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ÇAGDA:Ş ISLAM DUŞUNCESI 

-ı Bayram Ali Çetinkaya 

OsJDanlı İmparatorluğu'nun "en uzun yüzyılı" olarak ifade edilen XIX . . 
asır, memleketimizdeki .. Batıcı reformcu/ar" ve "gelenekçi/er" arasın
daki mücadelenin geçtiği bir dönem olarak değerlendirilmektedir. Bu de
ğerlendirmenin bir sonucu olarak 19. yüzyıl tarihi, kültürümüz açısından 
Batıcılar, modernleştiricH er, reformcular ve laikler bir cenahta; İslamcılar, 
gelenekçiler ve muhafazakarlann öbür cenahta yer aldığı fikri bir müca
dele ortamı olarak tasvir edilmektedir. Ancak bu dönemin Osmanlı fikir 
ve devlet adamlarını, bu gruplardan birinin içine tam olarak yerleştirmek 
problem oluşturmaktadır. Bir tarafta Mecelle'yi hazırlamaya çalışanAhmet 

.--- ·Cevdet Paşa (1802-1885), karşısında Fransız Medeni Kanunu'nun (Code 
. -Civil) tercümesini savunan Ali Paşa; öbür tarafta her ikisini de engelleme

ye çalışan şeyhülislam, Şeriatın yeniden ikamesine çalışan, böylece fikiİ 
hayatımızı modernleştirme yanlısı Namık Kemaf(1840-1888), Ziya Paşa 
(1825-1880), Ali Suavi (1839-1877); diğer taraftan Batı düşüncesiyle hal
kı aydınlatmaya çalışan uzlaşmacı MünifPaşa (1828-1894), Hoca Tahsin 
(1812-1880) bulunmaktadır (Türköne, 1991: 42-43). 

Meşrutiyet döneminin (1876-1918) fikri ve felsefi yapısına geçmeden 
önce, Tanzimat'ın (1856) kısa da olsa genel bir görünümünü ortaya koy
mak gerekmektedir. Tanzimat Fermanı 'nın ilanı ile birlikte başlayan dönem 
içinde yetişen düşüıiürleı:: -Şinasi (1826-1871), Ziya Paşa, Namık Kemal
Tanzimat'ın getirdiği yeni ruhu yaymak, yurttaşiann hak ve özgürlüklerini 
tinıtmak bakımından büyük çaba içerisinde olmuşlardır. 1908 Meşrutiyeti, 
bu düşünürlerin hazırladığı temel üzerine gelişme kaydetmiş, büyük öl
çüdç de bunlann eseri olmuştur. Bu deVirde, eski ruhu yaşatan eski kültür 
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kurumlannın olduğu gibi buakılması ile Doğu'ya bağlı kalınacağı ve yeni 
ruhu yaşatacak yeni kültür kurumlan meydana getirilmesi ile Batılılaşıla
cağı düşünülmüştür. Bundan dolayı Tanzimat devrinde, dünyaya bakışlan, 
hayat felsefeleri ve yaşantılan birbirinden tamamıyla farklı iki tip nesil 
ortaya çıkmış ve bu iki nesil arasında "yenicilik-eskicilik" mücadelesi de 
bütün şiddetiyle sürüp gitmiştir (Birand, 1955: ~7). 

Tanzimat aydını, Batının hızlı yükselişini takip edip anlamaya çalışan, ken
di toplumlannı ve devletlerini içine düştüğü sıkıntılardan kurtarmak için 
uğraşan ve mutlaka bir şeylerin yapılması,gerektiğine inanan, bunun için 
aklına gelen her çareye başvuran eklektik bir aydın tipidir. Bazı araştır
macılar, dönemin aydınlarını, modernleşme karşısındaki tavırlan ile değil, 
siyasibakış açılan ile sınıflandırmanın daha gerçekçi olacağını kaydederler. 
ilk grupta, siyasi eylemden önce mutlaka halkın aydınlanlması gerektiğini 
savunan, bütün gayretlerini Batı bilim ve düşüncesini halka benimsetmeye 
çalışan münevver tipi yer alır. Münif Paşa, Hoca Tahsin, Şinasi bu sınıf
ta bulunmaktadır. İkinci grup, doğrudan eyleme geçerek merkezi iktidan 
sahiplenme arzusu içinde, kötü gidişe son verip, kafalanndaki planı uygu
lamak düşüncesine sahip olanlardır. Birinci grupta yer alan aydınlar, -Şi
nasi hariç- iktidarla uzlaşmayı benimsemişlerdir. Ahmet Mithat Efendi'nin 
(1844-1884) Abdülhamit'le uyuşması birinci tip aydınlar için en ~çık ör
nektir. Kanun-i Esasi'nin hazırlanmas~da rol oynayan Namık Kemal, Ziya 
Paşa ikinci tipin kısmen de olsa başanya ulaşmış ö~eklerini verirler. 

XVIII. yüzyılda başlayan Batı etkisi, 1839 Tanzimat Fermanı ile kapsamı
nı genişletmiştir. Tanzimat hareketi, Rönesans'tan sonra Avrupa'da geli
şen düşünce akımlannın Osmanlı toplumunda da yayılmasını sağlamıştır. 
Avrupa'dan gelen yeni düşüncelerin etkisiyle oluşturulmuş müesseseler 
yanında İslam kültürüyle asırlardır yerleşmiş fikir ve müesseseler de yerle
rini korumuştur. Fikir hayatımızdıl TanZimat'la başlayan bu "iki/ik" cum:.. 
huriyet dönemine kadar varlığını sürdürmüştür (Öner, 1967: 12) . 

Il. Abdülhamit (1842-1918) döneminde, Avrupa'ya öğrencilerin gönderil
mesi, Fransız Devrimini hazırlayan düşünüİ-lerin fikirlerinden etkilenme
lerine sebep olmuştur. Yurt dışına öğrenci gönderme teşebbüsü, Osmimlı. 
Devletinin içinde bulunduğu gerileme ve çökme problemini önlemek ve 
tedavi etmek için bir çare olarak görülmüştür. Aydınların ve yönetici elit 
kadronun sorusu hep aynıydı: "Biz neden geri kaldık? Devlet nasıl kurtu
lur?". Avrupa'nın bilim ve teknolojide hızlı gelişmekaydetmesi Osmanlı 
münevverlerinin yönünü Batıya çevirmesine sebep olmuş; 1826'da Tıp 
Mektebi'nin, 1868'de Galatasaray Lisesi'nin ve Robert Koleji'nin eğitime 
başlaması, Batı tarzı eğitim anlayışını, dolayısıyla Garp düşüncesinin Tür-
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kiye' delci etkinliğini artırmasını hızlandırmıştır. Bu düşünceler; o dönemde 
Avrupa'da revaçta olan materyalist ve pozitivist fikirlerden oluşmaktaydı. 
Özelli.k1e Tıp Mektebi, pozitivist, Darwinist ve Freudist fikirlerio üreme 
merkezi haline gelmişti. 

Tanzimat'ın yeni mevzuatı, özü itibariyle seküler karakterler taşımaktaydı. · 

Bu mevzuat, Bab-ı Ali bürosunda hazırlanmakta ve idare, maliye ve eğitim 
politikalarının yürütülmesine yönelik bir takım özel hedefler belirlemek
teydi (Mardi.n. 1955: 45). 

Tanzimat hareketi, her şeye rağmen Türk idaresini modernleştiemek yolun
da önemli gelişmeler kaydetmiştir. Ayrıca Tanzimat Dönemi, Cumhuriyet 
sonrasını da bu sıkıntılanyla etkilemiştir (Ortaylı, 1995: 107). 

Tanzimat'tan sonraki ilim hayatı.mı.Za baktığımızda, Ortaçağ ilim anlayışı

nın devam ettiği görülmektedir. İslam dünyasında, 12. asırdan itibaren baş
layan fikri duraklama, içine kapanış ve medreseterin "skolastik" zihniyeti, 
rasyonel düşünceyi ikinci plana atmış, fi.lai çalışmanın ağırlık merkezi dini 
bilgiler alanına kaymıştır. Tanzimat'tan sonra fikir kapılannın Avrupa'ya 
açılmış olmasına rağmen bu durumun bir müddet daha devam etmesini 
tabii karşılamak gerekir. Zira yeni bir anlayışın yüzyıllarca kök salmış bir 
zihniyetle mücadelesi ve onun yerini alması birdenbire olamazdı. 483 

Meşrutiyet devrinde, felsefe ve düşünce akımlarının "devleti kurtaracak" 
formüllerio kendi görüşlerinde olduğu iddiasıyla belirli yayın ve güncel 
iletişim organlarında kümeleştikleri görülmektedir. Böylece, dağınık bir 
şekilde ·bulunan Osmanlı aydınlan bir araya gelerek altı yüzyıl hüküm 
süren Devlet'in -içinde bulunduğu çöküntüyü ve köhneleşmeyi giderecek 
alternatif düşünceler ve ideolojiler üretmeye çalışmışlardır (Çetinkaya, 
1994: 12). 

Osmanlı'nın gerilemesinin tedavisinde, iki fikir gurubu bulunmaktadır: 
Birinci Grup, çözümü gerçek safİslam'a dönmekte bulmaktadır. Bu grup 
içinden Hüseyin Hilmi, Said Halim Paşa vb. kurtuluşu İslam ahlakı ile 
Batı kültür ve medeniyetinin birleştirilip, bütünleştirilmesinde; Ziya Gö
kalp (1875-1924) ve Türkçülük cereyanı taraftarlan ise, İslam ahlakı ile 
Türk törelerini uzlaştırma, Avrupa'nın ilim ve tekniğini alarak kalkınmada 
buluyorlardı. İslamc~lık olarak isimlendirilen gelenekçiler de "her yönden 
biz kendi kendimize yeteriz" görüşündeydiler. İkinci Gruptaki, Baba Tev
fit Ahmet Nebil, Süleyman Sırrı, Abdullah Cevdet (1869-1931) ve Tevfik 
Fikret (1870-1915) gibi "materyalist" düşünürler ise, mem.Ieketin kurtu
luşunda "Din"e ihtiyaç olmadığı düşüncesini taşımışlardır (Erdem, 1996: 
338::-339). 
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Aynca, bu dönemin Türk münevverleri henüz Avrupa'daki belli başlı 
felsefi akımlarm tarihini bilmedikleri gibi, bilimlerin gelişmesinin düşünce 
üzerindeki tesirlerini ve özellikle bunun cemiyet üzerindeki yansımalan
nı bilecek seviyeye de gelmemişlerdi. Bununla beraber, Osmanlı'nın son 
döneminde, yıkılmış olan biliriısel ve felsefi düşünce geleneğinin de yeni 
baştan ele alındığını söylemek güçtür. 

Ancak, Ali Suavi, N. Kemal, Şinasi ve onlann çizgisindeki düşünürleri
miz, Bah düşüncesi ve felsefesinin önde gelenlerinden etkilenerek, İslami 
inançlanndan hiçbir şey kaybetmeden fikirlerini temellendirmeye çalışnlar. 
Bununla birlikte, Müslüman Doğu'da modernist bir hareket meydana gel
miştir. Bu hareketin önderi kabul edilen Cemaleddin Efgani (1838-1897), 
Hindistan, Mısır, Türkiye gibi ülkelerde dini, modem ilimlerle uzlaştırma
yı tavsiye etmiştir. Milliyetçilik fikirlerinin yayılmasının ne İslamiyet'le, 
ne de çağdaş medeniyetle uzlaşmaz olmadığını savunmuştur. Fikirlerinin 
ardından ilk gidenler, Muhammed Abduh ( 1845-1905) ve Abdiliaziz Çaviş, 
Mısırda ve Türkiye'de onu takip eden yayınlar yapmışlar; Efgani, İstan
bul'daki Türk milllyetçileriyle buluşurken, Kazanlı başka bir "müceddid" 
olan Musa Camilah (1875-1949), eserleriyle, Rusya Türklerini modernleş
tirrnek için çabalar göstermiştir (Ülken, 1961: 4-5). 

Diğer taraftan, N. Kemal'in siyas\ teorisi,_ geniş ölçüde Moritesquieu 
(1689-1755) ve Rousseau (1712-1718)'dan, hükümet işleyişi hakkındaki 
fikirlerini de Londra ve Paris'teki millet meclisinden ilham almaktadır. 
Onun siyasal düşüncesi üzerine diğer bir etkiyi 1863 'te bir çevirisini ya
yınlamaya başladığı Montesquieu (1698-1775)'nun Esprit des lois'i yap
mıştır. Daha sonraki yazılannda, Montesquieu 'nun fikirlerini İslam Hukuk 
kurallanyla uzlaştırmaya çalışmıştır (Tıpkı Aristo felsefesiyle Kur'an ila
hiyatını birleştirme hususunda daha önceki bazı Müslüman düşünürle$ 
teşebbi,isü gibi). Namık Kemal'e göre, İslam Hukuku'nun akll ve şer'i ku
rallan, Montesquieu'nun ifadesinde olduğu gibi, tabii hukuktan başka bir 
şey değildir ~ewis, 1991: 142). 

Benzer şekilde, Banlı düşünürlerin, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve man
tık ile ilgili eserlerinin Türk düşüoürleri üzerindeki etkisi büyük olmuş
tur. Zaten Türkiye'ye Bab felsefesinin girmesi, tercümeler, süreli yayınlar, 
dernek vb. kuruluşlar kanalıyla olmuştur. Bunlar hakkında ileride detay
lı bir şekilde durula~aktır. Ancak burada Meşrutiyet döneminde yapılan 
felsefi ve sosyal bilimlerle ilgili tercüme ve telif türü neşriyah belirtmek 
yerinde olacaktır. Baba Tevfik. (1881-1914), Louis Büchner' den Madde 
ve Kuvvet' i, Fouillee'den Tarih-i Felsefe'yi tercüme etmiştir. Aynca onun 
Nietzsche'den, Vahdet-i Mevcud gibi bazı tercümelerinin yanında Fe/se-
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fe adıyla çıkardığı mecmuada da bir çok makaleleri vardır. Machiavell'in 
Prince'si, Haydar Rıfat Bey tarafindan Zekô Mecmuası'nda ~ercüme edil
meye başlamldığı halde, daha sonra ŞerifPaşa tarafindan Hükümdar adıyla 
çevrilerek neşredilmiştir. Ülken'e göre Meşrutiyet devrinde felsefi tercü
meler çok zengin değildir. Bu fikre katılmak pek mümkün göiük:memek
tedir. Zira, ileride de belirteceğimiz gibi, Batı düşüncesi ve edebiyatındau 
oldukça fazla miktarda tercümeler yapılmıştır. Ülken'in böyle bir düşün
eeye ·sahip olması şaşırtıcıdır. Gustave Le Bo n (1 841-1913) merakı Ahmet 
Cevdet'ten etrafa yayılmış ve daha ·sonralan bu zattan Giritzade Ahmet 
S§ki ve Köprülüzade Fuad Bey de tercümeler yapmıştır. Bunlara bilhassa 
İbrahim Ethem b. Mes'ut (186Ş-1959) tarafindan yapılan Descartes 'in Dis
cours de la methode'nın tercümesini .de eklemek gerekir. Diğer taraftan,. 
Salih Zeki (1864-1921), riyazi ilimler yanında felsefeyle ilgili önemli çe
viriler yapmıştır. Ayrıca o, Henri Poincare (1854-1912) 'nin İ/min Kıymeti, 
İli m ve Usul, İli m ve F araziye_ adlı eserlerinin yanında mektepler içlııAlexy 
Bertrand 'ın Felsefe-i İ/m iye ve AhiCikiye serisindeki Ah/Cik Felsefesi eserini 
tercüme etmiştir (Ülken, 1997: 334). 

Şu halde Tanzimat Hareketi, Türkiye•nin modernleşmesi, demokratikleş
ınesi ve laikleşmesi yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiril-
melidir. 485 

I. MEŞRÔTİYET DÖNEMİNDEKi FELSEFi 
AKIMLAR VE TEMSiLCiLERİ 

Meşrutiyet dönemindeki felsefi ortamı daha belirgin bir hale getirmek için 
-- ; bu dönem felsefe ve düşünce akımları ayrı başlıklar altında incelenecektir 

. - Meşrutiyet dönemindeki . fikri ve siyasi cereyanlan, tarihçiler çoğunlukla 
üç kısma ayırmaktadırlar: Garpçılık, İslamcılık, Türkçülük. Ancak bu tak
sim, siyasal yönü ağır basan bir sınıflandırma olmaktadır. Bu devir felsefi 
cereyanlan, (daha önceki sınıflandırmalardan farklı olarak) şu başlıklar al
tında ele alınacaktır. 

I. Pozitivistler 

2. Materyalistler 

3. Anti-Materyalistler (Spiritüalistler) 

1. POZİljvİSTLER 

}I. Abdülhamit'in tahttan indirildi ği 1908' den itibaren Türkiye' de çok can
lı bir düşünce faaliyeti başlamıştır. 1908'den 1918'e kadar Batının bütün· 
yeni felsefi ve sosyolojik eğilimleri Türkiye' de taraftar ve savunucular bul
muş ve sadece nazari alanda kalmayarak, pratik hayata da tesir etmiştir. Bu 
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dönemde Rıza Tevfik (1868-1949), Cavit ve Ahmet Şuayb (1876-1910) 
tarafından Ulum-i İctimaiy~ ve İktisadiye dergisi kurulmuştur. Bu dergi, 
ciddi ve devamlı olarak Spencer (1820-1903) Schaeffl veR. Worms'un 
biyolojik sosyoloji fikirlerini savunmuştur. Bu yıllarda, Spencer'in evrim
ciliğinin (evolutionisme) Türk düşünce hayatına derin etkileri olmuştur . 

. Rıza Tevfik, agnosticisme üzerine, Cavit hür değişim iktisadına, Ahmet 
Şuayb da, H. Taine ve E. Renan'dan mülhem sanat felsefesine dair yazılar 
yazmıştır (Ülken, 1963: 28). Yine bu dönemde, Batılı düşüncelerin "pozi
tivist" bir yaklaşımla Türkiye'ye aktanlmak istenmesi en radikal çözüm 
olarak tercih edilmiştir (Subaşı, 1996: 99). · 

Meşrutiyet öncesinde ortaya çıkmış olan fakat Meşrutiyet devrinde de et
kirıliğini sürdüren Genç Türkler iÇinde Ahmet Rıza, Prens Sabahattin'in 
isimleri geçerken, SultanAziz (1861-1876) ve II. Abdülhamit (1876-1909) 
idaresine karşı "Genç Osmanlı/ar" denen hareket içinde Şinasi, N. Kemal,_ 
Ali Suavi"in isimleri de geçmekteydi. Bu hareket edebiyatta, Fransız ro
mantizminden, fikirde Aydınlanma felsefesinden etkilenmekteydi. Bu iki 
fikir akımı, Osmanlı birliği altındaki bütün milletler üzerinde tesir meyda
na getirmekteydi. Oruann ardından gelen "Genç Türkler",1890 ile 1908 
arasmda Paris'te topl~şlar, siyasi bir ihtilal hareketi hazırlamışlardır. İt-

486 tihat ve Terakki Cemiyeti adı altında teşkilatianan bu kuruluş içinde_ iki ön
der yetişmiştir. Bun1ar da Ahmet Rıza (1859-1930) ve Prens Sabahattin' dir. 
Birincisi pozitivizm çığırma girerken, ·'ikincisi Le Play'in "Science Socia
le" ekolünün sosyolojik görüşünü savunmuştur. 

Pozitivizmle ilgili doğrudan l?ir dernek yoktur. Ancak üyeleri arasmda po
zitivistlerle ilişki kurmuş veya bizzat pozitivist olan1ann bulunduğu der
nekler vardır. Bazıları da, üyesi olduğu derneğin yayın organ1annı kendi 
fikirleri doğrultıısunda lqıllanmıştır. Bu ortamda, "Yeni Osmanlılar Cemi
yeti" ve "İttihat ve Terakki Cemiyeti " öne çıkmaktadır. 

Jön Türklerin bir kısmmm katıldığı "İttihat ve Terakki Cemiyeti", pozi- . 
tivizmin Türkiye'ye girişinde önemli rol oynamıştır. Bunuilla birlikte, bu 
cemiyet, İkinci Meşrutiyet'in ilanmda söz sahibi olmuş ve kendi başkaruan 
olan Ahmet Rıza'yı milletvekili seçerek Meclis Başkanı yapmıştır. Aynca 
bu Dernek'in, pozitivizmin etkisinde kalan düşünürlerimizden Z. Gökalp 

. (1876-1921), H. Cahid (1874-1957) veR. Tevfik gibi üyelerin yetişmesin
de önemli bir fonksiyon icra etmiştir. 

