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Ta bak lar, “Prof. Dr. Mu har rem Er gin’in Fikrî Ya zı-
la rı”, TDED, XXXIV (2006), s. 171-176; Ha ti ce Tö-

ren, “Prof. Dr. Mu har rem Er gin’in Mil li Kül tür ve 
Mil li Eği tim ile İl gi li Gö rüş le ri”, a.e., s. 205-210.

ÿA. Az mi Bil gin

– —ERGÜNEÞ, Hüseyin Þemsi
(1872-1968)

Nakþibendî Melâmîliði’ne mensup
müellif.˜ ™

Sof ya’da doğ du. Ba ba sı Ge re de’nin Dâ-

niş mend ler kö yün den halk şa iri Âşık Mus-

ta fa Hıf zı Efen di, an ne si Sof ya Bâlî Ba ba 

Tek ke si şey hi Ah med Ba ba’nın kı zı Re di-

fe Ha nım’dır. Dok sa nüç Har bi se be biy le 

Sof ya’da asa yi şin bo zul ma sı ve ba ba sı 

Mus ta fa Hıf zı Efen di’nin post ni şi ni ol du-

ğu tek ke nin Bul gar çe te ci le ri ta ra fın dan 

ya kıl ma sı üze ri ne ai le siy le bir lik te da ha 

gü ven li bir yer olan Köp rü lü Us trum ca’ya 

göç et ti. Mür şi di Mu ham med Nûrü’l-Arabî 

ile on üç ya şın da iken Ha cı Fâik Bey va sı ta-

sıy la Us trum ca’da ta nış tı. Tah si li ne de vam 

et me si şar tıy la der viş li ğe ka bul edil di. Se-

si nin gü zel li ği ve mü zi ğe yat kın lı ğı se be-

biy le bu dö nem de tek ke mûsi ki siy le de 

il gi len me ye baş la dı. 1888’de Mu ham med 

Nû rü’l-Arabî’nin ve fa tı nın ar dın dan Ha cı 

Fâik Bey’e in ti sap et ti. 1901’de onun ve-

fa tı üze ri ne Mu ham med Nûrü’l-Arabî’nin 

oğ lu Şe rif Efen di’den, da ha son ra da to-

ru nu Ke mal Efen di’den fe yiz al dı. Tah si-

li ni bi ti rin ce Düyûn-ı Umûmiy ye Mu ha se-

be Ka le mi’ne me mur ola rak ta yin edil di. 

1897 Türk-Yu nan sa va şı na ka tı la rak be rat 

ni şa nı al dı. Ru me li’nin el den çık ma sı nın 

ar dın dan İs tan bul’a ta yin edil di. Düyûn-ı 

Umûmiy ye İda re si’nde ki gö re vi ni 1927 yı-

lı na ka dar sür dür dü ve ay nı yıl emek li ye 

ay rıl dı. Emek li li ğin den son ra da ha yo ğun 

bir şe kil de ta sav vufî fa ali yet le ri ni sür dür-

dü. Kırk yı la ya yı lan bu sü re içe ri sin de 

özel soh bet le ri nin ya nı sı ra Muh yid din 

İb nü’l-Arabî, Sad red din Ko nevî, Ab dül-

kerîm el-Cîlî ve Mu ham med Nûrü’l-Arabî 

gi bi mü el lif le rin eser le rin den ter cü me ler 

yap tı, dost la rı nın ta sav vuf me se le le riy le 

il gi li so ru la rı nı mek tup lar la ce vap lan dır dı.

Melâme ti bir meş rep ola rak ka bul edip 

şe ri at ve ta ri kat ara sın da çok güç lü bir bağ 

ol du ğu nu vur gu la yan, ken di si ne te vec-

cüh gös te ren le re de bu doğ rul tu da tav-

si ye ler de bu lu nan Er gü neş 30 Ocak 1968 

ta ri hin de İs tan bul’da ve fat et ti ve Edir-

ne ka pı Şe hit li ği’ne def ne dil di. Ergüne ş 

ço ğu el-Fütû¼âtü’l-Mek kiy ye’den se-

çil miş kısmî ter cü me le rin ya nı sı ra İb nü’l-

Arabî’nin Kitâbü’l-Ma£ri fe’si ni (haz. Er-

be lir til miş, şi ir le rin Tür ki ye Türk çe si’ne 

ke li me ke li me çe vi ri si ya pıl mış tır. 10. De-

de Kor kut Ki ta bı (I, Gi riş-Me tin-Fak si mi-
le, An ka ra 1958; II, İn deks-Gra mer, An ka ra 
1963). Ese rin me tin ve söz lük kıs mı ay rı ca 

ya yım lan mış (An ka ra 1964; İs tan bul 1986), 
Tür ki ye Türk çe si’ne ak ta rı la rak (De de Kor-
kut Ki ta bı, İs tan bul 1969) 1000 Te mel 

