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Henry Bergson üzerine eserleriyle
tanýnan psikolog ve felsefeci.
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Ýstanbul’da doðdu. 1905’te Vefa Ýdâdîsi’nden mezun oldu. Mülkiye Mektebi talebesiyken Fransýzca öðrenmeye yoðunlaþtý. Bu çabasý onun psikoloji ve felsefeye
yönelmesini etkiledi. II. Meþrutiyet’in ilân
edildiði dönemde Mülkiye’yi bitirdi. Kýsa
bir süre sonra kiþisel eðilimleri açýsýndan
daha verimli olacaðýný düþündüðü eðitimcilik mesleðine yöneldi; hayatýný pedagoji,
psikoloji ve felsefe alanlarýna adadý. Eðitimcilik yönünde yaptýðý bu seçim onun siyasal görüþlerini de biçimlendirdi. Dönemin radikal toplumsal deðiþim yanlýsý görüþlerine karþý, toplumsal deðiþimin zorlama yollarla deðil zaman içinde pedagojik yöntemlerle halkýn seviyesinin yavaþ yavaþ yükseltilmesine dayanan bir politikayla gerçekleþtirilmesi gerektiði düþüncesini benimsedi. Mustafa Þekip’in düþüncesinin bu yönde geliþmesinde Henry Bergson, William James ve Sigmund Freud’un
önemli bir yeri vardýr. Toplumsal deðiþimde geçmiþin önemi ve þimdiki zaman üzerindeki etkisi, politikada hayata rasyonalist gerçekleri dayatmak yerine terbiyeye
önem verilmesi, toplumsal deðiþimi yaratýcý geliþmenin serbest yaþam hamlelerine býrakmak ve eðitimin salt zekâya dayandýrýlmasýna dair bilinç felsefesi aksiyomlarýný þüpheyle karþýlayarak bilince de yer
açmak gerektiði yönündeki baþlýca görüþler onun düþüncesini biçimlendirdi.
Mustafa Þekip, Batý felsefesinde pozitivizm eleþtirileri için önemli bir dönüm
noktasý sayýlan I. Dünya Savaþý yýllarýnda
Cenevre Üniversitesi’nde psikoloji öðrenimi gördü; pozitivizme yönelik eleþtiriler
onun entelektüel hayatýný þekillendiren en
önemli etkenlerden biri oldu. Bu dönem,
Mustafa Þekip’in rasyonalizme karþý eleþtirel felsefeleri yakýndan tanýmasýna katkýda bulundu. Jean Jacques Rousseau Pedagoji Enstitüsü’nden aldýðý diplomayý Cenevre Üniversitesi’nden aldýðý psikoloji sertifikasý ile tamamlayarak eðitimini bitirdi ve yurda döndü. Bu dönemde Terbiye
Mecmuasý’ndaki yazýlarý Ýstanbul Dârülfununu hocalarýnýn ve özellikle Ziya Gökalp’in dikkatini çekti. Ýsmail Hakký ve Mehmed Emin beylerin teklifleri üzerine Edebiyat Fakültesi müderris muavinliði görevine tayin edildi (1919).
Üniversitedeki görevinin baþlarýnda Millî Mücadele’ye destek veren Dergâh dergisinde yazýlar yazdý. Ýttihat ve Terakkî Fýr382

kasý’nýn egemen ideolojisi haline gelen Ziya Gökalp’in pozitivist sosyolojisine karþý
derginin Bergsoncu çizgisinin belirginleþmesinde, kaleme aldýðý elliye yakýn yazýnýn önemli bir payý vardýr. Bu yazýlarýnda
-Bergson’un pozitivizme yeni bir metafizikle karþý çýkýþýnda olduðu gibi- maddî ölçülere karþý mâneviyatýn, niceliðe karþý niteliðin ve bir diriliþ anýný ifade eden hayat
hamlesinin sonucu olarak gördüðü Millî
Mücadele’yi destekledi. Osmanlýcýlýk, Ýslâmcýlýk ve Turancýlýðý gözden düþmüþ akýmlar
sayýp Anadolucu bir milliyetçiliði benimsedi ve Anadolu’daki diriliþin metafizik alt
yapýsýný kurmaya yönelik bir çizgi takip etti. Dergâh’ýn felsefî çizgisini açýklýða kavuþturan yazýlarý, ayný zamanda Türkiye’de muhafazakârlýðýn felsefî ve siyasî bir dile dönüþmesi açýsýndan önemli rol oynayacaktýr. Dârülfunun’daki görevini 1933 üniversite reformu sonrasýnda da ordinaryüs profesör unvanýyla sürdürdü. Uzun bir
süre hizmet ettiði üniversiteden 1953 yýlýnda emekliye ayrýldý ve 1958’de vefat etti.