Bunun yanmda pozitivizmin Türkiye'ye tafutılmasmda Servet-i Fünun 
(1891-1942), Ulum-i İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası (1908-1910) ve 
İçtimôiyôt Mecmuası (1917) katkıda bulunan kuruluşlardır (Korlaelçi, 
1986: 204-217). 
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1894'te çıkınaya başlayan Servet-i Fünun dergisi~ Türkiye'de . Batı'ya 
ait müspet bilimleri yansitmak amacıyla yayın yapar göıün.n;ıekle birlik
te, gerçekte bir edebiyat ve fıkir dergisidir. Recaizade Ekrem'in (1847-
1914), Edebiyat-ı Cedide akımı, fıkir hareketlerinde de öncülük etmeye 
çalışıyordu. 1896'dan sonra dergi fıkir bakımından daha etkin ·olmaya 
başlamıştı. Bu alqm, edebiyatta pozitivist sanat felsefesine dayanınayı 
yeğlemişti. Bu sıralarda Tevfık Fikret'in (1867-1915) de ünü yayılma
ya başlamıştı. Servet-i Fün(m yazarlan, edebiyat ve düşünceyi birlikte 
yürüterek, "sanat için sanaf' anlayışİnı benimsediler. Derginin belli baş
lı yazarlan arasında Hüseyin Cahit (1874-1957), Mehmet Rauf (1874-
1932), Cenap Şehabettin (1870-1934), Kadri, Cavit ve Ahmet Şuayb 
(1876-1910) vardı. Dergi içinde Tevfık Fikret ile Ahmet İhsan arasında 
anlaşmazlık çıkınca, derginin başına H. Cahit getirilmiştir. 1901 'de dergi 
kapandıktan kısa bir süre sonra aynı yıl içinde tekrar yayın hayatına baş
lamış ve aralıklı olarak Ahmet İhsan'ın ölümüne kadar yayınını sürdür
müştür (Akgün, 1998: 130). 

Ulum-i İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası'nın kuruluş amacı ise, Auguste 
Comte (1798-185 1) ve Le Play'ın fıkir ve eserlerinin tanıtılmasıdır. Ama 
asıl amaç, pozitivizmin Türkiye'ye ithalidir. Dergide, Saiih Zeki ve Ha-
lide Salih, Comte'u ve felsefesini tanıtınışlar; Rıza Tevfık, J. Stuart Mill 487 
n_ 806-1873) ve Spencer'in felsefeleriyle ilgili makaleler yazmışlar; Ahmet 
Şuayb, Ta ine ve diğer pozitivist fılozoflara dayanarak "Devlet ve Cemiyet', 
"Avamil-i İçtimaiye" gibi makaleler kaleme almışlardır. 

İçtimaiyat Mecmuası'nın da başında Z. Gökalp ve Necmeddin Sadık bu
i}unmuştıır. Gökalp'in, "İçtimaiyat ve Fikriytif', "Mi/If İçtimtiiytit", "Ahlak 

. -İçtimaf midir?" isimli makaleleri ile Necmeddin Sadık'ın Durkheim'den 
tercümeleri dergide yayımlanmıştır. 

A. Comte'un nazariyelerini, A. Rıza ve Gökalp'de, görmek müm)cün 
olduğu gibi, Le Play Okulu etkileri de, Prens Sabahattin Bey'de görül
mektedir. 1899 yılında babası ile birlikte Fransa'ya kaçtıktan sonra, Prens 
Sabahattin. orada yürütülen Türk Hürriyetçilik Hareketi'ne katılmış ve bu 
alandaki faaliyetleri, kendisini Le Play Okulu'na götürmüştür. O dön~mde 
Fransa' da biri A. Comte'tan, diğeri Le Play' den gelmekte olan iki sosyolo
ji akımı vardı. Prens Sabahattin, bunlardan birine "İlm-i İçtimaf", diğerine 
"İ/m-i İçtima" (Sci~nce Sociale) demektedir. Sabahattin Bey, bir taraftan 
Çomte'un "ilm-i içtimaf" cereyanına karşı Le Play'in "İlm-i içtima" ce
reyanmı savunurken, diğer taraftan Osmanlı Devleti'nin maruz kaldığı 
hastalığın .teşhisini yaparak tedavi yollannı göstermeye çalışmıştır. Onun 
teşhis yolundaki fikirleri sosyologluk cephesini gösterirken, tedavi yolun-
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daki teklifleri kendisinin reformu benimseyen bir aksiyon adamı olduğunu 
ortaya koymaktadır (Frayer, 1996: 278). 

Meşrutiyet döneminde Jön Türkler 'in üzerinde durduklan önemli mesele
lerden biri de İttihat ve Terakki ile Prens Sabahattin'in "Şahsi Teşebbüs" 
fıkri arasındaki ayrılıktır. Sabahattin, Le Play tarafından kurulan (1903) 
Science Sociale'in Henri de Tourville, Edmond Demolins ile gelişmiş ya
yınlarından besleniyordu. O, Le Play ekolünün Doğu ve Batı sosyal tip
lerini "cemaatçi" ve "infiratçı" diye ayırmasını esas alan inceleme ve 
araştırmalan yakından izleyerek, Türkiye:nin Doğu sosyal tipinden, Batı 
sosyal tipine geçmedikçe gerçek bir siyasi devrim yapmasının mümkün 
olmadığına, dolayısıyla siyasi devrimin her şeyden önce sosyal devrime 
ve sosyal yapı değişikliğine bağlı bulunduğuna, bunun da esaslı bir eği
tim sayesinde sağlanabileceğine inanıyordu (Ülken, 1992: 134; Hanioğlu, 
1981: 195). 

Meşrutiyet dönemi pozitivistlerinden biri de, Rıza Tevfık'tir. O, 1908'de 
Mehmet Cavit ve Ahmet Şuayb ile beraber Ulum-i İktisadiye ve İçiimai
ye mecmuasını çıkaran R. Tevfik İçtihat, Edebiyat-ı Um um iye ve Düşün
ce gibi dergilerde de makaleler yazmıştır. Sadrazam Prens Sait Halim'in 
kütüphane memurhiğunu yapmış ve Robert Koleji'nin kütüphanesinden 

488 de yararlanarak felsefi çalışmalarda bulunmuştıır. "Rehber-i İttihad-ı 
Osmôniye" özel lisesinde felsefe der~ leri vermiş; burada verdiği dersleri 
Felsefe Dersleri adlı bir· eserde toplayarak yayımlamıştır. 

Rıza Tevfık, Doğu ile Batı felsefe akımlannı Türkiye'ye taşımış ve arala
nnda karşılaştırma yapmış olsa da, yeni bir fikir sistemi veya ekol mey
dana getirmemiştir. R. Tevfik için çok değişik ve birbiriyle çelişik fikirler 
ileri süıülmüştür. Bazı kimseler onun büyük bir felsefe üstadı olduğunu 
söylerken, bazılan da onu hiçbir fikri yönü olmayan bir kişi olarak görmüş
lerdir. Bir kısım araş~ırmacılar ise, onu farklı bir açıdan değerlendirerek,· 

R. Tevfık hakkındaki bu tip düşüncelerin, onun liberal, miıson ve Bektaşi 
olmasından kaynaklandığını söylerler (Ülken, 1992: 259) . 

. İngiliz pozitivistlerinin etkisi altındaki R. Tevfik, H. Spencer'i (1~20-
1903) üstat olarak kabul eder. Felsefe derslerini okutmakta öncülük etti
ği gibi, çağdaş filozofları Türkiye'de tanıtmakta da önde gelenlerdendi. 

Rıza Tevfik, aynı ~anda memleketimizde felsefeyi eğitim kurumlann
da ders haline getiren ilk kişidir. Ondan önce A. Cevdet Paşa "Hikmet-i 
Tarih". Ahmet Mithat "Dinler Tari/ı i" ve "Felsefe" okuttularsa da, orta 
öğretirnde felsefe dersi yoktu. Yalnız liseterin son sınıfında 1914-1917 
arasında "hikmet-i bedayf" (esthetique), daha alt sınıflarda da "malumôt-ı 
ahlôldye" okunuyordu. 
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Rıza Tevfik'in eserlerinde, Heraklit (M.Ö.576-480) ve EflatO.n'dan baş
layarak kendi zamanına Radar, bir çok Batı düşünürü ve edçbiyatçısı ile 
Doğu mütefekkir ve şairlerinden, aynı zamanda bunların felsefe ve ede
biyat akımlanndan söz edilmiştir. Bunun yanında o, MaarifNezareti'nin 
kurduğu lshlahôt-z Felsefiye Lügatı "m felsefeellerle birlikte hazıflamıştır. 
Mütareke yıllannda Darulfiinfuı Edebiyat Fakültesi'nde felsefe müderrisi 
olan R. Tevfik, Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin çalışmalanna da katılmıştır. 
Daha sonra Büyük Felsefe Karnusu 'nu yazmaya başlamış ve bu eserin ilk 
iki cildini neşretmiştir. 

Meşrutiyet devri literatüründe yabancı öğretiler, siyasi ve içtimal eleştirl
lerin teorik temellerini oluşturmuştur. Bu entelektüel etkinin ana kaynağı 
Fransa' dır: Fakat 18. yüzyılın Aydınlanma felsefesi yerine XIX. yüzyılın 
sosyal bilimi, Türk reformcu ve devrimcilerinin düşüncesine hakim oldu. 
Ortaya çıkan ilk etki yukanda da belirttiğimiz gibi, A. Comte'un idi; onun 
pozitivist sosyolojisi Ahmet Rıza 'ya (1859-1930) İttihat ve Terakki 'nin ilk 
yorumlanın ilham etti ve Türkiye'de laik radikalizmin daha sonraki geliş
mesini derinden etkiledi. 

A. Rıza, Paris'te Auguste Comte'un öğrencisi ve onun düşüncesine hakim 
olan pozitivist felsefeyi öğreten Pierre Lafitte'in etkisi altında kaldı. 1895'te 
sürgündeki diğer kişilerle işbiiliği halinde, on beş günlük Meşveret'i yayım- 489 
l~aya başladı. Bu yayın orgam, istişareli (damşmalı) devlet idaresi lehin-
de Kur'an'dan. çıkanlan daha önceki kamtların bir yankısıdır. "Meşveret" 
başlığı altındaki slogan -İntizam ve Terakki- pozitivistterin slogamdır. B. 
Lewis' e göre bu pozitivist etkiyle o zaman İstanbul ' daki grup, adını İ ttibad-ı 

'"' .. Osmaniden İttihat ve Terakki'ye çevirmiştir (Lewis, 1991: 230, 196). 

· -. Pozitivizmi itirazsız ve tenkitsiz bir şekilde takdim eden Ahmet Şuayb · 
(1876-1910) Meşru~yet devri mütefekkirlerimizden biridir. Din anlayışını 
liiç belirtmeyen düşünürümüz, Comte'un Allah'ı reddederek, onun yerine 
insanlığı koyduğundan okuyucularını haberdar etmemiştir. Kodaelçi'ye 
göre bu durum, Ahmet Şuayb'ın, dindar bir millete pozitivizmi yaymak 
için objektif olmayan bir metot uyguladığı kanaatini uyandırmaktadır. Ah
met Şuayb, yazılarının büyük bir kısmını ll. Meşrutiyet'in ilanından (1908) 
sonra R.Tevfik ve Mehmet Cavit'le beraber kurduğu Ulum-u İktisôdiye ve 
İçtimôiye Mecmuası 'nda yayımlamıştır. Onun Hayat ve Kitaplar adlı eseri, 
pozitivizm hakkında Türkiye'de yazılan ilk kitap olarak kabul edilmekte
dir. Bu kitap, A. Şuayb'ın berıi.n;ısediği felsefi sistemin tüm yönlerini ortaya 
koymaktadır. 

Ahmed Şuayb, Taine'i (1828-1893) bir filozof olarak aniatınaya çalışmış

tır: Bunu yaparken XIX. yüzyıldaki spiritüalizmden söz ettikten sonra, po-
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zitivist felsefeye değinmiş; A. Comte'un "üç hal kanunu "nu açıklayarak, 
felsefenin fizik ötesi sorunlardan uzaklaştığıru anlatmıştı. Ayrıca Taine'in 
çağnşımcılığına ve pozitivizmine saldıran E. Boutroux ve H. Bergson'un 
felsefesinden bahsedenA.Şuayb, Tb. Ribot'un (1839-1916) tecrübi psiko
lojide Taine'i takip ettiği düşüncesindedir. · 

Meşrutiyet pozitivistlerinden birisi de Hüseyin Cahit'dir. O, A. Comte'tan 
hiç bahsetmezken, bir başka pozitivist Taine'i üstat olarak kabul etmiştir. 

Emile Zola 'ya: (1840-1 902) hayranlığı ile bilinen H. Cahit, pozitivizmin 
edebiyat yoluyla T.ürkiye' de yayılmasında. gayret etmiştir .. Eserleri, daha 
çok edebiyat ağırlıklı olup, roman, hikaye, tenkit, şiir, hatıra ve makale 
türlerinden oluşmaktadır. 

2. MATERYALİSTLER 
Materyalizm, tarihi gelişimine uygun olarak Türkiye' de iki şekilde gelişme 
ve yayılma alam bulmuştur. Klasik materyalizm, XIX. Yüzyılın son çeyre
ğinden itibaren memleketimize girip, yayılma imkarn bulurken, diyalektik 
materyalizm, siyasi sebeplerle 1919'dan sonra girmiştir. Materyalizmin 
Türkiye'de taraftar ve taban bulmasında bir takım kuruluş ve süreli yayın
lar etkin konumda bulunmuştur. 

1 

490 Bu süreli yayınlardan birisi İctihtid dergisidir .. Bu dergi kanalıyla . mater
yalist düşünceler, Türkiye'de sistematik bir surette yayılma ve gelişme 
kaydetmiştir. Ancak bu dergide materyalist mütefekkirlerin sadece isimleri 
verilmeyip, fikirleri de ele alınmıştır. Diğer taraftan Lecretius (M.Ö. 96-
55), Epicure (M.Ö. 341-271),.E. Renan (1823-1892), Darwin (1809-1882) 
ve Ludwig Büchner (1824-1899) gibi materyalistlerin tamtıldığı da görül
mektedir. Türk düşünce dünyasında materyalist fikirleri ihtiva etmesiyle 
bilinen Darwinizm, Vahdet-j Mevcuc!. Tabiat, Madde ve Kuvvet adı altında 
çevrilen eserlerin okunınası tavsiye ediliyordu. Ayrıca, düşünce taıjhimiz-" . 
de materyalist fikirleriyle tamnan çok sayıdaki mütefekkirin yazıları da 
İctihôd'da yayınlanmıştır. ·' 

Diğer taraftan, Baba Tevfik'in gayretleriyle ·ilmi, felsefi ve fenni eserler 
neşretmek amacıyla "Teceddüd-i İ/mf ve Felsefi Kütüphanesi" kurulmuş 
ve bu kütüphane sayesinde on bir adet (telif ve tercüme) kitap neşredilmiş
tir. Bu arada Yirminci Asırda Zeka Mecmuası, adlı bir derginin yayınma 

harp nedeniyle bir süre ara verilmek zorunda kalı.nınJ.ştır. 

Harbin sonunda Teceddüd-i İ/m-f ve Felsefi Kütüphanesi, Yirminci Asırda 
Zeka Mecmuası yerine; 1329'da (1913) Felsefe Mecmuası'nı neşretmeye 
başlamıştır. Mecmuada Baba Tevfik, Suphi Erdem, Ahmet Nebil, Meh
met Necip, Naci Fikret (1894-1945), Mithat Cemal, Memduh Süleyman 
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gibi düşünce adamlarunızın makaleleri bulunmaktadır. Materyali.zm, bu 
mecmua vasıtasıyla Türkiye'de yayılmış ve sempatizan bu~uştur. Fel
sefe Mecmuası'nda Suphi Erdem Darwinizini ve Lamarckizmi tamtırken, 
Memduh Süleyman da aym yönde bu mecmuada yazılar kaleme almıştır. 
Memduh Süleyman'ın "Haldkf Mürfeciler ve Avrupalı/aşmak" "Felsefe-i 
Edyan" başlıklı yazılan; Ahmet Nebil'in "Felsefe-i Muaşeret", "Ricat 
ve Teslim", "Arzın Menşei ve Tarihi" mevzulannda makaleleri; Baba 
Tevfik'in ise "Felsefi Maksat/ar", "Millileşmek Erne/i", "Kani ve Felse
fesi", "Memleketimizde Ahlak ve Arnelleri" ve "Felsefe Karnusu" başlıklı 
yazılan vardır. Yukanda isimleri zikredilen yazarlar, memleketimizde ma
teryalist fikirleri yaymaya çalışmışlardır. 

Piyano, Yirminci Asırda Zeka ve Felsefe Mecmua1an materyalist ideolo
jinin yaygınlık kazanmasında sistemli ve planlı bir strateji izlemişlerdir. 
"Teceddüd-i İ/mf ve Felsefi Kütüphanesi" adı altında yapıian (kitap, mec-
mua, gazete) neşriyat, materyalist filaiyatı memleketimizde tamtınada 
oldukça faal ve metotlu bir rol oynamıştır. Bu mecmualar, sadece mater
yalist düşünürlerin isimlerini vermekle yetinmeyip, fikirlerinin toplumda 
işlenmesine ve taraftar bulmasına da katkıda bulunmuştur (Akgün, 1988: 
142-143). 

Materyalizmin Türkiye'ye girişinde ve gelişmesinde, bir takım yayın ve 
kuruluşlann faaliyetleri, "modernleşme hareketi" olarak da değerlendiril-

. mektedir. ~u çerçevede ilk modernleşme hareketi, geniş anlamıyla Dr. Ab
dullah Cevdet tarafından gerçekleştirilmiştir. Abdullah Cevdet, İ etihad adlı 
dergisini, önce 1903'de Kahire'de çıkardı. Sonra İsviçre ve Viyana'ya ge

-- lerek, aym derginin yayıolanınasına yıllarca devam etti. Abdullah Cevdet, 
. l908'den sonra çalışmalarinı., İstanbul'da ölümüne kadar (1926) sürdür

dü. Kanunların laikleşmesi, Latin alfabesinin kabulü, Batı kıyafetlerinin 
alinması, kadınların hürriyeti ve Batı medeniyetine kökten giriş fikirlerini 
savundu .. İslamiyet aleyhinde bazı eserleri çevirmesi muhafazakar kana
dın tepkisine neden oldu. Başlıca dayanağı, çoğunu Türkçe'ye çevirdiği 
Gustave Le Bon'un eserleriydi. Abdullah Cevdet'in çokça etkiİendiği bu 
Fransız sosyo lo ğu, onun gibi bir tıp doktoruydu. Antropolojiden, felsefeye 
kadar çok çeşitli sahalarda eserler veren Le Bon, meselelere yaklaşımıyla 
da, Abdullah Cevdet'i kendisine hayran bırakıyordu. Fransız düşünürün, 
sosyal olaylan adeta bir matematiksel netlik ve kesinlik içinde sunması, 
Abdullah Cevdet' e tesir eden en önemli faktördü (Hanioğlu, 1981: 165). 

Abdullah Cevdet, Shakespear'in (1564-1616) bir çok trajedilerini (Ham-
/et, Macbecth, Kral Lear ...... ), Shiller'in (1 744-1 829) Guillaume Tel/'ini, 
HayYam'ın Rubafler'ini, Dr Dozy'nin İslam Tarihi'ni, Gayau'nun Terbi-

491 
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ye ve feraset'ini, Alfierei'nin lstibdat Felsefesi'ni ve Gustave Le Bon'un 
bir çok eserini Türkçe'ye çevirdi. A. Cevdet'in felsefe hakkında yaptığı 
derlemeler, Epikür'den Renan'a, Hafız Şirazi'den Felix İsnard ve Ludwig 
Büchner'e, bir çok düşünürün fikirlerinden kısa alıntılar yapan ve onlann 
görüşlerini yorumlayıp izah eden küçük birer felsefe ansiklopedisi niteli
ğindedir. 

Düşünürümüz, siyasi mücadelesinde, kendisine siyasal liderleri değil de 
felsefe ile ilgilenenleri model olarak almıştır. Nitekim Cevdet' in, Büchner 
ve Schopenbauer'i (1788-1 860) peygamber. olarak kabul etmesinin nedeni 
de budur. 

Genelde Müslümanlarla, özelde de anti-materyalistlerle (spiritüalistler) 
ilişkisi iyi olmayan Abdullah Cevdet, İslam'ı bir araç olarak kullanarak, 
yalnız Batı kurum ve teknolojisinin getirilmesini amaçlamış; bununla 
birlikte İslam ulemasıyla, biyolojik materyalist düşünürlerin fikirlerini · 
karşılaştırmak ve eşleştirmek yoluyla, Müslümanlara İslam'ın bizzat bi
yolojik materyalizm olduğıınu ispata gayret etmiştir. O, Efgani ve Abduh 
gibi "modernist İslamcılara karşı ha}rranlık duymakla birlikte, bu zatlann 
İslam' dan faydalanarak, başanya ulaşamayacaklannı savunuyordu. Efgani 

' ve Abduh'un Müslümanlan emperyalizmden kurtarma ve Batı'nın bilim 
ve teknikte ilerlemesinin, İslam dünyasına model olma düşünceleri A. 
Cevdet'i etkilemiştir (Hanioğlu, 1981: 151). 

