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tafa Þekip’in temel yaklaþýmlarý, Türkiye’-
de pozitivist modernleþme anlayýþýna kar-
þý alternatif bir modernleþme projesinin
felsefî temelini kuran yaklaþýmlardan biri
olarak düþünce tarihindeki yerini almýþtýr.

Eserleri. Entelektüel hayatýnýn geneline
bakýldýðýnda üretken bir yazar olan Mus-
tafa Þekip François Coppée, Henry Berg-
son, Théodule Ribot, William James, Sig-
mund Freud, Hermann Ebinghaus, Geor-
ges Dwelshauvers, Henri Delacroix, Emile
Bréhier, L. Dugas, Emile Zola gibi isimler-
den sayýsý kýrka yaklaþan tercümeler yap-
mýþtýr. Bu eserlerin ana konularý bireyle-
rin ve toplumlarýn geliþimi, þahsiyet, ya-
ratýcýlýk, mânevî kudret, metafizik, misti-
sizm, þuur, hâfýza, ihtimaliyet, muhayyile,
psikanaliz, genel psikoloji, din psikolojisi,
pedagoji, terbiye, felsefe tarihi, din felse-
fesi gibi anahtar kelimelerle özetlenebile-
cek bir alana yayýlmýþtýr. Baþlýca telif eser-
leri þunlardýr: Rûhiyat Dersleri (1919),
Rûhiyat Derslerine Lâhika (1920), Gül-
mek Nedir, Kime Gülüyoruz? (1921),
Rûhiyat (1924), Felsefe-i Din (1927), Te-
rakki Fikrinin Menþe ve Tekâmülü
(1928), Çin Felsefesinin Kaynaklarý
(1933), Yeni Türk Kadýný ve Ruhî Mü-
nasebetleri (1939), Üç Zihniyet (1940),
Ýnsan Ruhu Üzerinde Gezintiler (1943),
Ruh Yapýmýz ve Onun Tipleri Bakýmýn-
dan Ahlâk (1944), Ruh Âleminde (1945),
Fikir Sohbetleri (1948), Psikolojiye Gi-
riþ (1949), Psikoloji Dersleri (1950), Bir
Din Felsefesine Doðru (1959). Mustafa
Þekip’in makaleleri Dergâh, Aðaç, Bilgi,
Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mec-
muasý, Dârülfünun Ýlâhiyat Fakültesi
Mecmuasý, Hayat, Ýþ Mecmuasý, Kültür
Haftasý, Mihrab, Millî Mecmua, Terbi-
ye, Türk Düþüncesi, Türk Yurdu, Yeni
Mektep gibi dergilerde yayýmlanmýþtýr.
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1204’te (1789) Tunus’ta doðdu. Ýlim
adamlarýyla meþhur bir aileye mensup-
tur. Kitap istinsahýyla uðraþan dedesi Sü-
leyman hac dönüþü Sudan’ýn Dârfûr böl-
gesinde yerleþerek mahallî hâkiminin hiz-
metine girmiþ, babasý Ömer, Ezher’de Mað-
ribli öðrencilerden sorumlu bir görevde
çalýþmýþtýr. Öðrenimini Ezher’de tamam-
layan Tûnisî babasýnýn da göç ettiði Su-
dan’a gidip (1803) bir müddet bölgedeki
mahallî idarecilerin hizmetinde bulundu.
Bu sýrada bölgeyi ve siyasal olaylarý müþa-
hede etme imkâný buldu. Yaklaþýk on yýl
burada kalan Tûnisî 1813’te Tunus’a dön-
dü. Ardýndan Kahire’ye giderek Mehmed
Ali Paþa’nýn hizmetine girdi. Ýbrâhim Pa-
þa kumandasýnda Mora’ya sefer yapan pi-
yade birliklerinde vâizlik görevi yaptý (1825-
1826). Daha sonra Kahire’de kurulan ve
baytarlýk eðitimi veren Ebû Za‘bel Medre-
sesi’nde Batý dillerinde yazýlan týp ve ec-
zacýlýk kitaplarýnýn Arapça tercümelerinin
redaksiyonunda çalýþtý. Bu esnada Mýsýr’-
da görevli A. Perron ve Clot Bey gibi Avru-
palý bilim adamlarýyla tanýþma imkâný bul-
du. A. Perron’un 1839’da Kasrü’l-ayn Týp
Okulu’nun yönetimine getirilmesinin ardýn-
dan onun yanýnda tercümelerin kontrolü-
nü yaptý. Bu arada Harîrî’nin el-Mašå-
mât’ý, Ýbþîhî’nin el-Müste¹raf’ý ve Fîrûzâ-
bâdî’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 Kahi-
re’de vefat etti. Þarkiyatçý Alfred von Kra-
mer Kahire’de bulunduðu sýrada ondan
Arapça dersleri almýþtýr.