Mustafa Þekip Tunç’un Kemalist aydýnlarýn radikalizmine karþý benimsediði tedrîcî metotlara dayanan muhafazakâr deðiþim anlayýþý, egemen reformculuk anlayýþýný kategorik olarak reddetmekten ziyade metodik bir farklýlýðý ifade eder. Mustafa Þekip dinin toplum hayatýndaki yerinin yeniden düþünülmesini, eski metafizik sistemlerin doðrudan sahiplenilmesi yerine yeni bir metafiziðin kurulmasýný ve
toplumsal deðiþim anlayýþýnýn bu metafizikle güçlendirilmesini önermiþtir. Ayrýca
Bergsoncu metafizik ilhamlarý pedagoji
açýsýndan dönemin egemen ruhuyla çok
da ters düþmeyecek pragmatist akýmlarla dengelemiþtir. Onun düþünceleri rasyonalist akýmlara muhalefet eden bir felsefî
çizgide yer almaktadýr. Bergson felsefesi
yanýnda rasyonalist gerçeklere deðil deneye önem verilmesi gerektiðini söyleyen
pragmatizmden etkilenmiþ, bilinç felsefelerini eleþtirmek ve bilinci kavramak açýsýndan imkânlar saðlayan psikanalizle, sa-
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dece laboratuvardan devþirilmiþ niceliksel
verileri deðil bilinç durumlarýnýn da tahlil
edilmesine yer açan T. Ribot’nun psikoloji
ekolüyle ilgilenmiþtir. Bu etkilerden en belirleyici olaný Bergson felsefesidir.
Bergson’un felsefî monizme karþý getirdiði eleþtirileri deðerlendiren Mustafa
Þekip, varlýðýn temelini tek bir öze indirgeyen monist felsefelerin tek yanlý kaldýðý var sayýmýna dayanan plüralist bir felsefe yaklaþýmýný savunmuþtur. Plüralizm,
çoklu gerçek anlayýþý ve apriori gerçeklerden ziyade deneyi öncelemesiyle rasyonalizmi bir tür dogmatizm olarak görme
açýsýndan da iþlevsel olmaktadýr. Bu bakýmdan Bergson’un yaþam felsefesiyle James’in deneysel metodunu uzlaþtýrmaya
çalýþmýþtýr. Ona göre Bergsoncu felsefenin temel kavramlarýndan olan somut hayat ve somut insan, soyut rasyonalizmle
zekâyý önceleyen entelektüalist akýmlarýn
yanýlgýsýný göstermesi ve realiteye salt zekâyla yetinmeyen bir felsefeyle daha derinden nüfuz edilebilmesi açýsýndan son
derecede önemlidir. James’in rasyonalizme ve entelektüalizme yönelik eleþtirileri
de bu karmaþýk realitenin kavranmasý bakýmýndan öne çýkmaktadýr. Pragmatizm
þe’niyetlere doðrudan doðruya temasý, bütün diðer vasýtalarý mârifete tercih etmesi, her þeyden çok tecrübeye kýymet vermesi itibariyle önemli bir felsefî akýmý temsil etmektedir. Mustafa Þekip, James’in
benimsediði tecrübenin geniþ bir açýlýma
sahip olduðunu, sadece maddî tecrübeyi
deðil ruhsal tecrübeleri de kapsadýðýný düþünmektedir. Bu düþünce, Bergson’un bilinci ve ruhu bir realite olarak doðrudan
kendi verileriyle anlamaya çalýþan felsefesiyle kesiþmektedir. Dolayýsýyla James’in
pragmatizmi de bilinç durumlarýný salt fizyolojiyle açýklayarak bir gölge olaya indirgeyen ve Newtoncu yaklaþýmla bilinci atomlardan meydana gelen bir madde gibi açýklayan indirgemeci anlayýþlardan farklý þekilde bilinci yeni ve þahsî bir âlem olarak,
yani olumlu bir realite biçiminde anlamaya çalýþmaktadýr. Ruhsal ya da psikolojik
tecrübeyi anlamanýn onu fizik deney kadar gerçek kabul etmekten baþka bir yolu yoktur. Böylece tecrübe yalnýzca bedenin ruh üzerindeki etkisini deðil ruhun beden üzerindeki etkisini de gösterir.