Batı düşünc~sinden tercüme yapanlardan birisi de İttihat ve Terakki'nin en 
eski üyelerinden Hüseyinzade Ali, iki yönlü bir bümanizma fikrini savu
nuyordu; bir yönü ile Yunan-Latin, öteki yönüyle İslam büman!zmi. Ona 
göre, Doğu ve Batı arasında bulunan bütün milletler için bu çift hümanizm 
düşüncesi savunulmaktadır. O, bu tezi Tiflis'te çıkardığı Fuyuzat ve Ha
yat dergilerinde (1905) ileri sürmüş ve bu düşüncelerini 1910 yılına ka
dar İstanbul'da devam ettirmiştir. Bu görüşten hareketle Şeyhname 'den, 
ilyada'dan, Eneide'den, Faust'tan manzum tercümeler yapıruştır. Bu 
eğilimlerin karşısına muhafazakar kesimin Batı fikirlerinden de güç alan 
savunuculan çıktı. Sırat-ı Müstaldm ve Sebilürreşad dergilerinin hararetli 
yayınlannın ortaya çıkmasına sebep oldu 

Meşrutiyet devrinin "materyalist" düşünürlerinin en önemlilerinden biri 
de Beşir Fuad'dır (1852-1887). Akgün'e göre Beşir Fuad materyalizmden 
ziyade pozitivizme meyyaldir. Ancak onun bem pozitivist bem de materya
list etkileri oldukça fazladır. 

Beşir fuad, Diderot (1713-1784), D' Alerobert (1717-1778), D' Holbacb 
(1 723-1789) ve Büchner'in düşüncelerinden ilham alıyor, ancak zamanın-
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da Fransa'da edebiyat alanında Balzac, Stendal ve E. Zola'nın eserlerinde 
temsil· edilen realizmi savurtuyordu. Beşir Fuad Batı felsefe dü~üncesiyle 
Ortaçağ ve Doğu Düşüncesi arasındaki farkın özünün, bilimsel realizQ:ıde 
olduğunu kavrayan ilk Türk düşünürü olmuştur. Baba Tevfik, Ahmet Ne-

. bil, Abdullah Cevdet ve Celal Nuri materyalist ideolojiyi benimseineleri 
sebebiyle, Beşir Fuad'ın takipçiteri olarak görülmektedir. 

Beşir Fuad'ın başlıca iki cephesi vardır: Felsefede pozitivist, edebiyatta 
natüralist oluşu. Ancak düşünürümüzün İslam felsefesiyle ilgili çalışmalan 
da mevcuttur. Onun çalışmalarında İslam filozofları ve alimleri arasında 
dört isme rastlamlmaktadır: İbn Sina (980-1 057), İbn Miskeveyh El-Hazin, 
İbn Rüşd (1126-1198) veEl-Kindi (? , 873). Orhan Okay'a göre onun bu 
filozoflar hakkındaki bilgisi, L~wes'in Felsefe Tarihi'nden nakledilmiş
tir. El-Hazin hakkındaki - aslında Lewes'den tercüme olan -bir makalesi, 
Enviir-ı Zeka mecmuasında çıkmıştır. Aynca Beşir Fuad'ın Vıctor Hugo 
adlı eseri Türkiye' de yazılmış ilk tenkitli biyografidir. İkinci olarak, Vıc
tor Hugo'yu dolayısıyla romantizmi eleştiren ve natüralizmi ülkemize ithal 
eden ilk eserdir. Bununla birlikte bu eser, Beşir Fuad'ın edebi ve felsefi 
fikirlerini ortaya koyması bakırınndan kendisini tamtan en iyi eserdir. 

Beşir Fuad, gerek tıbbı tecrübi bir ilim haline getiren Claude Bemard 
(1813-1878) vasıtasıyla, gerekse pozitivist olarak doğrudan doğruya A. 
Comte'un felsefe sistemine bağlıdır. Yukanda belirttiğimiz gibi, Ahmet 
Akgün de Beşir Fuad'ın materyalizmden ziyade pozitivizme meyyal ol
duğu di.işüncesindedir. Düşünürümüzün kullandığı kavramlardan bu fikri 
destekleyecek noktalar bulmamız mümkündür. Mesela Türk ilim hayatın-

_ ... da "sosyoioji" tabirini, Comte'dan naklederek kullanan, odur. Büchner, 
mütefekkirimizin kültüründe önemli bir yer tutar. Onun felsefe anlayışı da 
materyalist görüşlere uygundur. Felsefede metafiziğin yerinin olmadığı ve 
felsefenin ancak bilimsel esaslar üzerine temellendirilebileceği fikri, XIX. 
Yüzyıl materyalistlerine aittir. Aynı düşüneeye B. Fuad' da da rastlanılmak
tadır. 

Beşir Fuad, metafiziği inkar etmiş, fakat din konusunda bir şey söyleme
miştir. Sahip olduğu materyalist ve pozitivist düşünceler nedeniyle ruhun 
bekasma inanmayarak, bedenin dışmda bir ruh cevherinin varlığını red
detmektedir. Batının Türkiye'de bilinnieyen şölıretli düşünürlerinden(E. 
Zola, Alphonse Daudet, C.. Dickens, Gustave Flaubert, Ludwig Büchner, 
H. Spencer, D' Alembert, De la Mettirie (1709-1751), Chembers, Dide
rot, C. Bemard, Ribaut, Gabriel (1843-1904), Tarde) ilk defa bahseden ve 
çeşitli eserleriyle onları tamtınaya çalışan, Beşir Fuad'dır (Okay, trz: 17, 
138-:187, 219). 

493 



' · 

494 

.BAYRAM AL l ÇET I NKAYA 

Tanzimat'tan sonra Türkiye'de materyalist felsefeyi yaymaya çalışaniann 
önde gelenlerinden olan ve Beşir Fuad'ın takipçisi sayılan Baha Tevfik, 
eserleriyle, gazete ve dergilerde çıkan yazılanyla yeni bir düşünce ekolü 
başlatmıştır. Bunun yanında o, aynı zamanda Batı kültürüne de aşinaydı 
(Çubukçu, 1986: 60). Materyalizmi yayma faaliyetlerinde, Subhi Ethem, 
Süleyman Memduh, Ahmet Nebil, Naci Fikret ve Faik Şevket onun kalem 
arkadaşlarıdır. İyi bir polemikçi olan Baha Tevfik, çattığı kimselere sert 
h ücumlar yaparclı. Ahlak kitabı yüzünden Ali Kemal' e, filozofluk tasladığı 
için Rıza Tevfik•e hücum etmiş, Serap adlı eseriyle Mehmet Rauf'u hır
palamış, Rifat Necdet'in his ve fikirlerini biiltalamıştır. Spiritüalist eserle
rinden dolayı Ahmet Hilmi'ye (1865-1914) saldırmış, Türkçülük bahsinde 
Gökalp'e, edebiyatın faydasız ve gereksizliği kontıSunda Ahmet Haşim'e 
çatmıştır (B olay, 1995: 105-1 06). 

Baha Tevfik'in çıkardığı Felsefe D?rgisi, Türkiye'de bu adla çıkan ilk ya- . 
yın organıdır. İyi derecede Fransızca bilen B. Tevfik, bu dergide bir felse
fe dili ortaya koymaya çalışmıştır. Zira Meşrutiyet dönemindeki i1ı:ni ve 
felsefi eserlerin dili ağdalı olduğu için, sadece halk değil münevverler bile 
bu eserleri kolaylıkla anlayamıyordu. Bunun için Baha Tevfik, özellikle 
Madde ve Kuvvet ve Vahdet-i Mevcud'da zamanına göre oldukça sade bir 

1 

dil kullanmıştır. Bununla birlikte bir felsefe sözlüğü meydana getirmeye 
gayret ettiyse de bunu tamamlayamamıştır · 

. \ 
Felsefeye "geleceğin bilimi" diyen Baha Tevfik' e göre her ulusun bir fel
sefesi, ahlalç ve töresi vardır. Ancak bunları düzeltmeli, olgunlaştırmalı ve 
çağdaşlaştırmalıdır. Fazıl A.hı:J?.et'le Subhi Erdem'i öven Baha TeVfik, sa
dece materyalist felsefeyi benimseyen ve müspet bilimlerin yöntemlerini 
savunanlan filozof kabul ederek, felsefeyi tek açıdan yorumlama yanılgı
sına düşmüştür. 

Felsefe Mecmuası, Piyano, fimıinci Asırda Zeka gibi dergilerde yazıları 
çıkan düşünürümüzün, aynca Be_zmi Nusret Kaygusuz'un çıkardığı. Tenkid 
(altı sayı çıkmıştır) mecmuasında da makaleleri neşredilmiştir. Yimıinci 
Asırda Zeka mecmuasında felsefi, ahiili ve içtimai eleştiri yazıları yazıp, 
bunları Felsefe-i Ferd ve Teceddüd-i ilmi ve Edebi adlı eserlerinde topla
mıştır. Felsefe Mecmuası 'nda ve İştirak'te de birçok yazısı olan Baha Tev
fik, Eşşek, El-malum gibi garip isimli gazeteler ile Karagöz gazetesinde 
yazılar kaleme almıştır (Akgün, 1998: 237-238). 

Başlangıçta materyalizme meyilli olan Meşrutiyet devri mütefekkirleri
mizden Ahmet Mithat'ın da bu dönemin felsefi düşüncesinin şekillenme
sinde katkısı inkar edilemez. Hayatının ikinci devresinde İslam ah:Jakına 
ve düşüncesine bağı kuvvetlendi. İlk düşüncelerinden vazgeçerek, ateist ve 
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materyalist yazarlan tenkit etti. Ömrünün ikinci dön~minde, Nizti-ı ilm-i 
Din (Din ve İ/im Çahşması)-ismiyle Draper' den tercüme ettiği eserde, onun 
İslam aleyhtan olmadığını, İslam'ın ilme aylan olduğunu söylemekle hata 
ettiğini; bilakis İslam'ın ilme teşvik eden bir din olduğunu göstermiştir. 

Bazı araştırmacılara göre, Türk düşünce hayatında Batının felsefi problem
leri üzerinde düşünölmeye Ahmet Mithat'la başlanılınıştır. Onun zamanı
na kadar Tanzimat düşünürlerinin ve Yeni Osmanlılar'ın fikir problemle
ri siyasiydi. Ali Suavi ve Namık Kemal' de, zaman zaman Descartes ve 
Pascal'ın isimleri geçmişse de çağdaş Batı felsefesinin meseleleri üzerinde 
fazla durulmamıştı. İbn Sina (980-1037) ile Gazali'yi (1058-1111), felsefi 
düşünce için yeterli gören bu nesil, Avrupa'da teknikten, siyasi devrime 
yarayacak fikirlerden başka bir şey arayamazdı. Bu açıdan Ahmet Mithat 
farklıydı; gerek gençlik yıllarında materyalistken, gerekse olgunluk dö
neminde spiritüalist eğilimliyken, artık o basit "İslamcılık'' klişesi içine 
sığmayacak kadar geniş bir ufka sahipti (Ülken, 1992: 115-116). Ayrıca 
onun sayesinde, Osmanlı okuru Batı' daki edebi tartışmalardan, bilimsel 
gelişmelerden, hatta din karşıtı akımlardan haberdar olmuştur. 

Ancak Ahmet Mithat Efendi'nin Batı düşüncesinden. etkilenerek kaleme 
aldığı felsefi yazılan, felsefi derinlikten yoksundu. Fakat felsefe ile ilgili 
yazılarında, yeni öğrendiği Avrupa bilimi ve felsefe tarihi ile dini akidele
rinin .arasındaki uyuma özen göstermiştir. Bu cümleden olarak düşünürü
müz, Lam~ckizm'in verileriyle İslami esaslan birleştirme, hatta Kur'an 
ve Hadis'le temellendirme cehdine girişmiştir. Yıne de o, din felsefesinde 
İslamiyet' e kuvvetle bağlı olup, bütün felsefi fikirlerini bu miliver etrafıncta 

·-toplamıştır. Pedagojiye ait eserlerinde tecrübeye dayanarak bazı fikirler or
. taya atmışsa da bu fikirler tıpkı Batı felsefesi hakkında yazdığı yazılarında
ki (birbiriyle ilgili olmayan filozofların isimlerini sıralaması) gibi sathidir. 

Doğu'da felsefe ve hikmet kavramlannın, genellikle ayrı mevzular ola
rak telakki edilmesi, zaman zamanAhmet Mithat'ta da görülmektedir. Ona 
göre felsefe, BatıWann birbirini nakzetme esasına dayanan bir takım dü
şünce sistemleridir. Hikmet ise, varlığıJ kainatın mahiyetini; Kur'an hü
kümlerinin ışığı altında araştırma ve düşünmedir. Bununla birlikte Ahmet 
Mithat, çok defa Şark hikmeti için de felsefe tabirini kullanmıştır. O, Garp 
düşüncesini değerlendirirken de, Batı felsefi sistemlerini maddiyatçılık
maneviyatçılık veya ·ahlakilik-gayrı ahiililik noktai nazarından mütalaa 
etmektedir (Okay, 1975: 277-283). Bu açıdan "anarşizm" olarak vasıf
laıidırdığı "hürriyetçiliğin" ve XVIll. yüzyıl Fransız iktisatçılardan esin
lenmiş olan Türk serbest girişimciliğinin de karşısında olmuştur (Ülken, 
1992:. 119). 
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Materyalizmin Türkiye'de tawtılıp yayılmasında rolü olanlardan birisi de 
Subhi Ethem'dir. Meşrutiyet devrinde Bergson'u (1859-1941) tanıtmaya 
önderlik etmiştir. Erken ölümü kendisinden beklenen önemli eserleri ver
mesine engel olan diişünce adamımız, ilk defa büyük Fransız metafizikçi
sinden (Bergson) geniş bir şekilde bahsetmiştir. Subhi Ethem, Türk evrim
cilerinden olup, Selanik'te çıkan Genç Kalemler Dergisi'nde ve Felsefe 
Dergisi 'nde yazılar yazmıştır. 

Darwinizm hakkında eleştirel bir kitap yayıniayan Memduh Süleyman, 
Hartman'ın (1842-1906) Darwinizm adlı es~rini de Türkçe'ye çevirip neş
retmiştir. Felsefe Mecmuası, Riba! ve Yirminci Asırda Zeka Mecmuası'nda 
makaleleri olan düşünürümüz, bu yazılarında tekamülcü fikirlerio yawnda 
materyalist düşüncelerini de savunmuştur. 

Fikıi karışıklık ve çeşitliliğin yoğun olduğu bu devrin hakkında çok ko
nuşulan düşünürlerinden birisi de, Tevfik Fikret'tir (1867-1915). "Tarihi 
Kadim" şiiriyle sadece ateistliğini ilan etmekle kalmamış, aynı zamanda 
Alman materyalist Feuerbach üslubunda din karşıtı bir kişilik sergilemiş
tir ... Ona en sert cevabı, Mehmet Akif vermiştir. M. Ali Ayni, felsefi bir 
eserle Fikret'in "Tarihi Kadfm "indeki fikirlerini tahlil ve tenkit ederek, 
ondaki şüphecilik, kötüdıserlik ve dinsizlik kırıntılarını cevaplandırm.ış
tı. Felsefeyle hiç meşgul olmayan Fikret, zamanın önemli ilim ve felsefi 
akımlarından da habersizdi (Bolay, 199~: 46-47). 

Tevfik Fikret'te ahlak sorunu, ana sorundur; fakat onun ahlak anlayışı, dini 
ahlak değil, hümanist bir ahlaktır. Bu da geleneklerden kurtulmak, akla tam 
özgürlüğü vermek ve ferdi insanlığın bir üyesi yapmak sorunudur. Dola
yısıyla Fikret, ahlakta materyalist, hatta nihilist, bilgi ve ilim anlayışında 
materyalisttir (Berkes, 1973: 339). 

Materyalist düşünürlerimizden Cehıl Nuri de, İslam ile materyalizm ara
sında ilişki kurma denemesine girişmiş - belki- ilk düşünürümüzdür. İsla1)4 - . ,, 
dininin bünyesine materyalizmin uyduğunu söyleyerek, Islamiyet'te yapıl-
masını istediği tasfiyenin ( elemenin) yerine maddeci felsefeyi yerleştirmek 
arzusundaydı. Celal Nuri'nin bu anlayışının bir benzerini (yukarıda belirtti
ğimiz gibi) Abdullah Cevdet'te görmekteyiz. Abdullah Cevdet.de, İslam'ın 
kendisinin bizzat biyolojik materyalizin olduğunu ispata. çalışmıştır. 

Bu bağlamda, Münif Paşa ve Hoca Tahsin'den de kısaca ·bahsetmemiz 
yerinde olacaktır. Mecmua-ı Fünun'da felsefeyle ilgili bir çok makalesi 
yayınlanan Münif Paşa'nın "Tarih-i Hükamtiy-ı Yunan" başlığı altında
ki yazılarında Thales (M.Ö.570-450), Solon, Pythagoras (M.Ö.570-496), 
Heraklitos, Anax:agoras (M.Ö.500-420), Demok:ritos (M.Ö.406-371), Sok-
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rates (M.Ö.470-399), Antistenes (M.Ö.422-365), Efl~ (M.Ö.430-347), 
Aristoppos (M.Ö.435-356) vb. filozoflardan bahsetmektedir. 

Hoca Tahsin (1812-1880) ise, Türkiye'de Batı anlayışında (metot) ilk psi
koloji kitabını yazmıştır. Onun Tarih-i Telçvin, Hi/kat, Esas-ı İlm-i Heyet, 
Psikoloji Yahut ilm-i Ruh, Esrtir-ı Ab-u Hava gibi önemli eserlerinin yanın
da, Volney'den Loi Naturel risalesini Nevtimis-i Tabiiyye ismiyle tercüme 
etmiştir (Akgün, 1988: 118, 163). 

Memleketimizde materyalizme gönül verenler, Doğu'ya ve geçmişe bak
maya gerek duymuyorlardı. Bunlar, Batıcılıkta pozitivizme meyilli olan 
düşünöderimizden daha radikal bir tavır içindeydiler. Ethem Nejad (1887-
1921), Suphi Ethem, Refik Nevzat gib~ sosyalistler, daha ileri bir klik kur
dular. Hilmi . Ziya 'ya göre Meşrutiyet yıllarında Sosyalist Hareket, henÜZ 
çok zayıf olmakla birlikte fikir hareketi olarak ÜZerinde durolmaya değerdir. 

Osmanlı Sosyalistleri, fikirlerini bilhassa İ ştirak dergisinde açıklamışlar ve 
kısa ömürlü de olsa, günl~ gazeteler çıkarmışlardır. 1911 yılında Sosyalist 
Hareket'in Paris şubesi kurulmuş; kendisini "İlk Türk Sosya/isli" olarak 
tanıtan Dr. Refik Nevzat da taş basması bir gazete olan Beşeriyet'i yayın 
hayatına sokmuştur. Osmanlı Sosyalistleri, Meşrutiyet'in örfi idaresi (sıkı
yönetim) rejimi altında diğer fikir cereyanlan gibi, kendisini ifade etmekte 
büyük güçlüklerle karşılaşmışlardır. Karl Marx'ın resimlerine yayın organ
larında rastlanılmakla beraber, göre fikirlerinin anlaşıldığı iddia edilemez 
(Tunaya, 1960: 97-98). 

Meşrutiyet devrinde, materyalist düşünceyi benimseyen düşünürlere şid-
.-detli tepkiler de gelmiştir. Hatta siyasal anlamda çoğunu "İslamcı" olarak 

(içlerinde Türkçiller de vardır) nitelendirebileceğimiz mütefekkirlerimiZ, 
·bu akıma bir reaksiyon olarak, memleketimizde anti-materyalist (spiritüa
list) felsefeyi oluşturmaya çalışmışlardır (Bkz. Toku, 1996) Ahmet Mithat, 
İsmail Ferit, Harputizade Mustafa Efendi, Şehbenderzade Filibeli Ahmet 
Hilmi, Halil Edip, Emin Feyzi, Ziya Gökalp, İsmail Fenni (1855-1946), 
Ömer Ferid, M. Şemseddin, Ahmet Harndi Akseki gibi bir çok mütefek
kirimiz çeşitli makale ve eserlerinde materyalizmi eleştirmişlerdir. İsmail 

. Ferit, materyalizmitenkit amacıyla 1312 (1896) tarihinde İbtôl-i Mezht;_b-i 
Maddiyun adlı bir eser yazmıştır. Süleyman Halit tarafından yayınlanan bu 
eser, Ludwig Büchner'in Madde ve Kuvyet isimli eserini tenkit için kaleme 
alınmıştır. Harputizade de .1330 (1914)'da yazdığı eserde, Büchner'in dü
şüncelerini tenkit etmiştir. Şebbenderzade (1865-1914) de, Celal Nuri'nin 
Ttfrih-i İstikbal isimli eserinin birinci cildi olan, Mesail-i Fikriye 'deki ma
teryalist görüşleri eleştirrnek gayesiyle Huzur-ı Aklü Fende Maddiyyun 
Mesle.ki adıyla bir eser telif etmiştir. Allah 'ı İnliar Mümkün müdür? ismiy-
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le yazdığı eserinde de ateizmin mümkün olup olmayacağını tartışmış ve 
çeşitli düşüncelerin felsefi eleştirisini yapmıştır (Akgün, 1998: 427, 460). 

