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ERGÜNEÞ, Hüseyin Þemsi

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).

BİB Lİ YOG RAF YA :
Muh yid din İb nü’l-Arabî, Mâri fet Ki ta bı: 

Kitâbu’l-Ma‘ri fe (trc. Hü se yin Şem si Er gü neş, haz. 
Er can Al kan – Os man Sa cid Arı), İs tan bul 2009, 
ha zır la yan la rın su nu şu, s. 13-15; Şem si Dî vâ nı 
(der. Mu hid din Er gü neş), An ka ra 1976, der le-
ye nin ön sö zü, s. VII-XV; Mus ta fa Tat cı, Çan kı rı lı 
Bir Melâmî Şa ir: Ab dul lah Özay, An ka ra 2004, 
s. 7-15; a.mlf., “Çan kı rı lı Çağ daş Bir Melâmî Şa ir: 
Ab dul lah Özay”, Dergâh, XV/171, İs tan bul 2004, 
s. 15-20; Ah met Şe rif İz gö ren, Bir Türk Za bi ti nin 
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ÿM. Ne dim Tan

– —ERÝÞÝRGÝL, Mehmet Emin
(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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ERKAL, Mehmet

Dârül fü nun İlâ hi yat Fa külte si Mec-

mu ası, Ana do lu Mec mu ası, Mih rab, 

İc ti had, İs tan bul, İlk Ter bi ye ve Ted ri-

sat Mec mu ası, Ha yat, Ül kü, Ye ni Türk 

Mec mu ası, Si ya si İlim ler (Mül ki ye) ve 

İş der gi le rin de 200’e ya kın ma ka le si ya-

yım lan mış tır.
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Yö ne liş ler ve Meh met Emin Eri şir gil”, Tür ki ye I. 
Eği tim Fel se fe si Kon gre si Bil di ri ler-Mü za ke re ler 
(ed. Ha lil Rah man Açar), Van 1995, s. 175-183; 
Le vent Bay rak tar, “Meh met Emin Eri şir gil (1891-
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“Meh met Emin Eri şir gil ve Türk Top lu mu nun 
De ği şi mi Üs tü ne Dü şün ce le ri”, Sos yo lo ji Der gi-
si, III/12, İs tan bul 2006, s. 133-150; M. Cü neyt 

Ka ya, “Meh met Emin Eri şir gil: Berg son cu luk tan 
Prag ma tiz me Bir Dârul fünûn Ho ca sı”, Ku tad-
gu bi lig, sy. 18, İs tan bul 2010, s. 128-180; Nu-

ray Ka ra ca, “Bi li min Reh ber li ğin de De ği şim den 
Yana Olan Po zi ti vist Bir Dü şü nür: Meh met Emin 
Eri şirgil”, Folk lor / Ede bi yat, XVI II/70, An ka ra 
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ÿM. Cü neyt Ka ya

– —ERKAL, Mehmet
(1944-2015)

Ýslâm hukukçusu, akademisyen.˜ ™

Ada pa za rı’nın Ta rak lı il çe sin de doğ du. 

İl ko ku lun ar dın dan hıf zı nı ta mam la dı ve 

gir di ği İs tan bul İmam-Ha tip Oku lu’ndan 

1966’da me zun ol du. Da ha son ra bir yan-

dan imam-ha tip lik gö re vi ya par ken di ğer 

yan dan İs tan bul Yük sek İslâm Ens ti tü-

sü’nde oku ma ya baş la dı. Sı ra sıy la Top-

ha ne, Ka zan cı ve Dol ma bah çe ca mi le rin-

de ki top lam on dört yıl sü ren hiz met le ri 

sı ra sın da ca mi ce ma atiy le sı cak iliş ki ler 

kur du. 1970’te Yük sek İslâm Ens ti-

tüsü’nden me zun olun ca Ha tay’da ye dek 

su bay ola rak as ker lik yap tı (1972-1973). 
Sa lih Tuğ’un da nış man lı ğın da Er zu rum 

