Bedii" (S.17).
3.8. Bilgi Dergisi2'
"Lisele,rde Felsefe Öğretiııi Hakkıırda Bir Mı.ıhtıra", 719, 7-13; "|tk
Öğretrnenler ve Müırazaraları", U10, 37-35; "Dil Meseleıniz", ||l79, IB-20;
"Z1O Ögretmtn İçiır", IVl33,7,3; "İçtin,ıai ve Ferdi ILafıza",48, L-5; "Ahlak
Meselesi", 50, 2-5; "Bir Ankete Verileıı Cevap", 52, 7; "Dil Davası Etrafında
'I'etkikler", 53, 8; "Yı:ni Teşkilat I(aııı-ınu Projesi Miinasebetiyle", 56, 3-5;
"Düııya v,ı Bizinı Diinyanıız",58, 1-3; "Yalnız İıısan", 59,2. "Yeraset ve
Terbiye", 60,1; "7,iyaeddiıı Fıııdıkoğlu: Ahlak Tarihi(K.R.), 63, 14-76; "Çocuk
Mı_ılıayyilest', 66, 1-2; "Taı:ilıin İçtimai Gidişi", 67, 1-3; "'l'asavvuf ve
lvlutasavvıf]ar", 74, 7-2; "'labiat Aleıni ve İnsan Diinyası", 75, 5:14;
"N{üşalıl,ıas İıısan vt, Bi.iııycsi", 76,5-8 "Müşahhas İ,ısan ve Buııyesi",77,39; "Üniversiteleı,iıı Miiletlerarası Anlaşınaya Yardımları Üzeriııe" (Terc.).
i03, 5-6.

Terbiye Dergisi

"İttct', I17, 4-5; "Aliiftc Kızlar Nasıl Türiıyor?" (E, Zola'dan Terc.),
l 4, 129 -738 ; " Ç.ln f 1|,ı a l< ada Ziııa" E. Zol a' ta n Terc. ), l 16, 272-220.
3.10. Türk Düşünce Dergisi
(

I

"Aksiyon Felsefesi Bakın,ıından Politika", ll7,

]

"Hayatt.ı S-:.
Alakaları", I, 1tj
Faaliyetlerine K::_,
(Payot'clan Ter.
Muallimin İııs.ı:
1,32;

N4uhabbet Terb.,.,=.

"İlnr-i Rulı", I, ]9:

"Sayiıı Terbiı,e,,,_ ],.
Miinakaşa: Sa:i 5:,
426; "Türkiye' j., l:
4,
Çc.

"Kunılak

3.11.

Türk Yurdu Dergisi
"Şuıırlu Bir lı{illiyet Küliür Saygısı1,Ia Yaşar", 249, 247-241; "Eski
İlim ve Yeni İliııı", 25a, 321-325; "Saı,ıat Fonksiyonı,ı ve Mahiyeti", 251, 403.107; "Resnıiır Kiiltür Rolü ve llesiııı Sergileri", 252, 487-489; "İnsanıır
Kend iııi B u luşı-ı ı,e Şı-ı u ruıı tın Gclişn,ıelcr|", 253, 667,666; "Din IJayat ımız",
254, 647-644; "Flürriyct Kimlere ve Niçin Lazınıdır?", 255,727,724; "'I'eknik
Meselesi", 256, 807,B11; "N4ı,deııiyetlerin Selaın eti" , 257 , 381 -386; "Liberallik
ve Şuurlı-ı Mttlrafazakarlık",258, 1-4; "f)evlet",259,81 -85; "Moderıı Cemiyet
ve lı.,1edeniyetleri;ı I1ıtidai }ı.{al,ıiı,eti", 263, 401-401; "Milletler ve |rk|ar",264,
497-494; "İnsa,ı llafızası" , 265, 567-565; "Tabiat, Tarih ve Alrlak
Bütünündeki Gidiş", 266, 641,643; "Baltacı<ığlu ve Kur'an'I'ercümesi", 267,

3.12.