3. ANTİ-MATERYALİSTLER (SPİRİTÜALİSTLER) 
İslarncılık, geleneksel -İslam'dan farklı biçimde rakip olarak diğer dinleri 
almaz. İslamcılığın rekabet ettiği düşünceler artık Hıristiyanlık gibi din
lerden ziyade pozitivizm gibi 19. yüzyıl felsefi düşünceleridir. Bu devrin 
dini kökeni ağır basan düşünürlerinin, Hıristiyan misyonerlerinin saldın ve 
ithamlarına karşılık vermemelerinin ve pozitivistlerin Hıristiyan teolojinin 
tutarlılığına yönelik eleştirilerini silah olarak kullanmamalarının gerekçe
leri vardır. Çünkü İslamcılık cereyaw ideolojilerle mücadele etmiş, ancak 
"reddettiği" ideolojilerden kendis~ yararlana~ağı kısımlarını benim
semekte bir sakınca görmediği gibi ihtiyacı olduklarını eklektik biçimde 
iktibas etmiştir. Hatta Batılı felsefi sistem ve düşüncelere nüfuz ederek, 
diyalog arayışına girmiştir (Türköne, 1991: 29) Tabii ki bu felsefi ekolle
rin inceleme, öğrenme ve diyalog arayışı, kendiliğinden gelişmiş bir vakıa 
değil, daha çok bir "savunma psikolojisi" içerisinde ortaya çıkmıştır. Zira 
"terekkiyôt"ın gerçekleşmemesinin müsebbibi olarak din ve mukaddesat 
itharn altındaydı. 

\ 
Türkiye' de Ortaçağ Kelamcılığından felsefeye geçiş ve anti-materyalist bir 
felsefenin yayılışı, yukanda ifade etmeye çalıştığımız bir vasatta ·ortaya 

' çıkmıştır. "\ 

İkinci Meşrutiyet devrinde "spiritüalist" bir karakter taşıyan felsefenin 
Şehbenderzade Ahmet Hilmi ye İsmail Ferit gibi temsilcilerinin yanında, 
Sait Halim Paşa, Mehmet Akif, M. Şemsettin, Şeyh Musa Kazım, Mtistafa 
Sabri, Milaslı İsmail Hakkı, Manastırlı İsmail Hakkı ve Harndi Ya~ır'ın 
isimleri de zikredilebilir. Bunlardan Ahmet Hilmi tartışmalarında salt 
felsefidir, diğerleri ise hem felsefi hem de dinidir. 

İslamcı cephenin yayın organı, Sırat-ı Müstakim 'dir · ki, şonradan 
Sebflürreşad adını almıştır. Aynca Beyônü'l-Hak, Mahfel, Livô-ı İslam, 
Mekôtip ve Medôris gibi dergiler de bu cephenin yayın organlan arasında
dır. Bu cereyaw Cemalettin Efgani ve Abduh gibi zamanın iki büyük fikir 
adamı destekleıniştir. Yukanda isimleri zikredilen İslamcılardan Sait Halim 
Paşa, MehmetAkif,AhmetNaim, M. Şemsettin, Ferit, M. Harndi ve İzmirli 
İsmail Hakkı diğerlerinden farklıdır. Zira bu düşün~lerimiz en az bir Batı 
dilini bilip, Batı kültürü almış, modernist fikirli olup diğerleri muhafazakar 
ve daha çok tek taraflı Qilgiye sahiptir (Bolay, 1995: 37-40, 190-191). 

Meşrutiyet devri "spirilüalist" mütefekkirlerimizin fikirleri şöyle bulasa 
edilebilir: Toplumda dini duygular gittikçe zayıflarnakta olup bunun sebebi 
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de di.nin asıl kaynaklanndan öğrenilmemesidir. Din karşıtlan da hurafeleri 
gerekçe göstererek dinin ilerlemeye engel olduğunu iddia etıııektedirler. 
İslamcılar da yukanda belirttiğimiz gibi, İslam'ın ilerlemeyi engelleyici 
bir unsur olmadığının ispatına çalışmışlardır. ikinci Meşrutiyet "spiritüa
/istleri", bir taraftan dini, esas kök ve kaynaklanna dönerek izah ederken, 
diğer taraftan daAvrupa'daki felsefi ve bilimsel gelişmelerden münevver
leri haberdar etmeye çalışmışlardır. M. Şemsettin'in Felsefe Dersleri ve 
Ferit Kam'ın Dini Felsefi Sohbetler 'i bu amaca yönelik çalışmalann mah
sulleridir. 

Bu dönemde edebiyat alanında da pozitivist ve materyalist gruba. karşılık, 
di.nl bir "spiritüalizm "i temsil eden İslamcı grup yer almaktadır. Birbirine 
zıt bu iki akımın en can alıcı örneği Akif'le Fik:ret arasındaki tartışmalardır. 
Ancak burada W. C. Smith'in Türk modernisi lslômcılarmın farklılığını 
ortaya koyup analiz eden·düşüncelerini ilginç olması bakımından belirtme
miz uygun olacaktır. Ona göre modernist İslamcılarm ağzından Eş' ari' den, 
Gaziili'den veya İkbal'dennadiren bahsedilmesi doğaldır; ancak Luther'in 
isminin duyulması ·şaşırtıcı bir durumdur. Modernizm taraftan Türkler 
Garp kitaplanna yönelirken, Batı 'nın "cicili bicili" yönlerine kapılan Mısır 
Müslümanlanndan tamamen farklı olarak, sathi taklitçi değil, şuurlu Garp-
çıdırlar (Smith, 1953: 19). · 499 

Meşrutiyet döneminde anti-materyalist akımın, materyalizme bir reak-
. siyon olarale doğduğUnu yukanda belirtmiştik. Binaenaleyh bu devirde 
"İsbôt-ı Vôcib" mevzuunda telif edilen eserlerin çoğu, İslam dünyasına 
dışandan ithal edilen ve Allah'ın varlığım inkara dayanan felsefe ve görüş- . 

_ ..... lerin reddine dairdir. Bu bağlamda Efgani'nin (1838-1897) er-Red ale'd
.Dehriyye 'sini Ferid Vecdi'nin (1878-1945) eserlerinden el-Hadiqatü'l
Fikriyye 'si ve el-İslôm fi '/-Asri '1-İlmi'sini, İzmirli'nin Muhtasar Felsefe-i 

. Ülô'sı ile M. Şemseddin'in (1884-1961) Felsefe-i Ülii'sını zik:redebiliriz. 
Ayrica İsmail Fenni'nin (1855-1946) Küçük Kitapta Biiyük Mevzular'dan 
başka bilhassa Maddiyyun Mezhebinin İzmihlali isimli hacimli kitabı tak
dire şayandır. Ferit Kam'ın Emile Boirac'a ait Cours elementaire de philo
sophie adlı kitaptan İl m-i Môba 'qettabia diye tercüme ettiği kısım da güzel 
bir çalışmadır. Yine MehmetAli Ayni' nin, Tevfik Fikret'in Tôrfh-i Kadfm 'e 
cevap olarak kaleme aldığı Reybflik, Bedbin lik, Lôilôhflik Nedir? adlı eseri 
ile Ali Fuat Başgil'in (1893-1963) eseri Din. ve Laiklik'i, M. Şekip Tunç'un 
(1886-1958) Bir Din Felsefesine Doğn1 adlı denemesi ve Hilmi Ziya'nın 
Tarihi Maddeciliğe Reddiye 'sini belirtmek gerekir (Topaloğlu, 1992: 159). 

Bu öncülerden felsefi birikimi ve vukufiyeti ileri seviyede olan Ahmet Hil~ 
mi~ tahsilini Filibe'de yapmış ve "Mebôdi-i Ulum"u Filibe müftüsün-
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den okuyup, Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştur. 1908'de İttihad-ı 
İslam gazet~sinden sonra Tasvfr-i Ejkar 'da felsefi ve siyasi yazılar kaleme 
almıştır. Bu yazılannda Ahmet Hilmi, dini, felsefi ve sosyolojik temellere 
dayanmıştır. O, il.mi ve felsefi ağırlıklı düşüncelerini 1910 yılının başl~
da ~aftalık olarak gazetelerden bağımsız çıkarttığı.Hikmet'te açıklamıştır. 

Batı felsefesinde ve tasavvufta mahareti ·derin olan Ahmet Hilmi, aynı 
zamanda ileriyi gören bir siyasetçi idi. Kendisine özgü güzel üslubuyla, 
Darulfiinıln'da felsefe müderrisliği yaptığı zaman konferanslar da veriypr
du. Ahmet Hilmi, "Varlığın İlıni" olarak kabul ettiği felsefeyi tızik ötesi bir 
alana kaydınrken, mutlak hakikat peşinde koşan, hem Batı hem de İslam 
dünyasının, hatta tasavvuf hareketinin· etkisi altında görüşlerini sunmuş
tur. Ortaya koyduğu bütün düşüncelerinde hareket noktası, mutlak varlığın 
tevhidi prensibidir. Ahmet Hilmi mutlak varlığın tevhidi konusunda hiçbir 
taviz vermeyerek, materyalizmin ve diğer felsefi ekallerin metafizik karşı
sındaki yetersizliğini ortaya koymuştur. Meselelere İsl8mi bir yaklaşım ge
tirmesi açısından dikkate değer bir profil çizmiştir. Metodik bazı eksiklik
lerinin ve ortaya konulan düşüncelerinin anlaşılmasında ortaya çıkan güç
lükler Ahmet Hilmi'nin olumsuz yönleridir (Uludağ, 1996: 42, 233-234). 

Ahmet Hilmi, -de tıpkı İsmail Hakkı İzmirli ve aynı fikri grup (ant-i ma
teryalist/el~ içerisinde bulunan diğer _arkadaşları gibi- materyalizmin ve 
özellikle monist materyalizmin temsilcileri olan Haeckel (1834-1919) ve La 
Dantec'in görüşlerini tenkit etmiştir. Dolayısıyla eleştirileri Baba Tevfik'i de 
içine aldığından Baba Tevfik'in karşısındaki Rıza Tevfik'in yerine Ahmet 
Hilmi geçiyordu. Ahmet Hilmi'nin pozitivizmle ilgili fikirleri, spiritüalist 
bir görüşle memleketimizdeki bu akımın ilk tenkirli özelliğini taşımaktadır 
(B olay, 1995: 233) Onun felsefi eserlerinden bazılan şunlardır: Allah 'ı İnkar 
Mümkün müdür? (Tarihi İslam 'ın 1: zeyli) Yahut Huzur-ı Fende (1 911), İl m-i 
Ahvali'r-Ruh (1911), .üss-i İslam (1916), Huzr-u Akl ii Fende Maddiyyun 
Meslek-i Delaleti (1916), Tasavvuf-ı İslômf ve Fünim-i Cedfde V? Felsefe 
(Hikmet Dergisi'nde 60 sayfa devam eden fakat yarım kalan makale). 

Ahmet Hilmi ile aynı mevzularda çalışan İsmail Fenni (1855-1946), çağ
daş Batı felsefesindeki tetkikleriyle eski vahdet-i vüciid fikirlerini can
landırmıştır. Ül.ken, onu "vahdet-i vücutçu ve modernisi ls/tim .filozofu" 

olarak vasıflandırınaktadır. Tahlillerf ve objektifliği bakımından İsmail 
Fenni, meslektaşı ve fikir arkadaşı Ahmet Hilmi'den daha ölçülü ve daha 
güçlüdür. Buna karşılık Ahmet Hilmi eklektisizme yanaştığı halde, İsmail 
Fenni sistematik olarak "panteist" kalmıştır. Ancak bu noktada H. Ziya 
Ülken, İsmail Fenni hakkında iki farklı yargıda bulunmuştur. Onu bir ta
raftan vahdet-i vücudçu olarak değerlendirirken; diğer taraftan panteist 
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olarak kabul etmiştir. Her ne kadar Ülken, İsmail Fe~'yi panteist olarak 
kabul etse de, İsmail Fenni Hegel veya Spinoza'nın panteizmi anlammda 
bir panteist değildir. Ancak onun için İslam düşüncesinin ruhuna uygun bir 
vahdet-i vüciidçu diyebiliriz. 

Onun, çoğunluğu felsefi ağırlıklı olan eserleri şunlardır: Lügatçe-i Felse
fe, Maddiyyun Mezhebinin İzmihlali, Kitab-ı İzale-i Şükiik, Vahdet-i Vü
cut ve Muhiddin-i Arabf, Küçük Kitapta Büyük Mevzular, Hün·iyet (Stuart 
Mill'den tercüme), Asr-ı Hazır Maddiye Mesleği (P. Janet'ten tercüme), 
Usul-i Maliye Hülasası, Dürretü'l-Yetimiyye (İbn Mukaffa'ın Ahlak adlı 
eserinin tercümesi), Hayat ve Madde (Oliver Lodge'den tercüme), Heyet-i 
İctimaiyyede ve Hayatta Muvaffak Olmak İçin Amelf Maliimal (Baron 
Stafen'den tercüme), Hakikat-i Zarafet, Enwir-ı Hakikat (vefatından sonra 
Hakikat Nurları adı ile basılmıştır), Büyük Filozoflar. 

İsmail Fenni, Ahmet Hilmi'den sonra 1928'de yayınladığı Maddiyyıln 
Mezhebinin İzmihlali adlı eseriyle materyalizini felsefi, ilmi ve dini bir 
görüşle eleştirmiştir. Eleştirileri daha çok Bücbner'in fikirlerine yönelik 
olmakla beraber, aynca monizın, pozitivizın ve tekamül sistemlerini de 
tenkit ederek redd~tmiştir. 

Meşrutiyet devrinin "spiritüalist"lerinden birisi de ö. FeritKam'dır. Onun 
felsefe problemleri üzerindeki inceleme ve araştırmalan Süleymaniye 

. Medresesi'ndeki Umumf Felsefe Dersleri ile genişlemiş ve bu münase
betle kadim Hint ve Çin'den başlayarak, Doğu ve Batı filozoflarını oku
muş, bunlar hakkında eleştiriler ileri sürmüştür. O, felsefede şu meseleler 

~ üzerinde durmuştur: İnsanın kendi varlığını tanıdığı andan itibaren, aklını 
daima meşgul eden Allah'ın varlığı ve kainatın ve varlıkların yaratılması, 

· 'Allah'ın insan ile münasebet kurması (vahiy-kitap), nübüvvet, insanın ya
pısı, ruhun varlığı, ruhun hayatı, ölüm, ahiret bayan, kaza-kader, takdir, 
inian, inkar, inkarın psikolojik .sebepleri gibi mesel eler. 

Ferit Kam'ın yakın arkadaşlan arasında Mehmet Akif, Fatin Gökmen, 
Zakir Olgun, İzmirli, Süleyman Nazif gibi devcin önde gelen edebiyat ve 
felsefe çevresi vardır. Tanınmış Fransız oryantalisti Louis Massignon Ferit 
Kam'ı, bir yazısında "Filozof" olarak nitelendirmiştir. Mehmet Akif de 
ona "üsiad-ı hakimi m" (felsefede üstac4m) diyerek takdir ve hürmet etmiş
tir. Kam'ın dineve felsefeye ait eserleri şuiıiardır: Felsefe Tarihi Notları 
{1917 -1922), İl m-i Ahlak {1923-1925) [E. Boirac' ın Felsefe İlkeleri'nden 
Ahlak İlmi adlı eserini Mebôdi-i Felsefeden Ahlak İ/mi adıyla bazı ekler 
yaparak Türkçe'ye çevirmiştir], Dfnive Felsefi Sohbetler (1913), Vahdet-i 
Vücut {1915), İ/m-i Maba'dettabia {1925-1927), Kınalızade Ali Çelebi 
(D~F.'M, 1916, sayı: 4), Eski İran 'da Feisef~ (Bolay, 1995: 27-30). 
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Ferit Kam'la aynı "spiritüalist" akımın içinde olan diğer bir düşünürü
müz, Mehmet Ali Ayni' dir (1868-1945). Onun iki cepbesi vardır: Biri ba
sın hayatında çıkan felsefi eseriere dair güçlü eleştirel yazılan ile tenkitçi 
yönüdür: Rıza Tevfik'in Kamus-ı Felsefe 'sini ve "Gülşen-i Raz" yazısını; 

Bahur İsrail'in Abbe Barbe' den çevirdiği Felsefe Tarihi 'ni; Baba Tevfik'in 
Foille'den çevirisi Felsefe Dersleri'ni şiddetle tenkit ederken, Ahmet 
Naim'in Fonsgrive'den llmü 'n-Nefs adıyla yaptığı tercümesini ise övmek
tedir. Ayni, Günaltay'ın Felsefe-i (!la Dersleri adlı eserini, aslı Boirac ile 
karşılaştırarak eleştirmiştir. Memduh Süleyman'ın çevirdiği Darwinizm 

. • ı 

isimli eser ile Suphi Ethem'in Bergson ve Felsefesi adlı eseri de kaynak-
lanyla karşılaştmlarak, Ayni'nin eleştirilerine hedef olmuştıır. Ayni'nin 
ikinci cephesi tasavvufa dönüktür. Onun bu cephesinde, tam bir mistik or
tam hakimdir. Vahdet-i Vücuda bağlı olduğunu göstermek amacıylaAhmet 
Hilmi ve İsmail Fenni gibi çağdaş felsefe ve ilim incelemesi yapmaya ge
rek görmemiştir (Ülken, 1992: 301-302). 

Anti-materyalistleri siyasi fikirler anlammda en çok etkileyen düşünürlerin 
başmda Efgani gelmektedir: Bazı araştırmacılar, bu fikre fazla itibar etmi
yor. Onlara göre Efgani, kendisine takaddüm eden Yeni Osmanlılar'la kar
şılaştırıldığında, ortaya attığı fikirlerde hiçbir orijinallik bulunamayacağı 

502 gibi, Yeni Osmanlılar'ın ondan önce daha kapsamlı ve daha tutarlı görüşler 
geliştirdikleri de görülebilir. Bu açıdan 1869-1870 yıllarmda İstanbul'da 

\ 

bulunan Efgaru•nin ''yeni" fikirlerinden istifade ettiği söylenebilir. Zaten 
Efgani'ye ~tfedilen "İttihat-ı İsitim" fikri, onun yazılannda 1883 'ten önce 
görülmez. Bu tarih Osmanlı .aydınlarma göre önemli bir geciknieyi ifade 
etmektedir (Türköne, 1991: 35-36; Ankara 1994: 116-123). 

Meşrutiyet devrinde~ din felsefesi alanında da çalışmalar yapılmıştır. "Din 
Felsefesi" kavramından söz edilmesi, ancak II. Meşrutiyet döneminde 
başlamıştır. Bu kavrapıı ilk.kullananlardan olan Memduh Süleyrrian, 1326 
(1910) yılında ''Felsefe-i Edytin" (Felsefe Mecmuası, c. ı: 141-.142) adlı . 

makalesinde dinler felsefesinden söz etmiştir. Din felsefesinden ilk bahse
denlerden Eşrefzade Muhammet Şevken Bey de, üıum-i Şeriye Şubesi'nde 
Kelam bölümüne Din Felsefesi (Felsefe-i Din) dersini koymuştıır. M. 
Bayrakdar'a göre din felsefesi, 1910 yılından sonra, Osmanlı mütefekkir 
ve münevverlerinin ilgi alanına girmiştir. Bundan sonra din felsefesiyle 
ilgili bazı makaleler yayınlanmıştır (Bayrakdar, 1997: 17-~8). 

Ahlak ilmi alanında ise, Bursalı Mehmet Tahir, Ahltik Kitaplarımız adlı 
eserinde (1909) Türkçe yazılmış ahlak kitaplarının isim ve müelliflerini 
toplamıştır. M. Ali Ayni de Türk Ahltikçıları adlı eserde on kadar ahlak 
yazan hakkında bilgi vermektedir. 



ÇAGDAŞ ISLAM DÜŞÜNCESI 

Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde bütün okullard'a, ahlak dersi okutul
muştui. Ortaokullarda Birgivı'nin Risale'si liseterin son iki ~ırufuida da, 
Ahirik-ı Hamide (1895) ve İlm-i Ahlak adlı eserler ile Muslihiddin Adil 
Bey'in Malumat-ı Ahirikiye ve Medeniyeti, Maarif Nezareti'nce orta de
receli okullarda ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Daha sonra liseler için 
M. Namık Bey'in, Batı ahlak kitaplarına göre hazırlanmış Ahlak kitabı 
yayınlanmıştır (Pazarlı, 1980: 59) Meşrutiyet döneminde neşredilmiş bazı 
ahlak kitaplarımız da şunlardır: Salih Zeki'nin tercüme ettiği Felsefe-i İl
miye ve Ahlrildye, Ali Seydi'nin Ahlak Dfnf, Hüseyin Remzi'nin Ahirik-ı 
Hamide, M. Fazıl'ın İlm-i Ahlrik, İzmirli'nin İlm-i Ahlak, Ahmet Naim'in 
İslam Ahlrik'ının Esasları, Mehmet İzzet'in üniversitede okuttuğu Ahlak 
Felsefesi Notları 'dır. Ayrıca Akil Muhtar Bey'in İ/im Balamından Ahlak 
adlı eseriyle, Ahmet Harndi 'nin Ahlak Dersleri kitabını da belirtmemiz ge
rekir (Pazarlı, 1980: 59). 