Atatürk Üniver si te si İslâmî İlim ler Fakül-

tesi’ ne bağ lı ola rak ha zır la dı ğı İslâm 

Ver gi Hu ku ku: Hu lefâ-i Râşidîn ve 

Eme vi ler Dev ri ad lı te ziy le dok to ra sı nı 

1981’de ta mam la dı. Er te si yıl Mar ma-

ra Üni ver si te si İlâhi yat Fa kül te si İslâm 

ken di ni gös te ren ve yak la şık iki yıl mü-

dür lü ğü nü yap tı ğı Ha yat mec mu asın da 

tam an la mıy la so mut la şan prag ma tist 

tav rı onu, bir yan dan Cum hu ri yet ide al-

le ri ni be nim se miş genç bir ne sil ye tiş tir-

me ama cı nı bay rak laş tır ma ya, di ğer yan-

dan Ni etzs che’nin et ki siy le -fel se fe da hil 

ol mak üze re- bü tün bil gi di sip lin le ri nin 

ha yat la, pra tik le iç içe ve on lar üze rin de 

et ki li ol ma sı ge rek ti ği ni ıs rar la sa vun ma ya 

sev ket miş tir.

Eser le ri. Te lif: Ye ni Ma‘lûmât-ı Me-

de niy ye ve Kånûniy ye (İs tan bul 1330; 
2. bas kı: Ma‘lûmât-ı Va ta niy ye, İs tan bul 
1341; 3. bas kı: Ma‘lûmât-ı Va ta niy ye, İs-
tan bul 1342); Devr-i İn tibâh Fel se fe si 

ve Fey le sof la rı (İs tan bul 1336); Târîh-i 

Fel se fe Not la rı: Kurûn-ı Cedîde Fel-

se fe sin den Des car tes ve Kar tez yen ler 

(İs tan bul 1336; sa de leş tir me: Des car tes 
ve Kar tez yen ler, haz. Er do ğan Er bay – Ali 
Ut ku, Kon ya 2006); Wil helm Le ib niz (İs-
tan bul 1337; sa de leş tir me: Des car tes ve 
Kar tez yen ler için de, haz. Er do ğan Er bay, 
Kon ya 2006); Kant ve Fel se fe si (İs tan-
bul 1339; kıs men sa de leş tir me: İs tan bul 
1997); Yurt Bil gi si (İs tan bul 1930); Sok-

rat (İs tan bul 1931); Kant’tan Par ça lar 

(İs tan bul 1935); Fi lo zo fi (İs tan bul 1935); 
Fi lo zo fi ye Baş lan gıç (İs tan bul 1936); 
Hu ku kun Muh te lif Cep he le ri ve Hu-

kuk İl mi (An ka ra 1938); Fel se fe ye Baş-

lan gıç (An ka ra 1944); Eko no mi Mes lek-

le ri: XVI. Yüz yıl dan Za ma nı mı za Ka-

dar (I, An ka ra 1945); Bir Fi kir Ada mı nın 

Ro ma nı: Zi ya Gö kalp (İs tan bul 1951; 2. 
bas kı: haz. Ay kut Ka zan cı gil – Cem Al par, 
İs tan bul 1984); Me rak ve Dik kat (An ka ra 
1956); Meh met Âkif: İslâmcı Bir Şairi n 

Ro ma nı (I-IV, An ka ra 1956; 2. bas kı: İs lâm-
cı Bir Şai rin Ro ma nı: Meh met Âkif, haz. 
Ay kut Ka zan cı gil – Cem Al par, Ankar a 
1986); Ne den Fi lo zof Yok? (Anka ra 
1957); Türk çü lük Dev ri, Milliyet çilik 

Dev ri, İn san lık Dev ri (An ka ra 1957); İh-

mal (An ka ra 1958); Ka dın-Er kek (İs tan-
bul 1960). Çe vi ri: Emi le Boi rac, Fel se fe 

yâhud Hik met-i Na za riy ye: Bi rin ci Ki-

tap: İlm-i Ahvâl-i Rûh (Der sa â det 1330); 
Hen ri Berg son, Ahlâk ve Di nin İki Kay-

na ğı. Bi rin ci Ki tap: Ah lâ kın İki Kay na-

ğı (İs tan bul 1933; bu ter cü me, Ye ni Türk 
Mec mu ası ’nın Teşrîni ev vel 1932 ta rih li ilk 
sa yı sın dan iti ba ren der giy le bir lik te for ma 
ha lin de oku yu cu la ra su nul muş tur). Eri-

şir gil’in ay rı ca Se bî lür reşâd, Mu al lim 

Mec mu ası, İc ti mâ iy yat Mec mu ası, 

Ye ni Mec mua, Dü şün ce, Büyük Mec-

mua, Dârül fü nun Ede bi yat Fa kül te si 

Mec mu ası, Der gâh, Millî Mec mua, 

1942’ye ka dar bu gö rev de kal dı. Bu gö-

revi sı ra sın da 1939-1942 yıl la rın da An ka ra 

Üni ver si te si Dil ve Ta rih-Coğ raf ya Fa kül te si 

de kan ve kil li ği ni üst len di ve Sos yo lo ji Ens ti-

tü sü’nde gö rev yap tı. 1942’de Cum hu ri yet 

Halk Fır ka sı’ndan Zon gul dak mil let ve ki li 

se çi lin ce aka de mik gö rev le rin den ay rıl dı. 