Eserleri. 1. Teþ¼î×ü’l-e×hân bi-sîreti
bilâdi’l-£Arab ve’s-Sûdân. Müellifin Dâr-
fûr’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 bil-
gi 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 neþredil-
miþtir (Paris 1850). Eseri daha sonra Ha-
lîl Mahmûd Asâkir ve Mustafa Muham-

pýdýr. Mustafa Þekip’in benimsediði þah-
siyetçi yaklaþým ise her bireyin farklý bir
þahsiyete sahip olduðunu var sayar. Ruhu
dönüþtürülebilir ve yeniliklere açýk, ne ni-
celiksel verilerle ne de atomist açýklama-
larla anlaþýlabilecek bir imkânlar kaynaðý
biçiminde görür. Bu imkân, þuuru Berg-
son’un deyiþiyle “yaratýcý tekâmül” ya da
James’in deyimiyle “þuur akýþý” diye anla-
makla ilgilidir.

Mustafa Þekip’in Bergson ve James’-
ten aldýðý ilham sadece bilincin yeni bir re-
alite olarak tanýmlanmasýna yönelik deðil-
dir. Her iki düþünür âlemi olmuþ bitmiþ
mekanik bir nesne halinde deðil tamam-
lanmamýþ bir oluþ diye görmektedir. Mus-
tafa Þekip, bu yaratýcý âlem görüþünden
hareketle içinde yaþanýlan âlemin bir
âlem-i zarûret deðil âlem-i imkân olduðu-
nu söyler. Burada söz konusu olan, rasyo-
nalist ve bilimci anlayýþlarýn kavrayamaya-
caðý biçimde hayatý bir âlem-i ihtimâlât
þeklinde gören ve cehdlerle yeni hakikat-
lerin yaratýlabileceðine inanan, hayatý da-
ima halledilebilecek noktalarý olan bir so-
run olarak kalmaya mahkûm bir mesele
þeklinde deðerlendiren ve bu yolda iste-
nen cevabý determinist ilkelerden ziyade
“gayri muayyen bir sûrette mütemâdî olan
müterakki tecrübeler”in verebileceðine ina-
nan atýlýmcý bir yaþam felsefesidir. Bu tür
bir düþüncenin, Millî Mücadele döneminin
mâneviyatýný destekleyen ve ulus devletin
kuruluþunu donmuþ rasyonalist kalýplar-
dan ziyade geliþmeye açýk bir süreç biçi-
minde yorumlayan iyimser bir görüþü uyan-
dýrdýðý tahmin edilebilir.