Sonuç olarak; Meşru_tiyet dönemi ilim ve fikir adamlarımız Batı felsefesini 
ve filozoflarını takip edip, Osmanlı toplumunu bu düşünce akımlarından 
haberdar etmişlerdir. Hatta o derece ki, onlan değerlendirip eleştiriDe tav.:. 
nm dahi gösterebilmişlerdir. Sadece Batı felsefesiyle sınırlı kalmamışlar, 
aym zamanda Doğu (İslam) felsefesiyle de daha geniş bir şekilde ilgilen-
mişlerdir: Bu da gösteriyor ki, dönemin fikir adamlan felsefeyi tek yönlü 503 
d~ğil, Batı ve Doğu felsefesi olmak üzere çift yönlü ·olarak değerlendir-
m-e 'seviyesine sahip olmuşlardır. Diğer taraftan yukarda belirttiğimiz bu 
felsefi ak:ııiılar, sadece o dönemi etk.ilemekle kalmaniış, CUmhuriyet döne-
mini, hatta günümüzü de etkilemiştir. Bu düşünce akımlannın Türkiye'ye 

- .girmelerinden sonra tesirleri sona ermemiş; varlıklannı, günümüze kadar 
'çeşitli siyası ve felsefi platformlarda sürdüre gelmişlerdir. Dolayısıyla 
Türkiye'nin bugünkü siyası ve fikri arkaplamnın bilimsel olarak karnil şe
kilde değerlendirilebilmesi, Tanzimat ve özellikle de Meşrutiyet dönemi
nin iyice irdelenmesine bağlıdır (Çetinkaya, 1999: ) 

II. ÇAGDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ 

İslam düşüncesinin "donma-duraklama" ve "kendisini yenileyememe" evre
sinin başlangıcım, İbn Rüşd'e (1126-1198), belki daha iyimser bir yorumla 
İbn Haldun'a (1332-1406) kadar götürmek mü.ı:nkj.indür. Ancak İslam-dün
yası, gerileme ve .ileri eyememe sorwıunu son üç dört asırdır tüm boyutlany
la yaşamaktadır. Bu sorun. son iki aSJ!dır, daha derinden ve köklü olarak tartı
şılmakta, bunun sonucunda "çağdaş" olarak isimlendireceğimiz düşünür ve 
mü tefekkirler ortaya çıkmaktadır. Bu bölümde genelde İslam coğrafyasında 
özelde ise Osmanlı coğrafyasındaki bazı düşünürlerin kısa biyografileri, be
lirgin fikirleri ve bazı eserleri ele alırup kisaca değerlendirilecektir. 
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Osmanlı'nın "yenileşme dönemi"nde ilim ve fikir adamlanmız ve düşü
nürlerimiz, Batı felsefesini ve filozoflanru takip edip, Osmanlı toplumunu 
bu düşünce akımlanndan haberdar etmişlerdir. Hatta o derece ki, onları 
değerlendirip eleştirme tavnru dahi gösterebilmişlerdir. Sadece Batı fel
sefesiyle sınırlı kalmamışlar, aynı zamanda Doğu (İslam) felsefesiyle de 
daha geniş bir şekilde ilgilewnişlerdir. 

Bu düşünürler ve bunlann mensup olduğu bu fikir akımlan, sadece o dö
nemi etkilemekle kalmamış, CUmhuriyet dönemini, hatta günümtizü de 
etkilemiştir. Bu düşünce akımlarının Türkiye'ye girmelerinden sonra te
sirleri sona ermemiş; varlıklannı, günümüze kadar çeşitli siyasi ve felsefi 
platformlarda sürdüregelmişlerdir. 

Çağdaş İslam düşüntirleri çerçevesinde şu isimler genel özellikleriyle ele 
alınacaktır: Cemaleddia Efgani, Muhammad Abduh, Seyyid Ahmet Han, 
Muhammed İkbal, Musa Carullah, Ebu'l-A'la Mevdudi, İsmail R. Faruki, 
Fazlurrahman, Haıİıidullah, Ziya Gökalp, İsmail Hakkı İzmirli, M. Harndi 
Yazır, Şemsettin Günaltay, Nurettin Topçu, Hilmi Ziya Ülken. 

1. Cemaleddin Efgani 

İslami araştırma, felsefe v.e ilimlerde önemli bir mesafeye ulaşan Cemaled
din Efgani ( 1838-1897), ilk çalışmalanru İran ve Afganistan 'ta yapij. Hin
distan, Mekke, Mısır ve İstanbul'da bul.unan düşünürümüz, 1884'te öğren
cisi Muhammed Abduh ile birlikte Batı~ sömürgeciliğine Müslümanları 
bilinçlendirmeyi ve karşı harekete geçirmeyi hedefleyen Arapça haftalık 
bir gazete oian Urvetu '1-Vuska'yı çıkardı. Paris, Londra, İran'da siyası ve 
entelektüel çalışmalar yaptı. Hayatının sonlannda Osmanlı Sultan' ının onu 
İstanbul'a davet etmesinden 1897'deki ölümüne kadar "süslü bir esaret" 
içerisinde bayatını sürdürdü (Emin, 1991/1: 281). 

İslamcı düşüntir olarak kabul edilen Efgani, Türk olmadığı halde, Türk
çülüğü tavsiye etmiştir. Türkçe'ye çevrilip Türk Yurdu 'nda yayınlanan 
"Vahdet-i Cinsiye Felsefesi" isimli makalesinde insanları birbiriıle başla
yan iki bağa (dil birliği, din birliği) dikkat çelaniştir. Ona göre dil birliğinin 
sebatı, dinden daha devamlıdır. Onun gözden düşmesine sebep olan olay 
ise, Darülfunıln'un açılışında yaşawnıştır. Türkiye'de bulunduğu sırada 
Efgant, Hoca Tahsin'in ricasıyla Darulfiinıln'da bir konferans vermiş ve 
bu konferansta "toplum ruhunun ya peygamberlik yetisi veya felsefe ye
tisi olduğunu ve peygamberliğin kazanılır bir şey olmayıp, Allah vergisi 
olduğunu, felsefe yetisinin düşüwne ve okumayla elde edilebileceğini" 
söylemişti. Bu konferans üzerine Şeyhillislam Hasan Fehmi Efendi, Şeyhi 
"peygamberlik bir zanaattır'' dedi diye jumallemiş ve Darulfiinıln da bu 
olay üzerine kapatılmıştır. 
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Efgani, Müslümanlar arasında yaygınlık kazandınlm'aya çalışılan mater
yalizm propagandasına katşı koymuş ve eleştirilerde bul~u.ştur. Ma
terya/izme Reddiye adıyla bir kitap yayımlamıştır, Dine yapılan hücunılar 
karşısında o, dinin toplum içindeki fonksiyonunun farkındadır. Zira din 
milletleri meydana getiren yegane prensip ve insan için gerçek mutluluk 

kaynağıdır. 

Müslümanların akılcılık prensibinden yararlanmalarını isteyen Efganiye 
göre İslam akla başvurur ve kutsal metinler aklın doğru şekilde kullanıl
masından ibarettir. 

Yabancı müdahalelerle mücadele içindeki Efgani için, Batılıların "koloni
leştirme" adını verdikleri hususlan "bölüp parçalaı:na", "nüfusu azaltma" 
ve ''yok etme" dir. Bundan dolayı Müslümanlann, kendilerini yabancı haki
miyetinden kurtulabilme leri için, bir tek halife altında birleşmeleri gerekir. 
Batılılar Müslümanların ıslahının ve uyanışının önüne set çekmeyi çalış
salar da, Müslüman coğrafyanın büyük bir savunma ittifakı içerisine girip 
birleşmeieri gerekir. Buniın için de, Batı' daki ilerlemenin teknik açıdan 
kavranması ve Avrupa'nın gücünün sırlannın farkuida olmak lazımdır. Do
layısıyla İslam ülkeleri birbirinden bağımsız olarak tek bir idealde birleş
melidirler. Efgani, bu ve benzeri fikirlerini "İslam Birliği" başlığı altında 
Urvetu 'i-Vitska' da kaleme almıştı . 

. ni~ er taraftan Efgani, İslam 'ın ve İslam kanunlarının bütün Müslüman ül
keler ÜZerine hakim lahnmasına katkıda bulunmanın, bütün Müsl$nanla
nn yapmakla mükellef olduklan görevler olduğunu düşünmektedir. 

Eserleri: Er-Reddu ale'l-Dehriyyin, Makalat-ı Cemaliyye, El-Urvetu'l-
. Vuska (M. Abduh'un katıiımıyla), El-Kaza ve'l-Kader (Emin, 1991/1: 

282-286). 

2. Muhammed Abdub 

İlk olarak Tanta'daki Alımedi Mescidi'nde öğrenim gören MuhammedAb
duh (1849-1905), 1866 yılından itibaren Ezher'in eğitim sistemine dahil 
oldu. Abduh, Ezher'in müfredat programı dışında kalan, felsefe, mantık, 
matematik, ahlak ve siyaset ÜZerinde çalıştı. Bununla birlikte onun, -hem 
klasik İslam eserlerini farklı bir gözle değerlendirmesine, hem de Batılı 

eserlerden faydalarunasına Efgani sebep olmuştur. 

Efgani 'ye duyduğu çoşkun duygularını Risaletu 'i-Varidat adlı ilk eserinde 
dile getiren Abduh, Ezher' de din, mantık ve ahlak dersleri vermeden önce 
de, dışanda özel dersler verdi. Ezher Üniversitesi'nin yönetiminde bulun
masıyla birlikte Abduh, Ezher'de tarih; cografya, tabiat tarihi, matematik 
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ve felsefe gibi bilimlerin müfredat programlannda yer almasını sağladı. 
1899 yılmda Mısır Baş Müftülüğüne getirilmesi, Abduh'un ~lerine ge
niş bir alan ve imkan sağladı. . 

Batılı siyaset ve fikir adamlanyla entelektüel tartışmalarda bulunanAbduh, 

1902'de Fransa dışişleri bakanı Gabriel Hanotaux'un "Müslüman Soru
nuyla Karşı Karşıya" başlıklı yazısı üzerine bu balcanla fikri münakaşaya 
girdi. Benzer şekilde Abduh, El-Ctimia dergisinin Hıristiyan editörünün 
İbn Rüşd hakkında yazdığı yazıya cevap olarak Mentir'da bir dizi makale 

kaleme aldı (Emin, 1991/2: 293). 

Donukluk ve durağanlığa karşı dinamizm ve değişimi öneren Abduh, bu 
çerçevede içtihadı savunmuş, taklitle savaşmaktan asla geri durmamıştır. 
Ona göre, bazılannın iddia ettiği gibi içtihad kapısı kapalı olmayıp, ardına 
kadar açıktı.r. 

İnsanın zekası ve tabii aklının, bir otoritenin karan veya vahyin rehberli
ğine gerek duymadan iyi ve kötü arasındaki ayınını yapabilecek yetenekte 
olduğunu düşünen Abduh' a göre, ilkel toplurolann tarihi ve çok küçük yaş

taki çocukların. dinin mahiyetini kavnyor o~alan buna işaret etmeictedir. 

Ab~uh, İslam dünyasının ' son üç yüzyıldaki fikri durgunluk, taklitçiiik ve 
monotonluktan kurtuluşunu, akılcılıkla. aşmanın mümkün olduğuna ·inanı

yordu. Bununla birlikte o, ahlakta ıslah~t için en önemli vasıta olarak dini 
görmektedir. Abduh ıslahata dini kavramlardan başlamak gerektiğini dü

şünmektedir. 
. . 

Abduh önem verdiği tefsirini (Mentir) tamamlayamadı. Ancak bazı kısım-
lannın neşretmiş olan öğrencisi Reşid Rıza, tefsiri tamamlayarak yayımla
dı. Abduh, Kur'an'ı parçalar halinde değil, bir bütün olarak ele almak ge
rektiğini, yüzeydeki farklılığın altındaki vahyi bütünlüğü ancak bu şekilde · 
görebileceğimizi ifade· etmektedir. Tefsirinde, Abduh, Kur'an'ın evrensel 
mesajını öne çıkarmaktadır. O, İslam'ın tüm kültürler, tüm zamanlar ve 
tüm halklara uygun evrensel bir din olduğu ilkesinden hareket eder (Emin, 
1991-2: 303). 

Abduh, kendi insanlannı, ıslahın kendiliğinden gerçekleşmesini bekleme
yip, bundan böyle topluma katşı sorumluluklarını yerine getirmek için ikaz 

etme~edir. Batılı fikirleri ve adetleri körü körüne taklit etmeyi bırakıp, 
kültürlerini aşamalı bir şekilde kendi kurumlan üzerine bina etmeye ça
ğırmaktadır. O, dışta değil, içte gerçek bir ıslahın inşasını arzulamaktadır." 
Özetle Abduh, Batı' dan alınmış yeni metotlarla, geleneksel İslam öğretim 
metotlanın uzlaştırma çabası içinde olmuştur. 
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Eserleri: Ris!Uetü'l-Varidat, Menar Tefsiri, Risaleth'l-Tevhid, el-İslam 
ve'l-Nasraniyye maa'l-İlm ve'l-Medeniyye. 

3. Seyyid Ahmet Han 

Delhi' de seçkip bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Seyyid Ahmet 
Han (1817-1898), Hint Müslümanlannın sosyal ve fikri açıdan yenid~n 
dirilmesini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır. 

Seyyid Ahmet, bir yandan şüpheci ve din dışı Batılı akımlara, diğer yandan 
da Batı eğitim sistemine yönelik muhalefete şiddetle karşı çıktı. O, hede
fine ulaşmak için Muhammeden Oriental Koleji'nde çalışmalarını devam 
ettirdi. Kolej, kendine özgü bir mezunlar topluluğu yetiştirdi ve ardından 
Aligarh, Müslüman Hindistan'ın siyaset ve eğitim merkezi baline dönüştü. 

Seyyid, İslam'ın bilimsel araştırmalara karşı olmadığını belirterek, 
İslam'daki dini düşüncenin yeni bir sentezi gayretine girişti. Bu kapsamda 
İslam'ın Batı bilimleriyle birlikte öğretileceği yeni bir eğitim sisteminin 
kurulmasını önerdi. 

1864' de Muradabad' daki Scientific Society' i kuran Seyyid Ahmet, bu ku
ruluşu tarih, siyaset, ekonomi, tanm, matematik ve diğer konularla ilgili 
güzel İngilizce tercümeler yayımiayan Aligarh'ın merkezi yaptı. 

1878'de Hindistan Meclisi'nin üyeliğine seçilen Seyyid Ahmet, yaklaşık 
. 4 "yıl burada kalarak; Kanunname haline gelen özel bir kanun tasansını 

Meclis'e sunan ilk Hindistan'lı oldu (Hamid, 1991: 382). 

Büyük müfessirlerinin eserlerini sorgulayan Seyyid Ahmet, Kur'an'ın her 
...- çağın kendi ibtiyaçlanna göre yeniden anlaşılması ve yorumlanmasını 
__ inandı. Yorumlamanın ana vasıtası olan akılla, Seyyid Ahmet Kur'an'ın 
sık sık başvurduğu tecrübi aklı ifade eder. Buna "beşeri akıl" veya "akl-ı 
külli" diyen Seyyid Ahmed'e göre, aklın temel fonksiyonu, eşyanın tabiat 
ve hakikati hakkında bilgi edinmektir. 

Vahyi, insanın akli gelişiminin tabii bir gelişimi olarak gören Seyyid 
Ahmet' e göre, en üst derecede bir akla sahip olan lider ve önderler, insan 
hayatının hem dini hem de dünyevi alanlannda görünürler ve istisnasız 
tümü, ilahl aydınlanmaya ve vahye ulaşırlar. 

Seyyid Ahmed, nüb~vvetin vehbi olduğunu ileri süren kelamcılan tamamen 
reddeder. Ona göre peygamberlik, çiçekler ve meyveler gibi, uygun zamanı 
b_ulduğu zaman yeşeren b~şeri yetenek ve istidatlara benzer tabii ve özel 
bir melekedir. Peygamber tüm vahiyleri, doğrudan Allah'tan alır. Cebrail 
aslında, peygamberi melekeDin sembolik bir ifadesidir. Aslında vahiy de dı
şandan gelen bir şey değildir. Beşeri bilinç aracılığıyla işleyen ilahl akıldır. 
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Seyyid Ahmet, bir kimsenin tabiat kanunlan üzerinde tefekkür ederek 
ahiili hakikatiere ulaşmasını imkan dahilinde görür. Allah'ı ilk sebep 
ve tabiatın yaratıcısı olarak gören Seyyid'e göre, Tann-alem ilişkisi, sa
atçi-saat ilişkisi gibidir. Nasıl usta makinanın özel işleyişinden, parÇalan 
arasındaki bağlantıdan ve diğer tüm fonksiyonlardan sorumluysa Tanrı da 
kainatın yaratıcısıdır. · 

İslam'ın tüm kültürel mirasını yeniden ele almak ve çağdaş gelişmeler ışı
ğında yorumlamak gerektiğini düşünen Seyyid Ahmet, içtihat kapısının 
kapandığını söyleyenleri şiddetle karşı çıka,r. 

Eserleri: Tahrir fi Usuli't-Tefsir, Tefsirü'l-Kur'an, Hutubat-ı Ahniediyye. 

4. Muhammed İkbal 

Siyalkut'ta doğan Muhammed İkbal (1873-1938), o zamanlar İngiliz-Hin
du sisteminin yürürlükte olduğu devlet okullanndan birine girer ve üniver
site öğrenimi için Lahor'a gider. 

İkbal çok zengin bir edebi ve felsefi potansiyelin mirasçısı olmuştur. İslam 
ve Doğu düşüncesindeki bütün güzellikleri özümsemiş, bunlara geçmiş ve 
çağdaş Batı edebiyatı, felsefe ve kültürünün bilgisini ilave etmiştir. Onun 

\ o 

ilgi ahinlan dini, felsefeyi, sanatı, ekonomiyi, Islami yaşayışın iliyasını ve 
insanlığın evrensel kardeşliğini kapsa~aktadır. · 

\ 
1908 yılında Doğulu da, Batılı da olmayan bir balaş tarzı edinmiş olarak 
ülkesine dönen İkbal, Batı 'nın dengesiz, tek yönlü gelişhninin ahlaktan ve 
maneviyattan mahrum olduğu, Doğu'nun dindarlığının ise aldatıcı bir güç 
olduğun.u neticesine ulaşır. Batı bilim ve teknolojisinin önemli bir lasmı 
Iaymetliydi ve Doğu da fakirliği, sefaleti, diğer sorunlan önlemek için onu 
öğrenip benimsemeliydi (A~dü~akim, 1991: 405). 

insanlığı ancak dini bir balaş kurtarabilirdi, fakat bu da yeniden incelenme
li ve inşa edilmeliydi. Eğer İkbal, felsefi şiirlerden başka bir-şey üretmemiş 
olsaydı, onun geniş kapsamlı düşüncelerini deriemek ve başlı başına bir 
felsefe olarak vermek çok zor olurdu. Ancak o, bu işi İslam 'da Dini Dü
şüncenin Yeniden Doğuşu adlı eserinde kendisi yapmıştır. Konferanslardan 
oluşan bu eser, özellikle düşünce üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

İkbal, akü bilgi ile dini tecrübe arasında aşılması güç bir uçurum görme
mektedir. İkbal'in görüşü bütünleyicidir; duyusal algıyı, aklı ve sezgiyi 
aynı gerçekliği kavramaya yarayan değişik yollar olarak kabu1 etmektedir. 
Onun bütün felsefesi bir-evrensel ahenk felsefesi olarak özetlenebilir. İkbal, 
kendi ahenk felsefesine Kur'an ayetlerinden güçlü deliller getirmektedir. 
Onun ideal ~sam alaila vahyi birleştiren bir ilham ve düşünce adamıdır. 
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Büyük bir felsefi sistem geliştirememiş olmasına karş'ın İlebal'in felsefi dü
şünüşü hem kapsamlı hem de derinlikli dir. Şiirlerinde ve felsefi. yazılarında 
sunduğu geniş evrensel dini bakış, insanlığın tümünü kuşatan bir bakıştır. 
O, özgürlükçü ve dinamik bir İslam göıiişüyle bütün bir İslam dünyasını 
ihya ve inşa etmeye talip olmuştur. 

Eserleri: İslam'da D:ini Düşüncenin Yeniden Doğuşu, Cavidname, İslam 
Felsefesine Bir Katkı, Kulluk Kitabı, Esrar-ı Rumuz, Doğudan Esintiler, 
Şark'tan Haber. · 

5. Carullah 

Musa Carullah (1875-1949), Kazanlı bir Müslüman Türk alimi, büyük de
rinliği olan bir mütefekkirdir. Rostov'un Nadon şehrinde doğan Carullah, 
Türk dünyasına, Osmanlı'yı, İslam dünyasına ve dünyanın farklı bölgeleri
ne seyahatler yapmıştır. Onun ulaşınaya çalıştığı amaç; düşünce özgürlüğü 
çerçevesinde, insanın aklını kullanırken bir takım bağlardan nasıl kurtula
bileceğini, bütün gençlere ve insanlara anlatmak. Dolayısıyla Carullah'ın 
odaklandığı temel sorun, İslam' da aklın hürlüğü, "aklın tam olarak kullanıl
ması için önündeki engellerin kaldırılıp fikir hürlüğünün sağlanması ge
rektiği meselesidir. 