Eser se ri si nin bi rin ci ki ta bı ola rak neş re-

dil miş tir. Er gin, Or han Şa ik Gök yay’ın bu 

ese ri hak kın da Dûçent-nâme adıy la ka-

le me al dı ğı eleş ti ri ye (İs tan bul 1964) Or-

han Şa ik’e Ce vap ad lı iki ki tap çık la ce vap 

ver miş tir. 11. Oğuz Ka ğan Des ta nı (İs-
tan bul 1970, 1988). Mu har rem Er gin ay-

rı ca, Türk Kül tü rü nü Araş tır ma Ens ti tü sü 

ta ra fın dan ha zır la nan Türk Dün ya sı El 

Ki ta bı’nın (An ka ra 1976) yazı ku ru lun da 

gö rev yap mış tır.

Er gin’in ilmî der gi ler de ya yım lan mış 

baş lı ca ma ka le le ri şun lar dır: “Melîhî” 

(TDED, II/1-2 [1948], s. 59-78); “Câmiu’l-

me ânî’de ki Türk çe Şi ir ler” (a.g.e., III/3-4 
[1949], s. 539-569); “Bur sa Ki tap lık la rın da 

Türk çe Yaz ma lar Ara sın da” (a.g.e., IV/1-
2 [1950], s. 107-132); “Ka dı Burhâned din 

Di va nı Üze rin de Bir Gra mer De ne me si” 

(a.g.e., IV/3 [1951], s. 287-327); “De de Kor-

kut Ki ta bı Üze ri ne I” (a.g.e., V [1952], s. 
121-151); “De de Kor kut Ki ta bı Üze rin de II” 

(a.g.e., VI [1954], s. 91-118); “Es ki Os manlı-

ca” (Türk Dün ya sı El Ki ta bı, An ka ra 1976, 
s. 223-275); “Tür ki ye Türk çe si” (a.g.e., 
s. 276-290); “Do ğu Türk çe si (Çağatay ca)” 

(a.g.e., s. 291-296); “Türk ler’de Ya zı ve Al-

fa be ler” (a.g.e., s. 340-373).
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Si ya sal ve kül tü rel ya zı la rı Or hun, Al tın 

Işık, Azer bay can Yurt Bil gi si, Türk Di-

li, Türk Kül tü rü, Türk Ede bi ya tı, Kub-

be al tı Aka de mi Mec mu ası gi bi der gi-

ler de ve Or ta Do ğu, Ter cü man, Tür ki ye 

ga ze te le rin de ya yım lan mış, 1974-1975 

yıl la rın da Or ta Do ğu ga ze te sin de çı kan 

ya zı la rı Mil li yet çi ler Kork ma yı nız Bir le-

şi niz adıy la bir ara ya ge ti ril miş tir (An ka-
ra 1976). Aka de mik ça lış ma la rı do la yı sıy la 

Tür ki ye Millî Kül tür Vak fı, Ay dın lar Oca ğı 

ve Mil let le ra ra sı Tür ko lo ji Kon gre si gi bi 

ku ru luş lar ta ra fın dan şe ref ar ma ğa nıy la 

tal tif edil miş, Türk Kül tü rü Araş tır ma 

Der gi si (XXVI II/1-2, An ka ra 1991), Türk 

Di li ve Ede bi ya tı Der gi si (XXXIV, İs-
tan bul 2006), Mo dern Türk lük Araş tır-

ma la rı Der gi si (II/4, Ara lık 2005, e-der gi) 
gi bi der gi ler onun için ar ma ğan ve hâ tı ra 

sa yı la rı ya yım la mış tır.