Yeni Mektep Dergisi (Kosova)

t]ilgi, Tcrlıiyc, Tıirk Duşiıırcc,'I'ürk Yurdu ve \'t,ııi ı\icktı,p Dergiltriırdt, vayııılaııaıı 1'az.ılar,
FIat,rani Aitııltaş'taıl alınclı A.g,c. s. l3-23
]r

94

-

l.:

"Midhat Paşa", ,l .
s.245; "Bir N.ıs.-:
ınanzumenin i<: :
Kapnıaca (Oı,uı

1,0-72;

"Mulrafazakarlık ve Liberallik", U2, 88-89; "Eski, Yeni ve Orta Zamanlarda
iüim Teıakkıs\" ,1l4,25a-254; "Kişiııin Dcğeri", IUg, 762-165.
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; 1, 70-12;
-::; Zamanlarda

"(Jsnranlıca: Türkçenin Bütüır Osmanlılara Sevdirilmesi Çareleri",
I.9.17; "74 Nisan Gecesi: Muallim ]vlektebi Talebeleriyle Hasbıhal", I, 35;
"Osııanlıca Şivesi: Kosova Şivesi ve Bunu Diizeltme Yolları", I, 47; "I-{ayatta
Sizler: lviualiiırıin Muhit İlı. Münasebeti",I,71; "Hayatta Sizler: Muallimin
Endişeleri rue Çareieri" , I, 707; "Hayatta Sizler: Muallimin Fikri Mesaisi", I,

Muallimin İçtimai ve Siyasi Vazifeleri, Fırkacılıkla
Alakaları", L'164; "Hayatta Sizler: Muallimin Civar Hükümetlerin Emel ve
Faaliyetlerine Karşı Vazifeleri", I, 767; "Bir Damla Su, Bir Danıia Zaman"
(Payot'dan Terc.), I, I7a; "Kosova Coğrafyası", I, 180; "Havatta Sizler:
Muallimin İnsan Vazifeleri", I, \96; "Llayatta Sizier: Cüzele Hürmet ve
132; "Hayatta Sizler:

Muhabbet Terbiyesi", I, 228; "Çocuk, Işte Mektep A.leminin Merkezi", |,250;
"İlnı-i Rulı", I,296,335 -II,366,404,435; "}Jezaket ve Bizdeki Eşkali", 1I,397;
"Sayin Terbiyevi Nüfuzu" (E. Zola'daıı Terc.), Il, 355; "Zeka Hakkıırda Bir
Münakaşa: Sati Bey'e Cevap", lI, 358; "Maxime Corki: Hayatı ve Eseri", lI,
426; "Türkiye'de Talısi1. Carblılar Bizi Nasıl Görüyor?", II, 434.

S.

Çocuk Şiirleri ve Oyunlarr;23
"Kundak Çoctıkları" (A. Daudet'den Terc.), C.I, s.12; "Kurbağa"
(Lafontaine'den Terc.), C.I, s.156; "lrJ.afiye", C.I, s.19; "10 Temmuz", C.I, s.51;
"Midhat Paşa", C.I, s.B8; "Mücrim Köpek", CJ, s.279; "Sanayi Marşı", C.I,
s.245; "Bir Nasi]ıat", C.I, s.2BC; "Uııutmayın Bosna'yı", C.I, s.240 (Bu
manzumenin iki bestesi vardır.) "Topu Testiye (Oyun)", l, 95; "FJalka
Kapmaca (Oyuıı)",I,96

KAYNAKCA

ALTINTAŞ, Hayraıııi; Mustafa Şekip Tunç, Kültür Bakanlığı Yay, No:1040/
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Al,ilak

=:;UnleSİ", 267,

'l'ürk Büyükleri Dizisi:108; Ankara, 1989

GÖVSA, İbralrinı Alıreddiıı;,Tüı,k Mt-şhurları Ansiklopedisi, Yedigün
ııweşriyat

Modern l'üıkiye'de §il,asi Düşüııce / Modern}eşıııe ve lJatıcı]ık 3. Cilt,
İletişinı Yay. İstırnlıu1,2a07 (4. Baskı)
Prof. Mı-ıstafa Şekip TUNÇ Jübilesi (Jübile Yazıları, Araştırmalar, Resim
Scrgisi), },1aarif Ma tbıısı, İstaııbul,

YILDIZ, Yakrıp; Mustafa Şekip TUNÇ ve Türk Felsefesindeki Yeri",
Kutacİguıt,ıilig Felsefe-Bilim Arııştırıııaları, İstanbu1 Üniversitesi Felsefe
Bölümü Özel Sayısı-I, Sayı:18 (Ekim 2010)
Hayat Mecmuası, Sayı:9, Ankara
,rÜnx