İslamiyet'te yalnız kalp birliğini önemseyen Carullah'a göre, düşüncelerin 
çeşitli ve farklı olmasında bir sakınca yoktur. Zira kalp birliği, tevhid dini 

· olan İslam'ın en önemli vasıflarından biridir. 

Musa Carullah'ın Kazan'da, İstanbul'da, Kahire'de ve benzeri yerlerde 
- .Müslümanlan canlandırmak hedefi, onun büyük bir ideali olarak kendini 

göstermiştir. 

Hareket noktası İslam olan Carullah' a göre, İslam'ı iyi bilmek, iyi yorumla
mak ve iyi yaşamak suretiyle canlanma gerçekleşecekti. Bunun için eğitim 
üzerinde yoğunlaşan Musa Carullah, hem Rusya' daki, hem Osmanlı'daki, 
hem İslam dünyasındaki eğitim kurumlarını, muhtevalarını, sistemlerini ve 
programlarını gözden geçirerek eleştiriye tabi tuttu. Bunun sonucunda tec
did, yani yenilenme hareketiefinin önde gelen düşünürlerinden birisi haline 
geldi. O, bir taraftan Rusya Müslümanlannın büyük kongrelerine katılır
ken, diğer taraftan da usul-ı fıkıhtan başlayarak İslfunl ilimlerde yapılması 
gereken metod, muhteva, öğretim ve eğitim yeniliklerini geliştirmeye yö
neldi. 

Aristo mantığının durağanlığı dolayısıyla İslam dünyasının kendini yenile
yemediğine inanan Carullah, Kur'an'ın canlı aksiyon mantığının varlığına 
dikkat çekti. Dinin sadece ibadetlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda 
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ibadetterin insanlan ahlaki olgunluğa, dünyada ve toplumda verimli hale 
dönüştürmesini gerekliliğini seslendirdi (Bolay, 2007: 419). 

Bakunin 'in Komünizmin Elifbası eserine karşı İsitim 'm Elifbası ismiyle bir 
eser kaleme alan Carullah, bu kitabında hem İslam' ı 236 madde içinde ge
niş halk tabakaianna anlatmış, hem de komünizmi ve Marx'ı tenkit ederek 
bu sistem.i.ni.n Müslünianlara zarar vermesini önlemeye çalışmıştır. Kitap, 
Almanya'da basıldığı halde komünist idare Musa Carullah'ı cezalandırmış 
ve aylarca hapislerde yatırmıştır. Ona yöneltilen tenkitlerden birisi; komü
nizmi İslam'a sokmaya çalıştığı iddiasıdır ,ki, bu itharn tarihi hakikatlerle 
bağdaşmaz. 

Eserleri: Hatun, Müskirat, Hafız Divanı Şerhi, el-Kanfuıu'l-Medeniyyu'l
İslaıni, İlahi Rahmet ve Uluhiyet, İslam Şeriatının Esasları, Büyük Mevzu
larda Ufak Fikirler. 

6. Ebü'l-A'Ui Mevdudi 

Haydarabad-Dekken'e bağlı Evrengabad şehrinde dünyaya gelen Mevdudi 
(1903-1979), 1919'da Hindistan Hilafet Hareketi'ne hem yazılan hem ·de 
konuşmalanyla destek verdi. Çeşitli dergilerde editörlük yapan Mevdudi, 
ilk kitabı e/-Cihtid ft'I-İsltim'ı 1927 yılında kaleme aldı. 1933 yılında ise 

510 halen Cemaat-i İslami'nin yayın organı olan Tercümtinu'l-Kur'tin dergisi
nin editörü oldu. Muhammed İkbal'in Doğu Pencab'daki Pathankot'a bağlı . '\ . 
Cemalpur köyünde bir Islam araştırma -merkezi (Daru'l-Islam) kurulması 
amacıyla ç~ğırdığı Mevdudi, 1937'de HaydarabM'dan aynlarak buraya 
geldi. İkbal'in vefatıyla (1938) da merkezinkurulması ve faaliyetlerinin yü
rütülmesi üstlenmek zorunda kaldı. Bir yıl sonra buradan aynlarak Lah or' a 
giden Mevdudi, Tercümtinu'l-Kur'tin'ın 1914 yılı Nisan ayında "İyi Bir 
Cemaatin Gerekliliği" adında bir makale kaleme aldı. Makalede ileri sür
düğü fikirleri tartışmak üzere 24 Ağustos 1941 tarihinde Lahor'da İstişare 
toplantısına bir takım · kişileri çağırdı. Davetine karşılık veren yetmiş beş 
kişinin oluşumun yapısı hakkında sürdürdüğü görüşmeler akabinöe adına · 
"Cemaat-i İslı1mi" dedikleri yeni bir hareket kuruldu (Binşık, 2010: 96). 

1947 yılında Pakistan'a geçen Mevdudi, yaptığı dini-siyasi faaliyetleri 
daha ilk yılında başına sıkıntılar açtı ve arkadaşlanyla birlikte tutuklandı. 
195-3 yılında Kadiyfuıi sorunu yüzünden tekrar hapis hayatı yaşayan düşü
nürümüz, 1956 yılında Doğu Pakistaiı'a (Bangladeş) giderek hazırlanacak 
anayasanın İslami temeller üzere oturtulması için mitingler düzenledi ve 
toplantılar yapmak ama~ıyla ülke sathında şehirleri dolaştı. 

Siyasi-içtimai faaliyetleriyle birlikte Tejhimu '/-Kur 'tin' da yazımına devam 
eden Mevdudi iki arkadaşıyla birlikte Kur'an'da geçen yerleri ve peygam-
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berierin yaşadığı bölgeleri görmek maksadıyla, 195'9 yılında üç aylık bir 
süre· için seyahatler yaptı. Ömrünün son yılında sağlık kontrolü için gittiği 
New York'ta tedavisi devam ederken vefat etti. Cenazesi Lahor'daki ika
met ettiği evine defnedildi. 

Eserlerindeki bilimsellik ve güneellikle birlikte tesirli konuşmaları 

Mevdudi'yi kısa zamanda sadece Hint alt kıtasının değil bütün dünyanın 
tanıdığı Müslüman bir alim haline getirdi. Onun geleneksel kültüre karşı 
olumlu, Batı kültür ve felsefesine karŞı ise ihtiyatlı tavrı onda bu ikisini 
birleştiren bir yenilikçilik ve ilerlemecilik düşüncesini ortaya çıkarmiştır. 
Mevdudi, geleneksel İslam kültürü içerisinde yer alan bir takım yanlış bilgi 
ve uygulamalan Kur'an ve sünnet doğrultıısunda ıslaha çalışmıştır. 

Eserleri: Tefhlmu'l-Kur'an, el-Cihad fi'l-İslam, Hicap, İslami Kanun, 
Kadıyaru Meselesi, Sünnetin Anayasal Konumu, Hilafet ve Saltanat, 
Kur'an'a Göre Dört Terim, Meseleler ve Çözümleri (Birışık, 2010: 99). 

7. İsmail Raci Faruki . 

Filistinli köklü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İsmail R.aci Ffutıki · 
(1921-1986), ilk ve orta eğitimini İngiliz yönetimi altındakiSaint Joseph 
Koleji'nde Filistin'de, yüksek öğrenimini Beyrut Amerikan Üniversite-
si felsefe bölümünde tamamladı. Filistin valisi olarak görev alan Fıirukl, 511 
İ~rail'in Filistin topraklannı işgal etmesinden sonra, hayatını ABD'de sür-
dÜrdü. Doktorasını Harward'ta tamamlayan Farulô, çeşitli üniversitelerde 
dersler verdi. Sosyal Bilimciler Teşkilatı ve Amerika Dinler Akademisi 
İslaınt Araştırmalar Grubunu'nu kurdu. Müslüman, Yahudi ve Hıristiyan 

.... . bilim adamlarının görüşlerini tartıştıkları konferanslan düzenleyerek yö
·neticilik yaptı. Faruki, 27 Mayıs 1986' da, Pensilvanya 'da eşi Laniia Farulô 
ile birlikte, İslam kı:).I'şıtı gizli örgütlerce şehit edildi (Uyanık, 2010: -132). 

"Bilginin İsHimileştirilmesi" kavramını ilk defa Nakip el-Attas ortaya at
mıştır; ancak sistematik hale getirerek bilimsel araştırma modeline dönüş
türen İ. R.aci Farukl' dir. 1970'li yılların başında İslam düşüncesinin ve me
todolojisinin ıslahı üzerine yaptıkları ilk çalışmasıyla kavramsaltaştırma 
faaliyetini başlattı. 

İslam toplumunun içindeki en büyük düşünce problemi, Farulô'ye göre, 
modem Batılı sistemlere göre düzenlenmiş okullan ile geleneksel İslami 
yöntemleri kullanan İslami okulların aynı anda, farklı yöntemlerle faaliyet 
göstermelerinden kaynaklanmaktadır. Modem okullarda, İslam'ın evren
selliği ve güncelliği yok edilmekte, gelenek ile irtibatı koparılmaktadır. 
Klasik okullarda aynı durum, gelenek vasıtasıyla yapılmaktadır; çünkü 
moğem eğitim verileri kullanılmadığı iÇin güncel sorunlarla ilgisi olmayan 
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fetvalar Müslümaniann zihinlerini işgal etmektedir. Yapılması gereken, 
İslam'ın yasalannda mevcut olan sosyal yönü yeterince işlemek, özveri 
veya uzlaşma yollarını arayarak, müspet bir yaratıcı zihniyet geliştirmektir. 

Panıki'ye göre, Batı'nın bilimsel metot diye evrensel kılmaya çalıştığı 
yöntemle, İslam toplumunu oryantalist bakış açısıyla ele alması, üstelik 
bunu onu "İslami" kılan manevi unsurlan soyutlayarak yapması, Müslü
manlar arasındaki zihniyet laizine sebep olmaktadır. İslam toplumunun 
kurtulması için yapılması gereken ıslah hareketi, öncekilerin yaptığı gibi, 
parçacı; yani bütüne yönelik olmayan ve sadece İslam'ın bir ya da birkaç 
yönüne ait bir ye.nileşme çalışmasıyla olam~. Bütüncül bir ıslah çalışması 
için "Bilginin İsh1mileştirilmesi" gerekir. Bilgiye olan muhafazakar ve mo
dernist yaklaşımın parçacı olması sebebiyle İsHim toplumunun sorunlanna 
çözüm bulanamadığı öncülünden hareketle, üçüncü bakış açısının günde
me getirilmesi demektir. Yeni bir fikri yapıyı iı;ışa etmek, ancak seçmeci ve 
uyarlamacı bir metotla mümkün olacaktır. Yani Bilginin İslamileştirilmesi 
modem düşüncenin doğru olan yönlerini, Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve sahih 
geleneksel düşüncenin verileri ile birleştirerek şekillendirmek ve bir kalıba 
dökmektir (Uyanık, 2010: 136). 

Bilginin İslamileştirilme~i; birey ve topluma fikri-ameli, eğitim, öğretim, 
512 bilgi organizasyonu, yöneten-yönetilen, dünya-ahiret alanlarını kuş~tan bir 

medeniyet ve değerler çerçevesi sunm~yı hedefleyen çalışmanın kavram
sallaştınln~.asından başka bir şey değildir. Aklın fonksiyonelliğini dışlama-. 
dan, vahiy ışığında geliştirilen kapsamlı bir metottur. Akıl, vahyin hedefle
rini, namılaİmı gerçekleştirmede bir vasıta olarak kabul görecektir. Bilgi
nin İslamileştirilmesi insanlığ(n ulaştığı maddi ve ilmi seviyeyi, İsliimiyetin 
normlan, idealleri ışığında eleştirel bir süzgeçten geçirerek edinmek de
mektir. Kısacası, bu yöntem, İsliimi bilgiyi modem Batı'nın dünyevi ve se
küler bilgisine, modem bilgiyi de, İsliimi sisteme dahil etmektedir. 

Eserleri: Bilginin İslamileştirilmesi, Tevhid, İbrahimi Dinler Diyaloğu, 
İslam, İslam Atlası; İslam ve Siyonizm. ' 

8. Fazlurrahman 

Pakistan'ın kuzeybatısında bulunan Heziire şehrinde dünyaya gelen Faz
lurralıman (1919-1988) on yaşında Kur'iin'ı ezberleyerek hafız oldu. Daha 
sonra, bir yandan babasından okumaya devam ederken, bir yandan da 
modem eğitime yöneldi; akabinde Lahor' da yüksek öğremini sürdürdü. 
Pencap Üniversitesi'nin Arapça bölümünü bitiren Fazlurrahman, doktora 
eğitimini 1946'da gittiği İngiltere'de (Oxford) devam ettirdi. Batı'daki çe
şitli üniversitelerde çalışan Fazlurrahman, 1961 yılında Karaçi'deki İslami 
Araştırmalar Enstitüsü Merkezi 'ne davet edildi. Bir kitabındaki bazı ifade-
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ler sebebiyle Pakistan' dan aynlanp Amerika 'ya gidetek oradaki üniversi
telerde çalıştı. İslam düşüncesi profesörü olarak göreve başladığı Chicago 
Üniversitesi'nde vefatina kadar bu vazifesinde kaldı. · 

Fazlurrahman, İslam'ın zamanla aldığı geleneksel şekli tenkit etmiş ve bu 
sebeple, Kur'an'ın görüşünü tarihin enkazı arasından çıkarıp yeniden di
riltmenin hem Müslümanlar hem de diğer insanlarm faydası için bir zorun
luluk olarak görmüştür. 

Fazlurrahman'ın özellikle İslam hakkında derin bilgisi bulunmayanla
n dikkate alarak kaleme aldığı eseri İslam ise, Hz. Peygamber'in hayatı, 
Kur'an, sünnet, hadis, fıkıh, İslam felsefesi, tasavvufve günilinüzde İslam 
gibi baştıklan içermektedir. 

Fazlurrahman, Müslümanlarm ve bütün insanlığın hayn için, İslam dün
yasının içinde bulunduğu durumdan kurtulmasının ve çağdaşçı bir yak
laşımla İslam'ın yeniden keşfedilmesinin gerektiğini savunrnuştur. Onun 
yazılannda öne çıkan en önemli unsur, günün meselelerini çözmek üzere 
Kur'an'ın çağdaş bir yorUm.una duyulan ihtiyaca yaptığı vurgudur (Hati
poğlu, 2010: 121). 

Değişimin gerekliliğini savunan Fazlurrahman, toplumun değişim filaine 
ka palılı ğı sebebiyle, geçmişin hatıralannı anarak yaşamasını ve zamanının 5 ı 3 
gerçeklerini göz ardı etmesini büyük bir problem kabul etmiştir. 

·. 
· Fıkhl hüküm ifade etmesi açısından Kur'an ayetlerinin mutlaklığı konusu

nu da ele alan Fazlurrahman, içtihada özellikle ceza hukuku ve normatİfhu
kuk alanında ihtiyaç duyulduğıınu, Kur' an' dan har~ketle ulaşılan hükümle

-- .rin genel geçerliliğinin olmadığını, mutlak geçerliliğin sadece Kur'an'dan 
. _çıkarılan genel ilkelerde olabileceğini savunrnuştur. O, Kur'an'daki belirli 

hükümlerden hareketle onun temel hedeflerini oluşturan genel ilkelerine 
doğru ulaşmada aklın rolünü öne çıkarır. 

Bazı fi.lQr ve önerileri tepki çeken Fazlurrahman'ın fikirlerinden, bankacı
lık, faiz, riba, miras hukuku, ceza hukuku, aile hukuku, nüfus planlaması, 
kadın haktan, zekat, namaz vakitlerinin sayısı gibi konulardaki mevcut 
ihtiyaçlan göz önünde bulundurarak ve Kur'an'a dönerek yeni içtimai
ahlili aıp.açlar doğrultıısunda çözümler üretmek gerektiğini ifade etmek
tedir. Ancak onun bu düşünceleri, Kur'an'ın zahirini reddetme, İslam'ın 
uygulamasında Hz. Peygamber ve sonrasında ortaya çıkan tarihi tecrübe ve 
birikimi kabul etmeme ve sonuçta dinde reform yapma şeklinde anlaşıldı 
(H~tipoğlu, 2010: 126). 

Eserleri: İslam, İslam ve Çağdaşlık, Tarih Boyunca Metodoloji Sorunu, 
Ana}conulanyla Kur' an, Sağlık ve Tıp. · 
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9. Muhammed Hamidullah 

Güney Hindistan' da Haydarabad Nizamlığı 'nın başkenti HaydaTabad' da 
doğan Muhammed Hamidullah (1908-2002), köklü bir ilmi geleneğe sahip 
olarak Osmaniye Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü. Dokto
rasını Almanya' da "İslam Devletler Hukukunda Tarafsızlık" konusuyla ta
mamladı. "İlk Dönem İslam Diplomasi"si ismiyle ikinci doktorasını Paris 
Üniversitesi'nde yaptı. Hindistan'a döndükten sonra Osmaniye Üniversi
tesi Hukuk Fakültesi'nde çalışan Hamidullah, yurt dışında bulunduğu bir 
sırada Haydarabad Nizamlığı, Hindistan gQçlerince işgal edilince (1947) 
Fransa'ya yerleşti. Pakistan devleti tarafından ilk anayasa hazırlık çalış
malarına katkıda bulunmak üzere özel olarak davet edildi. · Çok farklı ül
kelerle birlikte Türkiye'de İstanbul, Ankara ve Atatürk Üniversitelerinde 
dersler verdi. 2002 tarihinde ABD'nde F lorida'da vefat etti (Yaşaroğlu, 
2010: 145). 

İslôm Peygamberi isimli eserini Hz. Peygamber'in hayatını menkıbe üstu
bundaki anlatım tarzından uzak bir şekilde, ilk elden verilere ve kaynaklara 
dayanan objektif değerlendirmelerle yeniden ~le almış ve günümüz ente
lektüellerinin anlayacağı tarzda yazmıştır. 

\ 

514 Hamidullah'ın belirgin özelliklerinden biri de İslami bilimiere bütüncül 
bir şekilde yaklaşmış olmasıdır. Çalışmalaruiı uzmanlaştığı dalda yoğun
laştırmak yerine İslami ilimierin farklı"alanlannda inceleme ve araştırma 
yapmayı önceleıniştir. İslam tarihi ile ilgili araştırmalarında tarihi bilgileri 
sadece aktaıina yolunu seçmemiş aynı zamanda kendi yorumu ve değer
lendirmelerine de yer vermiş, Zaınan zaman eleştirilerde de bulunmuştur. 

Muhammed Hamidullah hukuk araştırmacısı kimliğinden kaynaklanan 
özellikleriyle bazen rasyonel yönü ağır basan, inceleme konusu olarak ele 
aldığı hususların sebepleri ve bu sebeplerio ortaya çıkardığı sonuçlan vur
gulamaya yönelik bir yöntem tercih etmiştir. Tarih araştırmalarınru,t ise sa
dece kuru bir bilgi nakli yapmamış aynı zamanda ulaştığı bilgileri tenkitçi 
bir bakış açısıyla yeniden ele almıştır. 

Eserleri: İslam Peygamberi, İslam'a Giriş, İslam Devlet İdaresi, İslam Fık
hı ve Roma Hukuku, İslam'ın Hukuk ilmine Yardımlan, İshim Anayasa 

Hukuku, el-Vesaikus's-Siyasiyye, Hz. Peygamber'in Savaşlan, Kur'an-ı 
Kerim Tarihi (Yaşaroğlu, 2010: 147). 

10. Ziya Gökalp 

Meşrutiyet döneminde "ad~ta" başlı başına bir ekol olan mütefekkirleri
mizden birisi de Ziya Gökalp'tir (1876-1924). Düşünürümüz, bu etkin-
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\. 
liğini CumhUriyet ideolojisinin temellendirilmesinde de sürdürmüştür. 
Gökalp'in amcası Hasip Efendi, İslam felsefesi ile meşgul olan ulema 
zümresindendi. O, Ziya'nın İslam klasikleriyle tanışmasını sağladı. Eski 
Türk kültilıünün önemli merkezlerinden biri sayılan Diyarbakır'ın da bu 
gelişmeye katacağı çok şeyler vardı . . Küçük Mecmuada'ki "Felsefi Vasi
yetler " başlıklı yazılan her şeyden ziyade, mütefekkirimizin tuttuğu yolu 
ve tesir faktörlerini aydınlatacak mahiyettedir. 