Plüralizm açýsýndan bakýldýðýnda varlýðýn özünü maddeye indirgeyen materyalist monizm gibi ruha indirgeyen idealistspiritüalist monizm de ayný yanýlgýya düþer. Zira bu da tecrübenin deðil aklýn mahsulüdür. Spiritüalistlerin anladýðý ruh bütün bireylerde özdeþ olan, dönüþtürülemez, daima ayný kalan, homojen bir ya-
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pýdýr. Mustafa Þekip’in benimsediði þahsiyetçi yaklaþým ise her bireyin farklý bir
þahsiyete sahip olduðunu var sayar. Ruhu
dönüþtürülebilir ve yeniliklere açýk, ne niceliksel verilerle ne de atomist açýklamalarla anlaþýlabilecek bir imkânlar kaynaðý
biçiminde görür. Bu imkân, þuuru Bergson’un deyiþiyle “yaratýcý tekâmül” ya da
James’in deyimiyle “þuur akýþý” diye anlamakla ilgilidir.
Mustafa Þekip’in Bergson ve James’ten aldýðý ilham sadece bilincin yeni bir realite olarak tanýmlanmasýna yönelik deðildir. Her iki düþünür âlemi olmuþ bitmiþ
mekanik bir nesne halinde deðil tamamlanmamýþ bir oluþ diye görmektedir. Mustafa Þekip, bu yaratýcý âlem görüþünden
hareketle içinde yaþanýlan âlemin bir
âlem-i zarûret deðil âlem-i imkân olduðunu söyler. Burada söz konusu olan, rasyonalist ve bilimci anlayýþlarýn kavrayamayacaðý biçimde hayatý bir âlem-i ihtimâlât
þeklinde gören ve cehdlerle yeni hakikatlerin yaratýlabileceðine inanan, hayatý daima halledilebilecek noktalarý olan bir sorun olarak kalmaya mahkûm bir mesele
þeklinde deðerlendiren ve bu yolda istenen cevabý determinist ilkelerden ziyade
“gayri muayyen bir sûrette mütemâdî olan
müterakki tecrübeler”in verebileceðine inanan atýlýmcý bir yaþam felsefesidir. Bu tür
bir düþüncenin, Millî Mücadele döneminin
mâneviyatýný destekleyen ve ulus devletin
kuruluþunu donmuþ rasyonalist kalýplardan ziyade geliþmeye açýk bir süreç biçiminde yorumlayan iyimser bir görüþü uyandýrdýðý tahmin edilebilir.
Bergson’un düalist felsefesi, maddenin
statik durumunu inceleyen zekânýn yanýnda hayatýn dinamizmine derinden nüfuz
edebilen sezginin bilinci ve ruhu bir realite olarak anlama açýsýndan yeni ufuklar
açmýþtýr. Bu düalizmin çaðdaþ Türkiye’nin düþünce tarihine tercümesi ise Batý
ile Doðu, zekâ ile kalp, materyalizmle aþýrý mistisizm arasýnda ölçülü bir yol tutulmasý þeklinde karþýlýðýný bulacaktýr. Mustafa Þekip radikal Batýcýlýk’la radikal Doðuculuðu, zekâya aþýrý güvenle sadece kalbe güvenmeyi, materyalist inançlarla aþýrý mistisizmi ayný ölçüde hatalý görür. Bu
baðlamda farklý deðerlerin uzlaþtýrýlmasýna dayanan, realitenin iki yanýný da içerebilecek, ölçülü fakat vukuflu bir metodun izlenmesi gerektiðini savunur. Bunun
politik anlamdaki sonucu, gelenek ve modernleþmenin uzlaþtýrýlmasý gerektiðini ve
modernleþmenin ancak geleneðin yeni terkiplere kavuþturulmasýyla mümkün olabileceðini ileri süren muhafazakâr modernleþme yaklaþýmýdýr. Böyle bakýldýðýnda Mus-

tafa Þekip’in temel yaklaþýmlarý, Türkiye’de pozitivist modernleþme anlayýþýna karþý alternatif bir modernleþme projesinin
felsefî temelini kuran yaklaþýmlardan biri
olarak düþünce tarihindeki yerini almýþtýr.