:::.:ıı \,ı.u.ılıı,

l 9,tr4.

iNxııasıxIN

FELSEFEyE TESIRirı ADLI MAKALE

:,r "iilustafa
Şekilı'iır l1k Yaz-ılırı" Z. lr. Fıııdıkoğlıı, Jiilıilc içinde, s. 93.94
21l{ayat N,Iccıı,ıııası, C.l, S, 9. s. 4 5 (27 Kantıni-Sani 1927) Aı-ıkara
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İlalriyat Fakültesinin İiı-ıri Dergisi-

1b-17 ,

Sayı 2'|i12

Büyük Türk İnkılabı ve onu takip eclen doğu nıilletlerir,iır uy;tlıııla
hareketleri, etkisini gittikçe derinltştiı:i1,or. Geçen sene (1926) Canbridge'cie

toplanaıı ultıslararası Felsefe Kcngresi'nde, Fransrz temsilci M. Bugle'nin
Ceiirilınesi" baş!ıklı rapor bu
belgedir.
bir
açıdan anlam]ı,
Dıırk}ıeim toplum biliminiıı öncıilerinden olan ve iki seııe önce
şelırinrizi de ziyaret etıniş, Sorboıre profesörlerinden olan bu zatı,
okuyucularım|z az çok tanıınışIardır. M. Bogle'nin verdiği raporun bir
cüırıle ile özeti "batı felsefesinin uyanışa daveti"nde toplanmaktadır. Aynı
zaı,nanda iyi bir lıatip olan bu profesör, öncelikle bütün felsefeleriır ortak
özelliğini artyor ve bunu "insanlığııı bilgisiıri sistenrleştirme eğilimi" o1arak
gösterdikteıı sonra, "lıer felsefeniıı hususi hakikatlerle yetinmeyeı:ek, ternel
ve evrensel lıakikatlere ı"ıiaşnıak lıırsını çla dainıa içerdiğini" söylüyor.
I]rından başka biitüıı filozoflarda ikiııci bir genel özellik daha görüyor;
tenkit. "i{er filozof iıısaıılığın bilgisini kendi serbest fikir ve düşüııcesinden
geçirmeden o]amaz. Bunların ilk yapacağı şey, bitgilerimizi aklın idrakiııden
geçirmek ve akla lıitap etmektir. Bu ırıaııada her felsefe mutlaka bir
rasyonalizmi gerektirir.
Bu düşiince tarzının ilerlenıesi felsefevi lıisler ve inançların
hükümlerine tabi diğer diişünce tarzlarındaıı ayıIır. Yalnız bu ayrılık, felsefe
lriçbir zanraıı geleııeksel inançları ten,ıelleııdirnriyor ya da hisleri lıikaye
etıniyor anlamına gelmez. Aksine, hatta zamanımızda bile bu yolun
tutuiabileceğiıri gösteren üırlü örnekler az değildir, Yalnız dikkat edilnrelidir
ki. iııançlarııı tenrelIendirilnıcsi ve lıisleriıı hikayeciliği feisefe için bir
}rareket noktası değil varış noktasıdır. Hatta felsefe akıldan bir nevi
vazgeçişi değit de, küçük bir noktacia akla itibar etnreırıeyi teklif ilıtiyacında
bulunduğu zamarı bile, buı teklifini akli şekle konmuş delillerie ikna ve
i.spata çalışır. Bu manada her felsefe bir iman ile değil tarihi
okuınalara/kabııliere karşı bir itaatsizlikle başiar ve ılereye gelirse gelsin
L,ıütün gelenek vahut nıecbtıriyetlere karşı, hiç olmazsa kendi döneminin bir
kurtuluş çabasını gerektirir. Bu istikamet gösteriyor ki felsefe bir bakış açısı
ve zamanda, keşifleriırin tarifiniıı gerektirdiği haliyle evrcııseldir. Iler felsefi
fikir doğıııasııla müteakip alenıi dolaşırrak içiı,ı kanatlanmak ister ve hiçbir
lıudut tanimaz, Bu manada bir Fransız, bir Alman veya bir Anrerikan
lıakikatiııden balısetınek felsefeve karşı bir nankörlük olur,"
"Bununla beraber felsefenin insıınlık barışı darrasına yapması
gereken lıizmetleri göz önüırc getirirken yalnız bu prensibi takdir etmekle
yetinmek buiyiik bir Lıasiretsizlik olı-ır. Çüırkii ]ıakikatte, tecrül-ıe ile
görüyorı_ız ki felsefe, bı.ı evreırse] lıırsıııa rağııreıı lriçbir zanran ]<endi nranevi
nıui,ıitiı,ıcieıı tarnanıen kcıpı-ıp ayrılanranııştır. }Ier felscfi sistem, doğduğu
toprağın ııarkasını nıı"ıtlaka taşıyor, başl<a bir ifade ilc felsefelcr, ait
oldukları ı,ı-ıiIletleriıı kültiirlerine, avııkatlık deırıeyeliı-ıı, arııa tercümanlık
kongre;re verdii;i "Felsefenin Hedefi ı,e Baıişıır
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yapmaktan kı-ırtı-ılamıytır. Cerçekte bir ınilletin karakterini tarif etmek