Ziya Gökalp, kurtuluşu ancak Türk toplumunun sosyal yapısının somut 
bir şekilde ortaya konmasıyla sağlanacağını düşünüyordu. Onun felsefesi, 
ferdi, cemiyet içerisinde eritiyordu; ruhumuzu hürriyete değil, tesadüf ve 
imkiina; şahsiyeliğe ve yaratılışa değil, belki muayyen olmaya, zanırete, 
gayrı şahsiyeliğe ve bir nizama doğru çevirir. Kendisinden önceki devir
de, karmakarışık manasız ve bağımsız bir surette ilim adamlarımıza ve 
mütefekkirlerimize hakim olan ferdiyetçiliği ortadan kaldırmaya çalışmış 
ve bunun için dogmatik cemiyetçiliğe yönelmişti. H. Altıntaş, bunu bir 
"nizamfelsefesi" olarak görmektedir. Zira Gökalp bu konuda, Durkheim 
sosyolojisinin, Türk toplumunun tüm sorunlanna cevap verecek bir okul 
olduğuna inanıyordu (Altıntaş, 1989: 29-30). 

Ziya Gökalp, Türk milliyetçiliğinin ilk işlenniiş teorik formüllendirmesini 
kurduğu fikri çerçeveyi sosyolojide, özellikle de E. Durkheim (1858-1917) 515 
sosyolojisinde buldu. Gerek A. Rıza ve gerekse Gökalp 'in ortaya koyduk-

. ları düşünce, sosyolojiyi bir tür felsefe ve hatta din olarak ele almak ve 
ahliikı, toplumsal, siyasal ve dini sorunlar üzerinde sanki "vahiy kudretin-

..... 
de" bir k~ynak o~arak görmek eğilimindedir . 

Z. Gökalp, Durkheim 'in etkisinde kalarak toplumda başlıca iki gerçek gör-
. müş, bu gerçekleri akılcı ve bilimsel bir yöntemle anlatmaya çalışmıştır. 
Bu gerçeklerde~ birisi hars, ötekisi medeniyet, diğer bir deyişle, biri kültür 
öteki uygarlıktır. Ona göre kültür, bir ulusun malıdır. Bu nedenle de kültür 
ulustan ulusa değişir. Dil, ahlak, töre, güzel sanatlar, efsaneler, masallar, 
atasözleri, halk oyunlan gibi toplumun yarattığı değerler kültürü meydana 
getirirler. Gökalp, Türkler arasında şimdiye kadar az sayıda filozof çık
masını, Türklerin felsefeye karşı istidatsız olmasına bağlamıyor. Ona göre 
bunun sebebi, "Türklerin henüz müspet ilimlerle, huzur ve istirahatçe iııu
akeleyi mümkün kılacak bir seviyeye yükgelmemeleriyle izah olunursa~ 
daha doğru olur ... Türklerin felsefece geri kalmaları yalnız yüksek felsefe 
nokta-i nazarından doğru olabilir. Halk felsefesi nokta-i nazarından Türk
ler, bütün milletlerden daha yüksektir." (Gökalp, 1990: 96-102, 108). 

Ziya Gökalp'in İslaınl ilimler ve müesseselerine de tesiri inkar edilemeyecek 
bir mevkidedir .. Onun etkisiyle şeyhülislamlığa bağlı olarak eski "keliim" 
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ilmini, modern bir teoloji (ilôhiyat) olarak geliştirmek amacıyla, Dar 'ül
Hikmet-i İslômiye (İslôm Felsefesi Okulu); Medresetü'l-Mütehassisin adı 
altında bir İslam Bilimleri Enstitüsü; bir de Medresetü '1-Kuzôt ismi altında 
modern kadılar yetiştirecek okullar açıldı. Ancak bu kurum ve enstitüler, 
Birinci Dünya Savaşı yıllanyla, Osmanlı Devleti'nin yıkılışı sırasında bir 
gelişme ve ilerleme kaydederneden kapandılar (B erkes, 1973: 405). 

Meşrutiyet döneminde "adeta" başlı başına bir ekol olan mütefekkirleri
mizden birisi de Ziya Gökalp'dir (1876-1924). Düşünürümüz, bu etkin
liğini CumhUriyet ideolojisinin temellendirilmesinde de sürdürmüştür. 

Gökalp'in amcası Hasip Efendi, İslam felsefesi ile meşgul olan ulema 
zümresindendi. O, Ziya'nın İslam klasikleriyle tanışmasını sağladı. Eski 
Türk kültürünün önemli merkezlerinden biri sayılan Diyarbakır'ın da bu 
gelişmeye katacağı çok şeyler vardı. Küçük Mecmuada'ki "Felsefi Vasi
yet/er" başlıklı yazılan her şeyden ziyade, mütefekkiriınizin tuttuğu yolu 
ve tesir faktörlerini aydınlatacak mahiyettedir. 

Ziya Gökalp, kurtuluşu ancak Türk toplumunun sosyal yapısının somut 
bir şekilde ortaya konmasıyla sağlanacağını düşünüyordu. Onun felsefesi, 
ferdi cemiyet içerisinde; eritiyordu; ruhumuzıı hürriyete değil, tesadüf ve 
imkana; şahsiyeliğe ve yaratılışa değil, belki muayyen olmaya, ~ete, 
ğayn şahsiyeliğe ve bir nizama doğru._ çevirir. Kendisinden önceki devirde, 
karmakanşık manasız ve bağımsız biİ surette ilim adamlarımıza ve mü
tefekkirlerimize hakim olan ferdiyetçiliği ortadan kaldırmaya çalışmış ve 

. bunun iyin dogmatik cemiyetçiliğe yönelmişti. Zira Gökalp bu konuda, 
Durkheim sosyolojisinin, Tfuk toplumunun tüm sorunlarına cevap verecek 
bir okul olduğuna inanıyordu. 

Ziya Gökalp, Türk milliyetçiliğinin ilk işlenmiş teorik formüllendirmesini 
kurduğu fikri çerçev~yi sosyolojide, özellikle de E. Durkheim (ı 858-19 ı 7) 
sosyolojisinde buldu. G.ökalp'~ ortaya koyduklan.düşünce, sosy9lojiyi bir 
tür felsefe ve hatta din olarak ele. almak ve ahlakı, toplumsal, siyasal ve· 
dini sorunlar üzerindeki sanki "vahiy kudretinde" bir kaynak olarak gör
mek eğilimindedir. 

Ziya Gökalp, Durkheim'in etkisfnde kalarak toplumda başlıca iki gerçek 
görmüş, bu gerçekleri akılcı ve bilimsel bir yöntemle anlatmaya çalışmış
tır. Bu gerçeklerden birisi hars, ötekisi medeniyet; diğer -bir deyişle, biri 
kültür öteki uygarlıktır. Ona göre kültür, bir ulusun malıdır. Bu nedenle 
de kültür ulustan ulusa değişir. Dil, ahlak, töre, güzel sanatlar, efsaneler, 
masaUar, atasözleri, halk oyunlan gibi toplumun yarattığı değerler kültürü 
meydana getirirler. 
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Ziya Gökalp'in isıarnı ilimler ve müesseselerine dc?-tesiri inkar edileme
yecek bir mevkidedir. Onun etkisiyle yeni bir şeyhülislamlığa bağlı ola
rak eski "kelam" ilmini, modem bir teoloji (iltihiyat) olarak geliştirmek 
amacıyla, Dtir'ül-Hikmet-i İsitimiye (İs/am Felsefesi Okulu); Medresetü'l
Mütehassisin adı altında bir İslam Bilimleri Enstitüsü; bir de Medresetü'l
Kuztit ismi altında modem kadılar yetiştirecek okullar açıldı. 

Eserleri: Kızıl Elma, Türkleşrnek İslamiaşmak Muasırlaşmak, Yeni Hayat, 
Türk Töresi, Türkçülüğün Esaslan (Ç~tinkaya, 2000/1). 

11. İsmail Hakkı İzmirli 

Osmanlı'nın son dönemi (Meşrutiyet) ile Cumhuriyet dönemi nesiinin 
önde gelen ilim ve fikir adamlanndan İsmail .Hakkı İzmirli (1868-1946), 
İzmir'de İkiçeşmelik mahallesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğre
nimini İzmir'de yapan İsmail Hakkı, İkiçeşmelik İbtidai ve Rüşdiyesi'ni 
bitinniştir. Yüksek tabsilini yapmak amacıyla İstanbul'a gelen İsmail 
Hakkı Bey, 1894'te Yüksek Öğretmen Okulu'nu (Daru'l-Muallimin-i 
Ali) bitirir; o, aynı zamanda Hafız Şakir'in Medrese'deki derslerine de- · 
vam eder; Mülkiye, Darülfünun Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi 
ve Medresetü'l-Mütebassisin'de hocalık yapar. 1933 yılında Üniversite 
bünyesinde aynı Fakülte'de İslam felsefesi ordinaryüs profesörü olarak 517 
e~ekli olur. Ayrıca Darulfunun'un 1933'te üniversiteye dönüştürülmesi 
üzerine Edebiyat Fakültesi'ne bağlı İslam Tetkikleri Enstitüsü'nde ders-
lerini sürdürür . 

. ~ Hemen hemen sosyal bilimlerin her sahasında eserler veren İzmirli İsmail 
· Hakkı, Meşrutiyet ve CUmhuriyet dönemlerini yaşamış çok yönlü bir ilim 

· - ve fikir adamımızdır. Altı dil bilen İzmirli 'nin yazdığı eserlerin çoğu, ala
nında Türkiye'de yazılmış ilk eserlerdir. Bununla birlikte İsmail Hakkı, 
İslam felsefesinin sistematik bir disiplin olarak, Türkiye;de "kurucusu" 
kabul edilmektedir. 

İzmirli, ayrıca İslam filozoflan arasında Türk olanlan arayan ve İslam fel
sefesindeki Türk filozoflar hakkında eser veren·ilk düşünürümüzdür. Diğer 
taraftan "İslam Mütefekkirleri İle Garp Mütefekkirleri Arasında Mukaye
se" eseri qnun en orijinal eserlerinden biridir. 

İzmirli, İslam düşüiıcesinin kadim münakaşalarından birisi olan Gazali ve 
İbn Rüşd'ü değerlendi:riiken, saplantısız, tenkitçi, nesnel bir tavır sergile
iiıiştir. Nitekim İzmirli, Gazali'yi ve ''Teba:fiit"ünü savunur bir tavır gös-

. terirken, İbn Rüşd felsefesinin Müslümanlar arasında, Latinler nazannda 
olduğu gibi bir ekol niteliği kazanamaclığını düşünmektedir. 
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Felsefedeki metodu, objektif, eleştiriye açık ve · akılcı olan İzmirli, akla 
gereken önemi verirken ·salt akılcı (rasyonalist) bir konumda da değildir. 
O, dini ahlakı da, akıl ilkeleri üzerine temellendirmiş ve bu akıl üzerine 
kurulan ahlakın, felsefi ahlaktan daha sağlam ve daha genel olduğunu sa
vunmuştur. Aklın prensipleri ile çatışan tüm tezleri reddeden İzmirli, aklı 
çağdaş İsHim düşüncesinin iki ayağından biri sayar. Akıl ve akli düşünceyi 
İsliiı:n toplumlanru geliştirecek ve İsliiı:n'ı çağın argümanlanyla ifade ede
bilmenin tek şartı olarak kabul etmektedir. O, akıl ile nassın çatışmasını 
pek mümkün görmeyerek düşünmemeye çalışır. Bunuola birlikte nassın 
ancak akılla anlaşılabileceğille inanır. ' 

İzmirli'nin, felsefe ve din ilişkisini izahında bakikatin araştırılması nokta
sında şer'i yol ve felsefi yol diye iki yolu belirlemeye çalıştığı görülmek
tedir. Aynca onun bu tavn, bakikatin araştınıması anlamında şer'i yolu, 
peygamberlerin yolu olarak kabul ederken, bu yolun ne salt akla ve ne 
de salt nakle dayanan bir yol olmadığını göstermektedir. Felsefi.yolu da 
filozoflarm yolu olarak değerlendirirken, bu yolun şer'i yol gibi olmadığı 
kanaatini taşımaktadır. Ona göre felsefi yolun bütün dayandığı yol, vahiy 
ve reyin, his ve tecrübenin, haber ve rivayet yollannı kapsamaktadır. 

\ 
Dini evrensel ve sosyal bir olay olarak kabul eden düşünürümüz, dönemin-
deki - yükselen değer- materyalist feL~efeoin tesirini azaltmak içiıi fikir
daşlan gibi dioin, insan için gerekliligini savunan yazılar yazmış, eserler 
vermiştir. Ona göre din ile fen, insanın farklı ihtiyaçlannı karşılamaktadır. 
Diningörevi insanın vicdan, mefkure ve emellerini geliştirmektir. Fennin 
gayesi ise hiçbir müdahaleye·bağlı kalmaksızın tabii olaylar ve tabiat ka
nunlan bakkındaki bilgiyi geliştirmektir. 

İsmail Hakkı, çağdaş felsefe ekollerini (ml!teryalizm, mekanizm, pozi
tivizm, düalizm, panteizm, septisizm), günümüzde pek bilinmeyen -ço
ğunlukla Fransız- düş.ünce tarihçilerinin Batı felsefesi tarihi ile ilgili eser
lerinden naklederek tanıtmıştır. Her salıayla ilgilenip, eserler tellf etmesi · 
İzmirli 'yi bir "ansiklopedist" konumuna yerleştirmektedir. 

Eserleri: Maani-i Kur' an, Hadis Tarihi, Ahlak ve TasavvufKitaplarındaki 
Ahadis Hakkında, Siyer-i Celile-i Nebeviye, Tarib-i İsliiı:n, Şark Müslü
man Türk Din Alimleri, Kitabu'l-ift_a ve'l-Kaza, UsUl-u Fıkıh, İlm-i Hi
laf, Hilanet-i Teşri, Yeni ilm-i Kelam, Gazilere Armağan, Mulabhas İlm-i 
Ahlak, Tasavvuf Tarihi, Tasavvuf Zaferleri mi Mustasvıfa Sözleri mi?, 
Anglikan Kilisesine Cevap, Yahudi Tarihi, ilm-i Mantık, Fenn-i Menahic 
(=Methodologie, Mantık), Muhtasar Felsefe-i Üla, Arap Felsefesi, Felsefe 
Dersleri, Felsefe-Hikmet, Felsefe-i İslamiye Tarihl-I, İslam Mütefekkirleri 



ÇAGDAŞ ISLAM DÜŞÜNCESI 

ile Garp Mütefekkirleri Arasında Mukayese, Müslilinan Türk Feylesoflan 
(Çetiıikaya, 200011) 

12. M. Harndi Yazır 

Antalya'nın Elmalılı Kazası'nda doğan M. Harndi Yazır (1878-1937), ilk 
mektebi ve Rüştiye'yi Elmalı'da bitirmiş; 1894 senesinde İstanbul'a gele
r~k devrin tanınmış alimlerinden dersler almış, aleabinde Bayezıt dersiamı 
olarak icazet almıştır. 

"Küçük Hamdi" lakabıyla da anilan Harndi Yazır 1911 senesinde 
Mülkiye'de "Alıkam-ı Evkaf ve Arazi" dersleri akutmuş ve aynı yıllarda 
"Mekteb-i Kuzat"ta (hukuk fakültesinde) "Fıkıh" dersleri vermiştir. Cum
huriyet ilanı sırasında Mütebassisin medresesinde "mantık" müderrisi ola
rak vazife görmüştür. 

Tabsil bayatında 3-4 sene kelam ve felsefeyle meşgul olan ve bu çalışma
sının sonucu olarak felsefe mektep ve meselelerine yakından vakıf olan 
Harndi Yazır, çeşitli eserleri gözden geçirir. Böylece o, Fransız filozofu 
Paul lanet'nin G. Seaille ile yazdığı ''Histoire de la Philosophie" adlı ese- . 
rini (Metalib ve Mezahib) Türkçe'ye kazandırmıştır. · 

Terakkinin gerekliliğine inanmış bir kimse olarak Elmalılı onu şöyle tarif 
eder: İlerleme mazideki değerlerden vazgeçmek değil, onlan değiştirerek 519 
~e yeni keşiflerle daha gelişmiş kıymetiere yükseltmektir. O, toplumun 
huZura kavuşmasını ilimler le felsefenin, felsefe ile dinin karşılıklı emniyet 
altına alıtimasma bağlamaktadır. Ona göre felsefenin vardığı son nokta, . 
din felsefesidir. Bu itibarta felsefe bilanet adını almış ve bakiki filozoflar 

-· bakiki bakimler olmuştur . 

. _ Din felsefesi ile felsefe dini (Allab'ırı birliği) arasında köklü bir çatışma ve 
mücadele olmayıp, sadece meslek farkı olduğunu düşünmektedir. Hakiki 
din, akıl ile hissin buluşma noktas~a kefil olan Hakk'ın prensibidir. Yalnız 
akla veya yalnız hislere bağlı olan din, insanlığın mevcut hakikatine uygun 
olmadıgı için ~ksiktir ve yaratılışa aykırıdır. Böyle tek taraflı bir dinin, 
insanlan Allah'a yükseltecek bir yol olması mümkün değildir. 

Harndi Yazır'a göre, İslam dünyası bugün (1923) musibetlerden doğan bir 
uyanışın heyecanı içindedir. Yalnız burada ilim ve dini, akıl ile hissi karşı 
karşıya getirmemeli, çatlak medeniyetleri değil, insanlığa kemal vabdeti 
i{e yapışacak ve milli vicdanımızı kökünden kavrayacak mes'ud bir mede-. 
niyeti ideal edinmeliyiz. · 

Müstakil düşünebifen dirayetli bir kafaya sahip olduğu ve felsefe mesele
lerden uzak kalmayan Harndi Yazır'ırı tefsiri felsefe hüviyeti ağır basan bir 
di!ayet tefsiridir. 
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Eserleri: Hak Dini Kur'an Dili, Metabib ve J:Aezahib, İrşadü'l-Ahlaf fi 
Ahkami'l-Evkaf (B olay, 2007). 

13. Şemseddin Günaltay 

Şemseddin Günaltay, 1883 yılında (bugün Erzincan'a bağlı) yeni adı 
Kemaliye olan Eğin'de dünyaya geldi. Günaltay, Üsküdar'da Ravza-i 
Terakki'de Vefa İdadisi'nde okuduktan sonra Daru'l-Mualİimin-i Aliye'ye 
(Yüksek Muallim Mektebi'ne) girmiş, ~en kolundan mezun olmuştur. Bi
limsel çalışmalar yapmak maksadıyla yurt dışına giderek, İsviçre'nin Lo
zan Üniversitesi'nde fizik alanında öğrenim görmüştür. Yurda döndükten 
kısa bir süre sonra, çeşitli liselerde müdürlük yapmıştır. 

Daıulfunun'un Edebiyat Fakültesinde dersler vermiş, sonra da ilahiyat 
Fakültesi dekanlığına atanmıştır. 1915'te, İttihat ve Terakki Fırkası'ndan 
Ertuğrul (Bilecik) mebusu olmuş ve bu görevi 1920'de Meclis-iMebusan 
dağılıncaya kadar sürdürmüştür. 

Ankara hükümeti, İstanbul Belediye meclis üyeliğine ve reis vekilliğine se
çilmesinin ardından Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti'nin 
İstanbul şubesinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Mustafa Kemal'in emriyle, 
İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatını kurmaya memur edilmiştir. 

I 923 'te, Il. Büyük Millet Meclisi 'ne Sivas Milletvekili olarak giren Gü
nal tay, Sivas ve ardından Erzincan mill~tvekilliğioi 1954 yılına kadar sür
dürmüştür. 15 Ocak 1949'da, Türkiye C~uriyeti'nin 14. Başbakanı sıfa- . 

tıyla tek parti devri Halk Partisi'nin son hükümet başkanlığına seçilmiştir 
(15.1.1949-22.5.1950). 1961 'de Ankara'da vefat etmiştir. 

Günaltay, 1941 yılından itibaren vefat tarihi olan 1961 'e kadar Türk Tarih 
Kurumu'nun başkanlığını yapmıştır. Türk Tarih tezinin geliştirilmesinde 
ve resmi tarih kitaplarının yazılmasında etkin görevler almıştır. Günaltay, 
Batı taklitçiliği karşısıİıda milletin uyandırılması, Batılıların-ve Batıcıların 
iddialarının aksine İslam 'ın gelişmeye engel olmadığı, yanlış anlayışlardan 
kaynaklanan aksaklıklar bulunduğu, İslam'ın ana kaynaklarından öğrenil
mesi gerektiği, Türk Milleti'nin İslam Medeniyeti'nin oluşmasında ve yer
leşmesinde önemli roller üstlendiği gibi konular üzerinde durmuştur. Türk 
ve İslam tarihi alanındaki çalışmalan, Cumhuriyet döneminde daha çok 
Anadolu, Mezopotamya ve İran'ın ilk çağ tarihi üzerinde yoğıınlaşmıştır. 

Şemseddin Bey'in yaşamı boyunca fikir ve eylemlerinde bazı köklü deği
şiklik ve dönüşümlerin varlığını gözlemlemek söz konusudur. Bu değişim 
eserlerinde, konuşmalarında ve makalelerinde açık bir şekilde gözükmek
tedir. 
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Günaltay'ın toplumsal olay ve meseleleri yerinde teŞmsi ve buclara karşı 
hem· siyasi, hem de il.m1 çözümler üretmesi, onun kendisine ö_zgü vasıfla
rındandır. Hayatını, toplumun yanlış fikir ve inançlanyla·mücadele etmeye, 
batıl inanç ve hurafelerin cemiyedere verdiği zararlan yok etmeye adamıştır. 
Sapık mezhep-ve tarikatların bu hurafe ve safsatalara kaynaklık ettigınl; çö
züm olarak, İslamiyet'in ilk saflığına dönülmesinin gerekliliğine inanmıştır. 