Eser le ri. 1. Türk Dil Bil gi si (İs tan bul 
1958, ge niş le til miş 2. bs. 1962; Sof ya 
1967; İs tan bul 1972). Tür ki ye üni ver si te le-

rin de te mel Türk çe dil bil gi si ki ta bı ola rak 

uzun yıl lar oku tu lan eser ha len öne mi ni 

ko ru mak ta dır. Ay rı ca eği tim ens ti tü le ri, 

yük sek okul lar ve te mel bi lim ler fa kül tele-

ri için ha zır la na rak ay nı ad la ba sıl mış tır 

(İs tan bul 1972, 1977). 2. Türk Di li (Millî 
Eği tim Ba kan lı ğı ta ra fın dan li se ler için 
ders ki ta bı ola rak, İs tan bul 1976, 1977). 
3. Türk Di li (yay gın yük sek öğ re tim ku-
ru mu için, An ka ra 1977, Meh met Kap lan 
ve Fa ruk K. Ti mur taş ile bir lik te). 4. Üni-

ver si te ler İçin Türk Di li (İs tan bul 1986, 
1990, 2005). Türk di li ders le ri nin üni ver-

si te ler de zo run lu ha le gel me si üze ri ne 

ha zır lan mış ve ba sit, sa de bir an la tım la 

ya zıl mış tır. 5. Os man lı ca Ders le ri (I-II, 
İs tan bul 1958, 1962, 1975). 6. Or hun Âbi-

de le ri (İs tan bul 1970). İlk bas kı sı 1000 

Te mel Eser se ri sin den ya yım la nan ki tap ta 

Köl (Kül) Ti gin, Bil ge Ka ğan ve Ton yu kuk 

ya zıt la rı nın me tin le ri gü nü müz Türk çe’si-

ne çe vi ri le ri ve tıp kı ba sım la rı ile yer alır. 7. 

Türk le rin Soy Kü tü ğü (İs tan bul 1974). 
Ter cü man 1001 Te mel Eser se ri sin den 

ya yım la nan bu ki tap ta Ebül ga zi Ba ha dır 

Han’a ait Şe ce re-i Terâki me ad lı ese rin 

A. N. Ko no nov’un neş ri esas alı na rak ter-

cü me si ya pıl mış ve tıp kı ba sı mı ve ril miş tir. 

8. Ka dı Bur ha ned din Di va nı (İs tan bul 
1980). XIV. yüz yıl di van şa ir le rin den Ka dı 

Burhâned din’in tek nüs ha ha lin de ki di va-

nı nın ilk trans krip si yon lu neş ri dir. 9. Aze-

ri Türk çe si (İs tan bul 1971, 1981, 1986). 
Teb riz li şa ir Şeh ri yâr’ın “Hey der Ba ba ya 

Selâm” ad lı iki şi iri esas alı na rak di ğer 

Âzerî şa ir le rin den de seç me ler ya pıl mış, 

şi ir ler de ki Âzerî Türk çe si dil özel lik le ri 
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ile Al man ya ara sın da ki it ti fa kın kül tü rel 

ve bi lim sel dü zey de ge liş ti ril me si ni sağ-

la mak için, Maa rif Nâzı rı Şük rü Bey ve 

Al man mü şa vi ri Schmidt’in te şeb büs le ri 

so nun da, Mec lis-i Vü kelâ ta ra fın dan İs tan-

bul Dârül fü nu nu’na Al man pro fe sör le rin 

da vet edil me si ne yö ne lik ka ra rı na gö re 

dârül fü nun da ya pı lan ye ni lik ler ne ti ce sin-

de Meh met Emin de 1915’te dârül fü nun 

fel se fe mü der ris mua vin li ği ne (do çent lik) 
ge ti ril di. Bu ra da Meh met Ali Ay ni, Zi ya Gö-

kalp, Nec med din Sa dak, Meh med İz zet, 

Rı za Tev fik, Ba banzâde Ah med Na im gi-

bi isim ler le bir lik te ça lış tı. 1918’de fel se fe 

ta ri hi mü der ris li ği ne yük sel di. 1919’un ilk 

ay la rın dan iti ba ren Mü ta re ke dö ne min de 

Ede bi yat Fa kül te si’nde mü dür lük yap tı. 