gerel<tiği zanten oılun ilminden ziyade fe]sefe ve sanatındaki eğilimine
bakılır. Felsefe ile toprak arasındaki bu l<arşılıklı bağiılık onun, bireysellik ile
evrensellik arasında bir giciip gelıneden ibaret olduğunu gösterıııiyor mu?
Hatta birçok mütefekkir bu durumu hayati bir zaruret gibi görerek
vatandaşlarına: "tarihinizin bağrından çıkan hayat anlayışından başkasını
aramayınız/ lıer lrale rağnıen daima keııdiniz kalınıy'' diyorlar.
Emperyalizınin olmasa bile milliyetçiliğin savunusu işte buradan gelir.
Halbııki bu öııceki felsefeler, milletlerin birbirlerine 1,aklaşıp anlaşmalarına
daima müsait olmaktaır uzaktır. IJatta başka bir açıdan bakı]ınca bu felsefe
barış fikrini tehdit edebiiir, Çünkü felsefe, milletleri savaşmaktan nıen
edecek her tiirlü çabanıır haın bir lıayal olduğuna dair deliller getirebilir.
Mesela diyebilir ki; en derin hiknıet, doğal yönelimleri serbest bırakmak
değil midiı? İnsaıı gibi toplumi;ırın da kökieri tabiatta bı-ılunmuyor mu?
Bunları oluştı-ırup geliştiren evriıır kanunları değil mi? Hayat kavgası, evrim
kanunlarından biriciir ve seçilmeniıı şartıdır. İnsanlık tarihinde savaşı silmek
isteyenler, en başındaıı neticesizliğe mahkum bir işe teşebbüsten başka bir
şev yapmış olırıazlar"
"HAlbuki evrim olduğu gibi alınsa bile mutlaka savaş savunuculuğu
yapmayı gerektirıırez, çüııki-i tabiatta yardınrlaşn,ıa da ı,ardtr, lıatta
yardıınlaşma dersini hayvaı"ılardaıı bile alabiliriz, nerede kaldı ki
toplumlardan. Buna rağnıen 19. Asrın son yarısr bizi evrim kanunlarrna
göndererek toplunriarı savaşı bertaraf etmek çalıasıı,ıdan alıkoydu.
Tabiatçılık felsefesi genellikle ınilliyetçiliğin zihni bir kalesi gibi kullanıldı.
Irelsefe lıakkıııdaki şu kısacık okı-ıma gösteriyor ki artık felsefeyi
"i,ıırakınız yapsln/ brakınız geçsin" ruhunda bırakmak yeterli değildir.
Felsefede en başından beri içkin olduğunu gördüğümüz evrensellik eğilimi,
kendisinin hasmı oian ınilliyetçilik vc Darvinci cvrin-ıin vaatlerine karşı
yardım görnreli, takviye edilip savıını-ılmalıdır."
"Artık bütiin dünyaya yayıln-ıak üzere olan halkçılık/ciemoktasi'nin
dikl<ate alınnıası zamanl gelır,ıemiş midir? özellikle savaştan sonra bu
g.y".,)n L,ıir lrakikat olnrasını isteven ıııilletler da],ıa fazl;ılaştı, Gerçekte bazı
Avrupa ınemle]<etlcrinde şalısi iktidarları iadeye karşı bir dönüş olmasına
rağmen bu kiiçük durum]ar dengenin halkçılık tarafına doğru meyletnıesine
bir engel değiidir. Bu eğilimi gerektireıı sebepler yalnız Avrupadaki
kuralların yıkılıriası değil, doğlı nıilletlerinin de uyanmasıdır."
M. Bugle'ııin raporundan aldığını bu satırlarin son cümlesi çok
ınaııidar değil nıi? [,lakikatte, d<ığu nrilletleriııiıı uyaıın]asıı,ıda çok seçkin bir
lran"ıle ve öInek olan büyük Türk inkılabı, sultan ve iralife ile yı-ınan kralını
y,uvarlaclıktaıı sonra İııgilteıe'nin sarsilmaz gibi görüneıı 1iberal partisini de
itibardan clüşüırdü vc avllı zami,}nda çok mulrafazalar olan İngiliz
parlamentosı_ıncla işçi partisiıriıı ilk defa iktidara çıkıııası da dolayısıyla eıı
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olciı,ı. Aradan dört beş sene geçtikteır scınra da
giirüyoruz ki, fiirk inkıiAbının hakikati yürüyor ve onu hiçbir kuvvet artık
ciurduranrıyor. İnsani meseleleri açık vı: yüce göııüllülükle görınekte tüm
batı milletleri arasında geııellikle en ön sırada yer alan Fransız dehasınııı
kıyınetli evlatlarından biri vasıtasıyla, tüm batı felsefesini akıl ve basirete
davet etnıesinde inkılAbımlzln önemli bir etkisi vardır. Btı itibarla insanlığa
evrensel lriznıetiınizden dolayı iftihar ec]ebiliriz. İnsanlık, özgürlük ve
öneırı_li olavlardan

