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19uncu asırdaki a’zamî terakkî nîkbînlik ve bedbînliklerinin rûhlarda yapdığı mütezâd te’sîrlere en güzel ma’kes Fransız feylesoflarından Renouvier (1815-1903) olduğu için bu zâtın terakkî felsefesi
karşısında geçirdiği tereddüd ve buhrânları görmeden geçemeyiz.
Ma’lûmdur ki büyük Fransız İnkılâbı cumhûriyet ve demokrasi
mefkûreleriyle işe başlamakla berâber istediğini ancak bir sıra aksü’l-amelli muhtelif idârelerden geçdikden sonra te’mîn edebildi.
Renouvier, bu idârelerin hemân kâffesini bir feylesof rûhiyle görüb
yaşamış olmak i’tibâriyle şâyân-ı dikkat olduğu gibi 19uncu asrı kat’
etmesi hasebiyle de üzerinde tevakkuf edilecek bir sîmâdır.
Tahsîlini Politeknik Mektebi’nde (Ecole Polytechnique) yapan ve bu
esnâda Auguste Comte’un mektebdeki muîdliğini gören Renouvier
daha on yedi yaşında iken cumhûriyet ve demokrasi mefkûresine
bağlanmışdı. Bunun için felsefesi dâimâ derîn bir hürriyet aşkından
mülhem olduğu gibi mâddî vaz’iyetinin muhkem olması da fikirle*
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rini çok daha hürriyetle söyliyebilmesine yardım etmişdir. 1836’da
Descartes’ın Mebde’ler nâm-ı eserini okudukdan sonra nâim bir
hâlde bulunan felsefî dehâsı inkişâf ediyor ve Descartes’ı bitirdikden sonra Spinoza, Malebranche, Leibniz ve Kantlara şiddetli bir
alâka ile sarılıyor ve bu sonuncusu mefkûresi üzerinde derîn bir
te’sîr bırakdığından açdığı mektebe Yeni İntifâdcılık deniyor. Renouvier yazmağa başladığı zamân Cousin (1762-1867) ve şâkirdlerinin İktitâfcılık’ları henûz pek kuvvetle yaşıyor; diğer tarafdan Saint
Simon (1760-1825) ve

mektebinin dogmatik ictimâiyâtcıları

muhîtde pek harâretli akisler bırakıyorlardı. Aynı zamânda Hegel’den müteessir olan Cousin, 1828 yazında vermiş olduğu meşhûr
dersleriyle târîh-i felsefesine Fransa’da yeni bir hamle ve bir program verenlerin ilk mübeşşiri olmuşdu. Almân üstâdlarından alıb da
Fransa’ya yaymak istediği esâs fikir şu idi: Târîhe bakılırsa beşeriyet, ma’nevî mâhiyetinin muhtelif unsûrlarını diyalektiğin (müddeâ,
nakîz-ı müddeâ, terkîb) tanzîm etdiği bir nizâm dâiresinde mütevâliyen izhâr eder. Târîhin bu nizâmına Cousin, “canlı hendese”
demişdi. Bu iktitâfcı feylesofun gâyesi mütevâlî bütün garb medeniyetlerinin birer sûretle meşrûiyetlerini ve bi’n-nihâye kendisince
bunların sonu olan Hıristiyân medeniyetinin küllî ve mutlak meşrûiyetini bedâhet hâline koymakdı. Bunun için bütün târîh feylesoflarına Bossuet, Vico, Herder, Voltaire, Turguet, Qondorcet gibi
felsefe-i târîh babalarını büyük numûneler olarak gösteriyordu.