Eserleri. Entelektüel hayatýnýn geneline
bakýldýðýnda üretken bir yazar olan Mustafa Þekip François Coppée, Henry Bergson, Théodule Ribot, William James, Sigmund Freud, Hermann Ebinghaus, Georges Dwelshauvers, Henri Delacroix, Emile
Bréhier, L. Dugas, Emile Zola gibi isimlerden sayýsý kýrka yaklaþan tercümeler yapmýþtýr. Bu eserlerin ana konularý bireylerin ve toplumlarýn geliþimi, þahsiyet, yaratýcýlýk, mânevî kudret, metafizik, mistisizm, þuur, hâfýza, ihtimaliyet, muhayyile,
psikanaliz, genel psikoloji, din psikolojisi,
pedagoji, terbiye, felsefe tarihi, din felsefesi gibi anahtar kelimelerle özetlenebilecek bir alana yayýlmýþtýr. Baþlýca telif eserleri þunlardýr: Rûhiyat Dersleri (1919),
Rûhiyat Derslerine Lâhika (1920), Gülmek Nedir, Kime Gülüyoruz? (1921),
Rûhiyat (1924), Felsefe-i Din (1927), Terakki Fikrinin Menþe ve Tekâmülü
(1928), Çin Felsefesinin Kaynaklarý
(1933), Yeni Türk Kadýný ve Ruhî Münasebetleri (1939), Üç Zihniyet (1940),
Ýnsan Ruhu Üzerinde Gezintiler (1943),
Ruh Yapýmýz ve Onun Tipleri Bakýmýndan Ahlâk (1944), Ruh Âleminde (1945),
Fikir Sohbetleri (1948), Psikolojiye Giriþ (1949), Psikoloji Dersleri (1950), Bir
Din Felsefesine Doðru (1959). Mustafa
Þekip’in makaleleri Dergâh, Aðaç, Bilgi,
Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuasý, Dârülfünun Ýlâhiyat Fakültesi
Mecmuasý, Hayat, Ýþ Mecmuasý, Kültür
Haftasý, Mihrab, Millî Mecmua, Terbiye, Türk Düþüncesi, Türk Yurdu, Yeni
Mektep gibi dergilerde yayýmlanmýþtýr.
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Tunuslu yazar.
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1204’te (1789) Tunus’ta doðdu. Ýlim
adamlarýyla meþhur bir aileye mensuptur. Kitap istinsahýyla uðraþan dedesi Süleyman hac dönüþü Sudan’ýn Dârfûr bölgesinde yerleþerek mahallî hâkiminin hizmetine girmiþ, babasý Ömer, Ezher’de Maðribli öðrencilerden sorumlu bir görevde
çalýþmýþtýr. Öðrenimini Ezher’de tamamlayan Tûnisî babasýnýn da göç ettiði Sudan’a gidip (1803) bir müddet bölgedeki
mahallî idarecilerin hizmetinde bulundu.
Bu sýrada bölgeyi ve siyasal olaylarý müþahede etme imkâný buldu. Yaklaþýk on yýl
burada kalan Tûnisî 1813’te Tunus’a döndü. Ardýndan Kahire’ye giderek Mehmed
Ali Paþa’nýn hizmetine girdi. Ýbrâhim Paþa kumandasýnda Mora’ya sefer yapan piyade birliklerinde vâizlik görevi yaptý (18251826). Daha sonra Kahire’de kurulan ve
baytarlýk eðitimi veren Ebû Za‘bel Medresesi’nde Batý dillerinde yazýlan týp ve eczacýlýk kitaplarýnýn Arapça tercümelerinin
redaksiyonunda çalýþtý. Bu esnada Mýsýr’da görevli A. Perron ve Clot Bey gibi Avrupalý bilim adamlarýyla tanýþma imkâný buldu. A. Perron’un 1839’da Kasrü’l-ayn Týp
Okulu’nun yönetimine getirilmesinin ardýndan onun yanýnda tercümelerin kontrolünü yaptý. Bu arada Harîrî’nin el-Mašåmât’ý, Ýbþîhî’nin el-Müste¹raf’ý ve Fîrûzâbâdî’nin el-Æåmûsü’l-mu¼î¹’i gibi pek çok
Arapça metnin edisyonunda görev aldý.
Son yýllarýnda Kahire’de Seyyide Zeyneb
Camii’nde hadis dersleri verdi. Tûnisî Kahire’de vefat etti. Þarkiyatçý Alfred von Kramer Kahire’de bulunduðu sýrada ondan
Arapça dersleri almýþtýr.
Eserleri. 1. Teþ¼î×ü’l-e×hân bi-sîreti
bilâdi’l-£Arab ve’s-Sûdân. Müellifin Dârfûr’da bulunduðu sýrada bölge arazisine
toplum ve toplumun geleneklerine dair
gözlemlerini içeren oldukça mühim bir
eserdir ve daha önce bölge tarihiyle ilgili
Avrupalý seyyahlarýn gözlemleri dýþýnda bilgi bulunmadýðýndan bu alandaki ilk ve en
kapsamlý çalýþma kabul edilir. A. Perron
kitabý Fransýzca’ya tercüme etmiþ (Voya-

ge au Darfour par le Cheikh Mohammed
Ebn Omar el-Tounsy, Paris 1845), Arapça

metni yine A. Perron tarafýndan neþredilmiþtir (Paris 1850). Eseri daha sonra Halîl Mahmûd Asâkir ve Mustafa Muham383