bağınısızlık kurbanlarımızın yaptıkları hizmetin biiyüklüğünü düşiinüp
gördükçe nıeçlruıl Mehnıetçikleriıı,ıizi ve onların gazi kumaııdanını insanlık
tarihiııin iftilrar sayfalarına kavdedecektir, M, Bugle'nin felsefe için
gösterdiği hedefe Türk mütefekkirleriııin de bütün kanaat ve vicdanları ile
katılacağına lriç şüplıe etıniyoruıı. Felsefemiz lıenüz kendisini
göstermemiştir fakat bu kadar derin izler bırakan bir hayat hamlesi yaratan
Türk rı_ıiıu ona lavık bir felsefeden sonsuza dek mahrum değildir. Düır
büyük lıir tariir yapan Türk, yarın ve sonsuza dek onun insaıri ruh ve
lTlanaSInt yazacaktlr.

Yine M. Bugle'yi takip edelinı; "Demokrasi, yalnız hükümetler
üzerindeki etki araçlarını çoğaltnıakla değil aynı zamanda tercih ettiği
amaçlarla da öne çıkar. "yalnız halk ile beraber değil 'haik için' de çalışır."

Demokrasi bu anianıı ile daima asgari bir bireyselliği gerektirdiği gibi kiasik
olan ekoı,ıomik liberalizme mutlaka bağlı kaImaya da mecbur değildir,
Sosyalist ı,asıtalaria yani iırsanlık şalısiyetinin olanca haklarını kurtarmak
için zaruri görünen bütiin sebepleriıı uygulanmasıyla da pekala görüş birliği
elde edebilir.

Toplunılarıı-ı şalrsiyet ve lıukukunun sağlamlığını ilıııi bir şuurla
idrak etııiş olaıı bu giinkü Fransız toplum bilimine tercüman olaır M. Bugle,
öırceki satırlarlnda da ifade ettiği gibi bundan böyle bireyselci ve nıağrur bir
nrilliyetçiliği körükleyeıı tabiatçı bir felsefeye değil, biitün milli değerleri
toplayıp temsil eclece]< topluıı"ısal bir felsefe sisteıııine ırrulıtaç o1duğunu,

fikirlerin bu lıedefe yönelik gelişmelerinin gerektiğini, insan irayatını

boğuşmakla deği1, ınulrtelif nrijli dcğerieri duyup anlamak ve anlaşnrakla
idare edecek l,ıir akıl ve basiretiıı zamanı geldiğini söyleyerek sözünü
bitiriyor.
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