Müverrih Michelle (1798-1874) bu telkîn iledir ki Vico ve Herderleri mütâlaa etdikden sonra târihin gâyesi, ne “hikâye” ne de tahlîl”
olmayıb “ölüyü diriltmek”dir dediği gibi 1831’de târîh-i umûmî hakkındaki telakkîsinde şöyle arz etmişdi “Târîh, ebedî bir protesto ve
hürriyetin müterakkî bir zaferidir; başka bir ta’bîrle târîh, muazzam
bir dâsitân olub sahnesi mütevâliyen Hind, Îrân, Mısır, Buda,
Yûnân oldukdan sonra şarkdan garba geçmiş ve bunun müstakbel
devirlerinin sahnesi Fransa olmak lâzımdır. Çünki bu dâsitân Mazdeizm yâhûd Maniheizmin mütezâd prensibi gibi “hürriyet ve fataIğdır Üniversitesi
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lizm”in bir mücâdelesinden ibâretdir. İnkılâbcı Michelle, fatalizm
ta’bîrini yerine göre krallık istibdâdı, teokrasi, panteizm, iklîmin

Terakkî Fikrinin Menşe’ ve Tekâmülü: Tereddüd ve Buhrân

irâdeye galebesi, kaderci tenbellik; hürriyet ta’bîrini de demokrasi,
kral ve ruhbâna muhâlefet iklîme galebe, yâhûd sa’y-i ma’nâlarında
isti’mâl edib onca terakkînin gâyesi, ferdin istibdâddan tahlîsıyle
demokrasinin zaferidir. Saint Simoncular ise terakkînin gâyesini
ictimâî tesânüdlerin ilerilemesinde bulduklarından hürriyetciden
ziyâde sultacıdırlar. Bunlarca târîhin sayrûreti Hegel’in diyalektiği
tarzında ya’nî müddeâ, tekayyuz-ı müddeâ ve terkîb ritminde vâkı’
olmakdadır. Bunun içindir ki Saint Simon, Fransa târîhini kurûn-ı
vustâ (müddeâ), inkılâb (nakîz-ı müddeâ), sanâyi’ devri (terkîb)
hâlinde mütekevven görür ve bütün târîhî iktidârlarla bütün müessese ve bütün dîn ve ahlâkî i’tikâdları kendi devirlerine nisbetle
meşrû’ ve tabîî bulur. İnkılâbcıların kendilerinden evvelki devirleri
inkâr ve dünyâya yeni bir devir açdıklarına dâir olan kanâatlerine
karşı da her olmuş şey’in olmak mecbûriyetinde bulunduğuna ve
bütün mâzînin olmakda olacak olan şeylere yekvücûd bir sûretde
munzam olması lâzım geldiğine kâni’dir. Daha sonra Auguste
Comte, bu fikri “ Diriler, esâsen ve gitdikce daha fazla olarak ölülerle idâre edilmekdedir.” düstûriyle ifâde ve Gustav Lobon dahî
aynı fikirde ısrâr eder.
Her şeyden evvel “restorasyon” devrinin ictimâî bir ıslâhâtcısı
olmak istiyen Saint Simon, inkılâb-ı kebîrin azîm sarsıntılar ve
tahavvüllere uğratdığı cem’iyetde bütün cehs ve gayretleri umûmun
saâdetine müteveccih olacak bir şekle koymak hırsındadır. En büyük emeli Katolik ve monarşist i’tikâdlarını artık kâyib eden Fransız cem’iyetine bunların muâdili olacak i’tikâdlar ya’nî yeni bir
rûhânîlik ile ta’lîm edilmiş yeni bir nass vermekdi. Onca yeni sulta
da eski idârenin rûhânî ve cismânî sultaları gibi dogmatik olmalıdır.