Al tın cı ve ye din ci dö nem ler de Tür ki ye Bü-

yük Mil let Mec li si’nde Zon gul dak mil let ve-

ki li ola rak bu lun du. Ha san Sa ka ta ra fın dan 

ku ru lan on ye din ci hü kü met te Güm rük ve 

Te kel, M. Şem set tin Gü nal tay hü kü me tin-

de İçiş le ri ba ka nı ol du. 1950 se çim le ri nin 

ar dın dan si ya se ti bı rak tı. Bir sü re Tür ki-

ye İş Ban ka sı’nca ku ru lan ya yın şir ke tin de 

mü dür mua vin li ği yap tı. 7 Şu bat 1965’te 

An ka ra’da ve fat et ti ve Ce be ci Asrî Me zar-

lı ğı’na def ne dil di.

Meh met Emin Eri şir gil fel se fe ala nın-

da, II. Meş ru ti yet’ten Cum hu ri yet’e ka-

dar uza nan sü reç te ge rek eser le ri ge rek-

se üst len di ği gö rev ler le önem li bir isim 

ol muş tur. Si ya sal ve en te lek tü el açı dan 

ol duk ça ha re ket li ge çen bu dö nem de Eri-

şir gil’in fel sefî yak la şı mın da bir ta kım de-

ği şik lik ler mey da na gel diy se de ge nel de 

onun Tür ki ye’de bir fel se fe kül tü rü nün 

oluş ma sı ve yay gın laş ma sı hu su sun da ça-

ba gös ter di ği ni söy le mek mümkündür . Bu 

doğ rul tu da ver di ği dersler le, ki tap ve ma-

ka le le riy le hem Türk çe bir felsef e li tera-

tü rü nün oluş ma sı na hem de Türk çe’nin 

fel se fe di li ola rak ge li şi mi ne önem li kat kı-

lar da bu lun muş, fel se fe nin bir “ce vaplar 

bü tünü” ol mak tan zi ya de ezelî-ebedî “so-

ru lar bütü nü” ol du ğu nu vurgu la yıp bu so-

ru lar la uğ raş ma nın in san zih ni nin ge liş-

me si açı sın dan ge rek li li ği ni sa vun muş tur.

Bi li min çe şit li dal la rın da ki hız lı ge liş-

me ler ne ti ce sin de or ta ya çı kan po zi ti-

vist, ma ter ya list, na tü ra list, ev rim ci, ka tı 

de ter mi nist yak la şım la rın Os man lı-Türk 

en te lek tü el le ri ni de et ki le me si ne tep ki 

ola rak 1920’le rin ilk yıl la rın da Dergâh 

mec mu ası et ra fın da ge li şen Berg son cu lu-

ğun ön de ge len sa vu nu cu la rı ara sın da yer 

alan Eri şir gil bu tav rı nı iler le yen yıl lar da 

bir yan dan Al man ide aliz mi (Fich te), di ğer 

yan dan Wil li am Ja mes ve John De wey’in 

prag ma tist fel se fe siy le bes le miş tir. Her 

şe yi po zi ti vist yön tem ler le açık la ma ça-

ba la rı na yö nelt ti ği eleş ti ri ler de Berg son 

fel se fe sin den ya rar lan sa da Berg son cu 

an lam da sez gi yi bir bil gi kay na ğı ola rak 

be nim se me fik ri ne me sa fe li dur muş, bu 

tav rı za man için de onu prag ma tiz me yak-

laş tır mış tır. Bu yak la şım da ye ni ku ru lan 

Cum hu ri yet’in si ya sal ve ide olo jik ih ti yaç-

la rı nın baş lı ca et ken ol du ğu gö rü lür. Eri-

şir gil’in Millî Mec mua’da ki ya zı la rın da 