Günaltay, İslamlaşma, Türkleşme ve Muasırlaşma cereyanlannı birleştir
mede, Ziya Gökalp'in fikirlerini benimsemiştir. O, kurtuluş yolu olarak, 
bu üç fikir cereyanını görmüş ve bunlardan biı:i diğerine feda edildiği tak
dirde, toplumsal gelişmenin ve çağdaş ilerlemenin gerçekleşemeyeceğine 
inanmıştır. 

Şemseddin Bey'in, içtihat konusundaki tavrı oldukça net olmuştıır. Onun 
düşüncesine göre, içtihat kapısı kapandığından beri, İslam toplumunun 
terakki kapılan kapamruştır. O haİde yapılması gereken ilmi bir heyetin 
içtihat geleneğini sürdiinJ?.esidir. 

Avrupa (Batı) hakkındaki düşüncelerinde de Günaltay, Batı'nın çifte stan
dart kimliğini ortaya koyarak, onların insan haklan konusunda hassas ol
duklannı, ancak bu hassasiyetlerini kendi insanlan için gösterdiklerini, 
Doğu ve İslam Dünyası için, her türlü zulüm ve vahşeti mübah gördükle- 521 
r4ti belirtmiştir. 

· Günaltay'ıp ilim adaınlığının yanında sürdürdüğü, siyasi kişiliği de yapıcı 
bir konumdadır. Her zaman övgüyle bahsettiği demokratlığı ve siyasiliğiyle, 
Türkiye Cumhuriye.ti'ni, tek parti idaresinden çok partili demokratik döne
me taşunıştır. Hazırladığı seçim kanunuyla da aşılması güç olan statükoyu 

. -ortadan kaldırmıştır. İlk ilahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Okullan'nın açıl
ması, onun Başbakan iken gerçekleştirdiği icraatlardandır. Hem politikacı, 
hem de_ilim adamı olarak, fikir ve basın özgürlüklerinin sürekli destekleyi
cileri arasında bulunmuştıır. Hulasa Şemseddin Günaltay, bir bilim adamı 
olarak başladığı-hayat serüvenini, siyaset adamı olarak tamamlamıştır. 

Eserleri: Zulmetten Nura, Hura!attan Hakikate, Maziden Atiye, Felsefe-i 
Ula İsbat-ı Vacip ve Ruh Nazariyeleri, Tarih-i Edyan, İslam Tarihi, Mufas
sal Türk Tarihi, Fennin En Son Keşfiyatından, İslamda Tarih ve Müverrih
ler, Müslümanlığın Çıktığı ve Yayıldığı Zamanlarda OrtaAsya'nın Umumi 
Vaziyeti, Türk Tarihinin İlk Devirleri Uzak Şark (Çetinkaya, 2003/2). 

r4. Nurettin Topçu 

XX. asır Türk-İslam düşüncesinin önemli bir temsilcisi olarak Nurettin 
Topçu (1909-1975) İstanbul'da doğdu: Asıl adı Osman Nuri Topçu'dur. 
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İlkokuldan sonra Vefa İdadisi'nde öğrenimini sürdüren Nurettin Topçu, 
birinci sınıfta iken babasını kaybemiştir. Lise tahsilini İstanbul Lisesi'nin 
Edebiyat Bölümü'nde pekiyi derece ile tamamlamıştır. 

Nurettin Topçu, daha iyi bir eğitim alabilmek içinAvrupa'da tahsil görmek 
gerektiğinin farkında olarak liseyi bitirdikten sonra kendi imkanlanyla 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu imtihanına girmiş ve kazanmıştır. 
Fransa'nın Türkiye'deki liselerin denkliğini kabul etmemesinden dolayı 
düşünürümüz, buradaki eğitimine Paris'teki Bordeaux Lisesi'nde başla
mıştır. Bu lisede özellikle üç yönden kendini göstermiştir: Birisi, yazdı
ğı ilk denemeleri, üyesi olduğu Sosyoloji Cemiyeri (L'association de La 
sociologie)'ne gönderip onun yayın organında yayınlaması; diğeri Hareket 
Felsefesi'nin kurucusu Fransız filozofu Maurice Blondel (1861-1944) ile 
tanışıp bu tanışıklığın mektuptaşmaya kadar varan samimi bir diyaloga dö
nüşmesi ve bir diğeri de, psikoloji sertifikası almış olmasıdır. 

· Sorbonne Üniversitesi'nde doktora yapan ilk Türk öğrenci olan Topçu'nun 
·... doktora çalışması "Confinnisme et Revolte"dir. 1934 yılında Paris'te Fran

sızca olarak yayınlanmış olan eser, yıllar sonra "İsyan Ahlakz" ismiyle 
Türkçe'ye de çevrilmiştir. 

\ 

522 Fransa'dan Türkiye'ye dönünce düşünsel açıdan bunalımlı bir döne~ geçi
ren Topçu, Kafasındaki problemleri çö~ebilecek bir mürşit aramaya başlar. 
Her ne kadar o dönemde Türkiye'yehbolan anlayış pozitivizm ve rasyo
nalizm ise de, bu durum onun birtakım metafizik soruşturmalarını tatmin et
mez. Bu araYışın sonucunda o Türkiye'deki tasavvufi çevrelerle tanıŞmıştır. 

Avrupa'dan döndükten sonra Galatasaray Lisesi'nde felsefe öğretmenliği
ne başladı. Lise müdürünün gayr-i meşru olan bir isteğini geri çevirdiğin
den dolayı Topçu İzmir Atatürk Lisesi'ne tayin edilir. Topçu İzmir'de öğ
retmenliğinin henüz d~ha dördüncü .yılında, Türk düşünce tarihinde önemli 
bir yeri olan "Fikir ve Sanatta Hareket Dergisi"ni yayınlamaya ba,şlar. Bu 
dergideki bir yazısından dolayı açılan soruşturriıa üzerine Denizli'ye sür
gün edilir. Denizli'den sonra İstanbul'a tayin edilen Topçu, çeşitli liselerde 
öğretmenlik yapmıştır. 1974 yılında İstanbul Lisesi'nde öğretmen iken yaş 
haddinden emekli olmuştur. 

Nurettin 'l'opçu, Bergson'dan hareketle hazırlamış olduğu Sezginin Değe
ri isimli çalışmasıyla İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde doçent 
unvanı almış olmasına rağmen kendisine fakültede kadro verilmemiş ve 
ideolojik gerekçelerle üniversiteye alınmamıştır. Doçentlik tezi daha sonra 
Bergson ismiyle basılmıştır. Bununla birlikte iki yıl aynı fakültede Hilmi 
Ziya Ülken'in kürsüsünde eylemsiz doçentlik yapmıştır. 



ÇAÖDAŞ İSLAM D0Ş0NCESI 

Cumhuriyet döneminin ilk muhalif-dergilerinden olah Hareket Dergisi'ni 
çıkaran Nurettin Topçu, bazı fikir tarihÇileri tarafından "Anad~lucu" akım 
içinde kabul edilmektedir. 

Nurettin Topçu'nun fikir ve düşünce dünyasında, ahlak bütün bu.fikirle
rinin hem üstünde, hepsinin bir tacı gibidir, hem de hepsinin temelinde 
olan bir vakıadır. Çünkü fert ve toplum ahlaki varlıklardır. Böylece insani 
hareket ve değer dünyasının her basamağında bulunan ahl~ kendisi ise, 
Nurettin Topçu'ya göre bir "isyan iradesi" dir. 

Topçu'nun düşüncelerinin başlıca boyutlanndan biri, Blondel, Bergson ve 
Massignon'un yoruinlanyla değerlendirdiği ve esas olarakAbdülaziz Bek
kine, Hallac-ı Mansur, Yunus Emre ve_Mevlana etkisi etrafında şekillenmiş 
olan tasavvufi birikimidir. 

Düşünce sisteminin önemli boyutlarından birisi "isyan ahlakı" olan Topçu, 
"isyan" kelimesiyle nizarn yıkıcı ihtilal ve anarşiyi değil, iradenin kendi için
de bulunduğu şartlara boyun eğmeyerek başkaldırmasını ifade etmektedir. 
Ona göre her isyan bir harekettir, ancak her hareket bir isyan olmamaktadır. 
Çünkü bir hareketin isyan hareketi olabilmesi için kendi içerisinde, başkal
dırdığı nizama karşılık, daha üstün bir nizamın iradesini taşıması gerekir. 

Nurettin Topçu fikri faaliyetlerini Türk Kültür Ocağı, Türk Milliyetçiler 523 
C~rniyeti, Milliyetçiler Derneği, Türkiye Milliyetçiler Derneği ve Anadolu 

· Fikir Derneği 'nde sürdürmüştür. Milliyetçiler Derneği 'nin 1963 'teki kong
resinde meydana gelen olaylar üzerine Topçu, dernekçiliği bırakır ve yakın 
arkadaşlanyla birlikte Hareket Dergisi etrafında bir fikir hayatına çekilir. 

,... Zaten onun düşünce dünyası açısından en önemli faaliyeti Fikir ve San 'atta 
!fareket Dergisi'ni kurup yayımlamasıdır. Topçu'nun benimsemiş olduğu 
Hareket (aksiyon) Felsefesi, dergiye ismini de vermiştir. 

Batıcı bir kültür ihtilalini gerçekleştirmeyi hedefleyen Cumhuriyet 
Türkiyes~'nde Hareket Dergisi ile mistik ve nıhçu düşüncenin fikri ve 
felsefi temellerini araştırmış, Batı tarzı eğitimden geçmiş aydın Müslüman 
tipinin oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. 

Eserleri: Sosyoloji, Mantık, Felsefe, Millet Mistikleri, Ahlak:Nizamı, B.erg
son, Büyük Fetih, İradenin Davası, İslam ve İnsan-Mevlana ve Tasavvuf, 
isyan Ahliikı, Kültür ve. Medeniyet, Reha, Mehmet Akif, Taşralı, Yannki 
Türkiye, Var Olmak, Varoluş Felsefesi-Hareket Felsefesi (Karaman, 2010) 

15. Hilmi Ziya Ülken 

İstanbul'da doğan Hilmi Ziya Ülken (1908-1974), ilköğrenimini özel Te
feyY\iZ Mektebi"nde. ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul Sultanisi'nde , 
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tamamladı. Arkasından Mülkiye Mektebi'ni bitiren Hilmi Ziya, İstanbul 
Daruıfünunu Edebiyat Fakültesi'nde Coğrafya asistanlığına atandı. 

Felsefe Bölümü~nden ahlak, sosyoloji ve felsefe tarihi sertiiikalan aldı. Şu
bat 1924'te Bursa Lisesi'nde Coğrafya öğretmenliğine başladıysa da aynı yıl 
Ankara Lisesi 'nde Felsefe ve Muallim Mektebi 'nde Tarih ve Coğrafya öğret
menliklerine atandı. Çok. geçmeden de öğretmenlikte ek görevli kalarak Ma
arifVekMeti Tercüme Heyeti üyeliğine seçildi. 1933 Üniversite Reformu 'na 
kadar, Çapa Kız Muallim Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul Erkek Öğ
retmen Okulu, Galatasaray ve Kabataş liselerip.de öğretmenlik yaptı. 

Reform' dan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölü
mü Türk Medeniyeri Tarihi Kürsüsü geçici kadrosuna "profesör muavini" 
olarak atandı ve alanmda araştırmalar yapmak üzere Berlin'e gönderildi. 
1941 yılına kadar İstanbul Üniversitesi'nde doçent sıfatıyla Türk Tefek
kürü Tarihi dersleri veren Hilmi Ziya, o yıl Felsefe Bölümü Başkanı Ord. 
Prof. Dr. Ernst von Aster ve Prof. Dr. Şerafetrio Yaltkaya'nm önerisiyle 
prpfesörlüğe yükseltildi. 

İslam Felsefesi, Sosyoloji ve Değerler Felsefesi derslerini vermeye başla
dı. Maarif Vekaleti 1944 yılında Sosyoloji dersini kürsü baline getirerek 
yönetimini ona verdi. Ayrıca bu dönemde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 
Sanat Tarihi derslerine de girdi. 1949 'da yeni kurulan Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Sistematik Felsefe Kürsüsü'nde _ek görevli olarak çalış
maya başladı. 1957' de ordinaryüs profesörlüğe yükseltildi. 

27 Mayıs 1960 müdahalesinden sonra İstanbul Üniversitesi'ndeki görevin
den 16.8.1962'de istifa ederek A. Ü. İlahiyat Fakültesi kadrosuna geçti. 
1968'de yeni kurulanAnkara Üniver&itesi Eğitim Fakültesi'nde ek görevli 
olarak Eğitim Felsefesi dersleri verdi. 1971 yılmda yaş baddinden emekli
ye ayrıldı ise de Senato kararıyla görev süresinin uzatılınası üzerine Tem
muz 1973'e kadar ilahiyat Fakültesi'ndeki görevini sürdürmüştür. 

Oldukça geniş yelpazede ve çeşitlilikte bir yayın ve mesleki örgüt bayatı 
olan Hilmi Ziya Ülken, Cumhuriyet öncesinde çıkan Mihralı ve Anadolu 
dergilerinin kuruculan arasındadır. Muallimler Birliği 'nin çıkardığı aynı 
adlı dergide de çalışmıştır. 1928'de Mehmet Servet'le birlikte Türkiye'de 
felsefecilerin ilk mesleki örgütü olan Türk Felsefe Ceıniyeti'ni kurmuş ve 
bu derneğin yayın organı olan Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası 'nda aktif 
olarak çalışmıştır. Dernekçilik faaliyetlerini 1949'da kurdÜğu Sosyoloji 
Cemiyeri ile devam ettirıniştir. 

Türk Tarih Tezi'nin etkisiyle Türk kültürünün tarihi temellerinin araştırıl
ması, bulunması, hatta yaratılması görüş ve hedeflerinin egemen olduğu 
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1930'lu yıllarda Hilmi Ziya 1933 . Ünlversite Reforı:riu'ndan hemen önce 
iki ciltlik bir eser kaleme ·almıştır. Türk Tefekkür Tarihi adlı .bu kitapla
n gören Atatürk, Galatasaray Lisesi Felsefe ve İçtimaiyat muallimi Hilmi 
Ziya'yı Ankara'ya çağırarak görüşmüş; kendisinin yenikurulacak üniver
siteye bu konuda ders vermek için öğretim elamanı olarak atanacağını ve 
aynca aynı konuda araştırma yapmak üzere yurtdışına gönderileceğini bil
dirmişti. Yeni üniversitenin (İstanbul Üniversitesi) Felsefe Bölümü Türk 
Medeniyeti Tarihi Kürsüsü'ne atanan Hilmi Ziya, bu alanda araştırmalar 
yapmak üzere gittiği Almanya' dan döndüğünde esas kadroda Türk Me
deniyeti Tarihi doçenti olarak görev yaparken üniversite içinde ve dışuida 
oldukça hareketli ve verimli bir yayın hayatına girişti. 

1933'ten sonra Felsefe Yıllığı'nın ikiiıci sayısının yanısıra yalnız bir sayı 
yayınlanabilen Felsefe Tercümeler Dergisi'nin Felsefe Bölümü tarafından 
yayınlanmasında çalışh. Üniversite dışında ise 1938-1943 yıllan arasında 
İnsan dergisini yayınladı. 1938'de Bölüm Başkanı olan Ernst von Aster, 
genel felsefe tarihinin belirli bir alanı olan İslam Felsefesi 'ne özel bir önem 
vererek Hilmi Ziya'nın bu dersleri vermesini sağladı .. -

Felsefi düşüncesinin gelişiminde oldukça farklı yaklaşımların etkisinde 
kalan Hilmi Ziya, _1930'lu yılların başlarında Aşk Ahiokı ve insani Vatan
perverlik eserleriyle Spinoza'dan hareketle çoklukta birlik düşüncesini 
temellendirmeye çalışır. Bu dönemde ruh ve bedeni, birey ve toplumu uz
laştınnaya çalışırken daha çok psikolojizmin (ruhbilimcilik) ve natüralist 
(doğalcı) felsefenin etkisindedir. 

-· 1933 Reformu sonrasında Reichenbach' ın etkisiyle bilimsel felsefeye yöne
lir. Viyana Okulu'nun önde-gelen temsilcilerinden Moritz Schlick'ten İl im 

. ve Felsefe'yi tercüme eder. Yirminci Asrın Filozofları adlı eserinde Reic
henbach ve yeni pozitivizmi de tanıtan Ülken, Ülkü dergisinde yayımladığı 
"Feylesofve Filolog" başlıklı yazısında iseAlman filozofun tesirindedir. 

Bu dönemde yayımladığı İnsan dergisinde materyalizme ve hatta sosya
lizme eğilim duyarken, 1948 sonrasında tam aksi görüşle Tarihf Maddeci
liğe Reddiye'yi yazar. Burada Hegel'den aynlarak Platon'a dönen Ülkeq, 
Amsterdam'da toplanan Uluslararası Felsefe Kongresi'ne sunduğu ''Var
lıklann İki Yüzü" başlıklı bildirisinde ve daha sonra yayımladığı Felsefeye 

Giriş, Bilgi ve Değer, Varlık ve Oluş adlı eserlerinde ontoloji, epistemoloji 
ve pozitivizmin indirgeyici yaklaşımı yerine Husserl fenomeiıolojisinin 
tasvir yöntemini benimser. 

Hilmi Ziya'nın Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin gerek kurucu 
heyetinde yer alması gerekse başlangıçtan itibaren burada dersler verme-
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si ve daha sonra da kadrolu olarak bu fakülteye geçmesi, Darulfiinfuı'da 
olduğu gibi, İslam felsefesi ve Türk-İslam düşüncesi boyutlannda İslam 
felsefesi tarihi araştırmalannın yeniden başlamasında temel etkendir. Hil
mi Ziya, fakültenin kürsüleri arasında İslam Felsefesi Kürsüsü'nün yer al
masını sağlaması yanında, "fakülteyi ilmi bir zibniyetle kuvvetlendirmek" 
amacıyla Eski ve Modem Çağ Felsefe Tarihi, Sistematik Felsefe, Mantık 
ve Sosyoloji gibi derslerin müfredat programına temel dersler olarak ko
nulmasını sağladığı için, ilahiyat fakültelerinde felsefe eğitiminin kurum
sallaşması açısından önemli bir düşünürdür . . 

Yırmi beş yaşlannda Boutroux'yu ve Spinoza'yı çeviren Hilmi Ziya'nın, 
Batı felsefesinden okuduklan onun, Türk mutasavvıflanna yönelmesine 
sebep oldu. Tezadın (zıtlığın) insanda ve sosyal hayattaki tezalıürünü Ce
miyet ve Marazf Şuur adlı eseriyle anlatmaya çalıştı. Yıne bu senelerde 
(1930-1935), Vabdetçi bir hilanet ifadesiyle çalışmalannın genel bir plam
nı Aşk Ahiala'nda ifade etti. 

Ficbte'nin milliyetçi ve hümanist cepbesinden ilham alarak yazdığı lnsanf 
Vatanseverlik adlı kitabında iki cepheyi birleştiren vabdetçi bir görüş orta
ya koydu. Aslında bu kitav. Hilmi Ziya'nın on yedi yaşındayken ileri sür
düğü "Anadoluculuk" akımının bir başka ürünüydü. Kendisi daha on. sekiz 
yaşında Anadolu dergisini kurmuş ve on iki sayı çıkarmıştır. 

\. 
1951 'de geçirdiği büyük ve uzun süren bir filai bulıranın sonucu olarak 
Tarihi Maddeciliğe Reddiye 'yi kaleme alan Hilmi Ziya, bu dönemde İslam 
Felsefesi üzerindeki çalışmalanna ağırlık verdi. 1960 ihtilali'nden sonra 
Öncü gazetesinde toprak reformu gibi günün konulan üzerinde seri ma
kaleler yayı.mladı. Bu arada gençliğinden beri üzerinde .çalıştığı Varlık ve 
Oluş'u tamamladı. · 

Batı düşüncesini iyi bilen Hilmi Ziya Ülken, İslam ve Batı_ düşünc~sinin 
bir takım unsurlanyla yeni senteziere ulaşabileceğine inanıyordu: Felse
feyi ve sosyolojiyi iyi bilen din alimlerinin ye~işmesini isteyen Ülken, din 
adamlannın felsefi, sosyolojik ve psikolojik bilgilerle donanımlı olması
m isterdi. Çünkü, felsefi bilgilerle mücebhez olmayan din adamı, dine ve 
dini inançlara karşı yöneltilen bücuriılan, yeteri kadar cevaplandıramaz ve 
inandırıcı olamazdı. 

Eserleri: Türk Tefekkür Tarihi, Varlık ve Oluş, İslam Felsefesi, Aşk Ahlaki, 
Şeytanla Konuşmalar, F~lsefeye Giriş, Bilgi ve Değer, Tarihi Maddeciliğe 
Reddiye, İnsaıll Vatansever lik, Yirminci Asır Filozoflan (Bo lay, 2007). 
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