Yalınız şu farkla ki bu yeni sultanın tamâmen yeni bir rûhu olmak
lâzımdır: Ansiklopedistlerin istediği ilmî ve sınâî rûh. Şu hâlde
Saint Simon’un yapmak istediği şey, kurûn-ı vustâ düşüncesiyle
18inci asır düşüncesini te’lîf ve terkîb sûretiyle bir yeni zamân İncil’i vücûda getirmekdir. Binâen aleyh terakkîye inanması, târîhin
bu te’lîf programı istikâmetinde gitdiğine inanması olacakdı ki
Saint Simon buna fi’l-hakîka inanmışdı. El-hâsıl Saint Simon mek-
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tebine dâhil olan ve bundan birer sûretle ayrılan bütün dogmatik
ictimâiyâtcılar ve hattâ Auguste Comte’un mektebi, ma’şerî bir
terakkinin olduğuna ve bunun büyük kısmının gayrı kâbil-i ictinâb
bulunduğuna ve ondaki kuvvetin ferd veya hizblerin kuvvetlerini
her hâlde aşdığına ya’nî bu kuvvetlerin terakkî kuvvetini ancak
tesrî’ veya te’hîre muktedir olub geri döndürmeğe kâdir olamadıklarına kâni’dirler. Bunlarca ma’şerî terakkinin gâyesi, beşerî tesânüdü tekemmül etdirmek ya’nî insânları daha sıkı, daha müsmir ve
daha irâdî bir suretde mütelârik kılmakdır. Görülüyor ki bunların
bütün terakkî felsefeleri, cem’iyetlerin muhtâc oldukları terakkî ve
nizâm (ordre) fikirlerini te’lîf etmek zeminindedir ve bu bâbda en
mukni’ teşrîh ve îzâh muvaffakıyetinin Auguste Comte’a düşdüğü
ma’lûmdur. İşte Renouvier’nin terakkî hakkındaki ilk kanâatlerini
yapanlar da bunlardı. Nitekim 1842’de neşr etdiği Yeni Felsefe Manueli’nde terakkî mezhebinin târîhini şöyle hulâsa eder: “Vico’dan
berî Bacon, Pascal ve Leibnizler tarafından işâret edilen terakkî
fikri Torgue, Condorcet ve Saint Simonlar ma’rifetiyle tahlil edildi.
Muttasıl devâm eden taharriyât sâyesinde bu fikr-i ilmî ve hakîkî
kânûnlariyle te’sîs etmek üzeredir.” Bu son cümle, Aguste Comte’un “üç hâl kânunu”na işâret olub fi’l-hakîka bu esnâda büyük
pozitivistin intişâr etmekde olan dersleri sonuna gelmişdi. Görülüyor ki Renouvier evvelâ Saint Simon ve Auguste Comtecular gibi
terakkiye tâm bir huzur ile mu’tekıddir. Felsefenin vazifesini demokrasiyi terbiye etmekde gören bu feylesof ilk tecrübede Wolff,
Saint Simon ve Comteların “nizâm” prensibiyle Rousseau ve inkılâbcıların “hürriyet” prensibini te’lîfe uğraşır. Şu kadar var ki tâm
bir metafizikçi ve feylesof olduğundan terakkî felsefesinden beklediği asıl gâye, hayır ve şer düğümüne zamânın irfanına lâyık bir
suret-i hall bulmakdır. Ve fi’l-hakîka gerek Cousin’in Hegel’den
iktibâsen getirdiği târîh felsefesi ve gerek Saint Simon’un terakkî
telakkîsi, şirk âkıbeti hakkında güzel bir tarz-ı hall gibi görünmekdedirler. Yalınız farklı bir hassâsiyet ve tefekkürde bulunan ya’nî
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monadcı ve ferdci olan Renouvier’nin bu tarzda bir terakkî felsefesiyle uyuşabilmesi için onun ya çok derînden taaddül etmesi veya
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ortadan kalkması lâzım geldiği bu eserinde hîç hiss olunmuyor
değildi. Fakat henüz Cousin’in te’sîri altında iktitâfcılık (eklektizm)
yapdığından müâkis temâyüllerde te’lîfkşr müşterek noktalar aramakdan fâriğ olamamakdadır. Fazla olarak inkılâb-ı kebîr, Napoleon muharebeleri ve 1830 ihtilâllerinden bî-tâb olarak millî ve
beyne’l-milel bir sulh arıyan Fransız cem’iyetinin bu devirde muâkis
bir akîde ve prensipleri te’lîf edecek bir tarz-ı tefekküre muhtâc
olduğu da pek âşikârdır.
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