Mem le ke ti Niğ de’den mil let ve ki li se çi le-

rek 12 Ocak – 18 Mart 1920 ta rih le rin de 

fa ali yet gös te ren son Mec lis-i Meb‘ûsan’da 

bu lun du. İs tan bul’un İtilâf dev let le ri ta ra-

fın dan 15-16 Mart 1920’de iş gal edil me si-

nin ar dın dan mec li sin ka pan ma sı üze ri ne 

dârül fü nunda ki gö re vi ne dön dü. Bu gö rev-

de iken 1925’te Ça pa Kız Mu al lim Mek te-

bi’nde mü dür lük yap tı. Meh met Emin’in 

dârülfü nun dan han gi ta rih te ay rıl dı ğı bel li 

de ğil se de ta le be reh ber le rin de fel se fe 

ta ri hi ders le ri nin vekâle ten Or han Sa det-

tin tara fın dan ve ri le ce ği be lir til mek te dir. 

1929-1930 ta rih li ta le be reh be rin den iti-

ba ren ise bö lüm prog ram la rın da onun is-

mi ne yer ve ril me miş tir.

1926’da ku ru lan Millî Ta lim ve Ter bi ye 

Da ire si’nin ilk baş ka nı olan Eri şir gil bu gö-

re vi 1926-1930 yılları ara sın da sür dür dü. 

1928’de ku ru lan ve La tin al fa be si ne ge çi-

şin alt ya pı sı nı ha zır la mak la gö rev len di ri len 

Dil En cü me ni’nde üye ola rak ça lış tı. 1930-

1931’de Maa rif Vekâle ti müs te şar lı ğı yap tı. 

Ar dın dan İs tan bul Maa rif mü dür lü ğü ne 

ve bu nun ya nın da İs tan bul Li se si fel se fe 

öğ ret men li ği ne ta yin edil di. 1936’da Şük rü 

Ba ban’dan bo şa lan Mek teb-i Mül kiy ye mü-

dür lü ğü ne ve sos yo lojik- eko no mik dok trin-

ler ta ri hi pro fe sör lü ğü ne ge ti ril di; Mek teb-i 

Mül kiy ye’nin An ka ra’ya nak lin den son ra da 

Mıs rî di va nı nın uzun yıl lar dü zen li bi çim de 

oku tul ma sı ve şi fa hen şer he dil me si es na-

sın da ki ka yıt lar dan oluş ma sı do la yı sıy la 

ese rin fark lı nüs ha la rı or ta ya çık mış ve iki 

fark lı neş ri ya pıl mış tır (haz. Ha san Öz lem, 
An ka ra 1974; haz. Mah mut Sa det tin Bil gi-
ner, İs tan bul 1976). Er gü neş, Nûrü’l-Ara-

bî’nin mec li sin de yer alıp bü tün bu ka yıt-

la rı tu tan ki şi ler le ta nış mış, ulaş tı ğı do kuz 

fark lı nüs ha yı göz önün de tu ta rak şer hin 

met ni ni ye ni den in şa et miş, böyle ce ese ri 

bir üslûp bü tün lü ğü ne ka vuş tur muş tur. 

Er gü neş’in yaz ma ha lin de ki Hazîne tü’l-

hakåyık ad lı bir der le me si nin ve ya kın çev-

re siy le ta sav vufî me se le ler de ya zış ma la rın-

dan olu şan Mektûbât’ının dı şın da ço ğu 

yi ne ter cü me ler den olu şan el li ka dar ese ri 

oğ lu Mu hit tin Er gü neş’in özel ki tap lı ğın-

da dır (eser le ri nin tam bir lis te si için bk. 
Şem si Dî vâ nı, s. XII, XI II).
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ÿM. Ne dim Tan
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(1891-1965)

Felsefeci, eðitimci
ve siyaset adamý.˜ ™

Niğ de li bir ai le nin ço cu ğu ola rak İs tan-

bul’da doğ du. Mer can İdâdîsi’nde oku du. 

1911’de Mül ki ye Mek te bi’nden me zun ol-

du. He men ar dın dan Or man ve Maâdin 

Nezâre ti Umûr-ı Baytâriy ye Mü dür lü-

ğü’nde, Umûr-ı Baytâriy ye mü dür mu avi ni 

Meh med Âkif’in (Er soy) ya nın da mü sev vit 

ola rak ça lış ma ya baş la dı. Ka sım 1911’de 

Mec lis-i A‘yân za bıt kâtip li ği ne ta yin edil-

di; iki bu çuk ay son ra da İs tan bul Sultânîsi 

ma‘ lûmât-ı me de niy ye, huk†kıy ye ve ik ti-

sâ diy ye ho ca lı ğı na ge ti ril di. Bu ara da ders 

prog ram la rı nın ıs la hı için ku ru lan ko mis-

yon da yer al dı ve fel se fe prog ra mı nı biz zat 

ha zır la dı. 1912’de fel se fe ve psi ko lo ji mu al-

lim li ği ne nak le dil di, böy le ce Tür ki ye’de li se-

ler dü ze yin de ilk fel se fe der si ho ca sı ol du. 

1914’te Ev kaf Nezâre ti Ka lem-i Mahsûs 

mü mey yiz li ği ne ta yin edil di. 1915’te ken-

di si ne ye ni açı lan Ka dı köy Nu mu ne Mek-

te bi mü dür lü ğü ve ril di. Os man lı Dev le ti 

can Al kan – Os man Sa cid Arı, İs tan bul 
2009) ve Mevâšı£u’n-nücûm’unu, Ab dül-

kerîm el-Cîlî’nin el-Kehf ve’r-raš¢m’i ile 

el-İnsânü’l-kâmil’inin ba zı bö lüm le ri ni, 

İb nü’l-Arabî’ye at fe di len Şe ce re tü’l-kevn 

(haz. Er can Al kan – Os man Sa cid Arı, İs-
tan bul 2010), Tu¼fe tü’s-se fe re (haz. M. 
Ne dim Tan, İs tan bul 2011) ve Ev hadüd-

dîn-i Belyânî’nin Risâle tü’l-a¼adiy ye’-

si (haz. Er can Al kan, İs tan bul 2012) gi bi 

müs ta kil risâle le ri, Burhânpûrî’nin et-

Tu¼ fe tü’l-mür se le’si ni, Mu ham med 

Nû rü’l-Arabî’nin Burhânü’s-sâlikîn, Me-

şâ hi dü’t-tev¼îd, Mecâli’z-zehrâ £alâ 

½a lâ ti’l-kübrâ gi bi Arap ça risâle le rini, 

ay rı ca Hz. Ali’nin Neh cü’l-belâ³a’sı nı ve 

Ce zûlî’nin Delâßilü’l-¼ayrât’ının çe şit li kı-

sım la rı nı Türk çe’ye çe vir miş tir.

Er gü neş’in “Şemsî” mah la sıy la yaz dı ğı 

şi ir le ri oğ lu Mu hit tin Er gü neş der le ye rek 

Şem si Dîvânı adıy la ya yım la mış tır (An-
ka ra 1976). Şi ir le rin de tev hid mer te be le ri, 

hakîkat-i Mu ham me diy ye, aşk, Ehl-i beyt 

mu hab be ti, melâmet, sülûk ve in ti sap, 

mü rid-mür şid iliş ki si gi bi ta sav vu fun te-

mel ko nu la rı nı iş le miş, özel lik le Ker belâ 

Vak‘ası’nı ve Hz. Hü se yin’in şehâde ti ni 

an lat mış, sık sık âyet le re tel mih te bu lun-

muş, yer yer mu ha tap la rı na na si hat edi ci 

bir ta vır be nim se miş tir. Özel lik le Niyâzî-i 

Mısrî’nin şi ir le ri nin Er gü neş üze rin de et ki li 

ol du ğu gö rül mek te dir. “Var lı ğın dan geç-

me yen ler dâimâ has ret te dir” mıs ra ıy la 

baş la yan ilâhi si (Şem si Dîvânı, s. 134) Ab-

dül ka dir Tö re ta ra fın dan hüz zam ma ka-

mın da bes te len miş tir. Di van da Er gü neş’in 

ter cü me si ni yap tı ğı ba zı eser ler için yaz-

dı ğı şi ir ler de yer al mış tır. İslâmın Nu ru 

mec mu asın da ba zı şi ir le ri ya yım lan mış tır 

(“Mi ra ci ye”, II/15 [Tem muz 1953], s. 16).

Er gü neş’in ta sav vuf ta ri hi li te ra tü rü açı-

sın dan önem li bir di ğer ça lış ma sı, mevcut 

nüs ha lar dan ha re ket le en kap sam lı met-

ni ni in şa et ti ği Mu ham med Nûrü’l-Ara-

bî’ ye ait Şerh-i Dîvân-ı Niyâzî’dir. Mu-

ham med Nûrü’l-Arabî ta ra fın dan Niyâzî-i 
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