Bergson’un düalist felsefesi, maddenin
statik durumunu inceleyen zekânýn yanýn-
da hayatýn dinamizmine derinden nüfuz
edebilen sezginin bilinci ve ruhu bir reali-
te olarak anlama açýsýndan yeni ufuklar
açmýþtýr. Bu düalizmin çaðdaþ Türkiye’-
nin düþünce tarihine tercümesi ise Batý
ile Doðu, zekâ ile kalp, materyalizmle aþý-
rý mistisizm arasýnda ölçülü bir yol tutul-
masý þeklinde karþýlýðýný bulacaktýr. Mus-
tafa Þekip radikal Batýcýlýk’la radikal Do-
ðuculuðu, zekâya aþýrý güvenle sadece kal-
be güvenmeyi, materyalist inançlarla aþý-
rý mistisizmi ayný ölçüde hatalý görür. Bu
baðlamda farklý deðerlerin uzlaþtýrýlma-
sýna dayanan, realitenin iki yanýný da içe-
rebilecek, ölçülü fakat vukuflu bir meto-
dun izlenmesi gerektiðini savunur. Bunun
politik anlamdaki sonucu, gelenek ve mo-
dernleþmenin uzlaþtýrýlmasý gerektiðini ve
modernleþmenin ancak geleneðin yeni ter-
kiplere kavuþturulmasýyla mümkün olabi-
leceðini ileri süren muhafazakâr modern-
leþme yaklaþýmýdýr. Böyle bakýldýðýnda Mus-
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larýyla çevrilidir. Birleþmiþ Milletler, Arap
Devletleri Birliði, Ýslâm Konferansý Teþki-
lâtý, Afrika Birliði Teþkilâtý ve Arap Maðrib
Birliði’ne üye olan ülke tek meclisli, çok
partili cumhuriyetle yönetilir. Resmî adý el-
Cumhûriyyetü’t-Tûnisiyye, baþþehri Tunus
(2010 tah. 740.000, banliyöleriyle birlikte
1 milyon civarý), diðer önemli þehirleri Se-
fâkus (Sfaks, 287.000), Sûse (200.000), Kay-
revan (164.000), Kabis (Gabes, 125.000) ve
Benzert’tir (Bizerte, 120.000).

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Fazla yüksek olmayan ülkenin yarýsýnýn
yükseltisi 200 metrenin altýndadýr. Tel At-
laslarý ile Sahrâ Atlaslarý’nýn son uzantýlarý
alçalarak batý sýnýrlarýndan içeri girer. Me-
cerda vadisinin kuzeyindeki Tel Atlaslarý,
en fazla 900 metreye ulaþýr ve Benzert ký-
yýlarýnda son bulur. Rölyef çok parçalý ve
kesilmiþ olup kýyýlar yüksek kýyý tipinde ve
kayalýktýr. En önemli akarsuyu, Cezayir’-
den doðup Tunus körfezine dökülen, 600
kilometrelik uzunluðunun 400 kilometre-
si Tunus’ta bulunan Mecerda’dýr. Nehir Tel
Atlaslarý ile daha güneydeki Sahrâ Atlas-
larý’ný birbirinden ayýrýr. Vadinin güneyin-
deki Sahrâ Atlaslarý bir dizi kalker sýrtlar-
dan oluþur, bu sebeple Tunus Sýrtý adýyla
anýlýr. Yer yer çöküntülerle kesintiye uðra-
yan Tunus Sýrtý, Bonburnu’na kadar uza-
nýr. Ülkenin en yüksek zirvesi olan Cebeli-
þeânibî de (Cebel Þambi) (1544 m.) bura-
dadýr. Merkezî Tunus ülkenin orta kesi-
minde geniþ bir platodur; batýda yüksek
stepler, doðuda alçak stepler denilen iki
bölüme ayrýlýr. En doðuda ise Sûse-Sefâ-
kus arasýnda verimli topraklarýyla tanýnan
sahil bölümü yer alýr. Bu bölümden içeri-
lere ve güneye gidildikçe bir dizi sýð tuz

gölü ve tuzlu bataklýk geniþ alanlar kap-
lar. Bunlarýn en büyüðü Þattülcerîd’dir. En
güneyde kumlu, taþlý çöllerden meydana
gelen Sahrâ bulunmaktadýr. Tunus’un do-
ðu kýyýlarýnda küçük, kayalýklý ve az yerle-
þilmiþ Karkane adalarý ile Cerbe adasý yer
alýr. Sonradan bir yolla karaya baðlanan
Cerbe kesintisiz kumsallarý ve birçok va-
hasýyla bir turizm cennetidir. Ülkenin ku-
zeyinde nemli ve ýlýk Akdeniz iklimi görü-
lürken merkezde yarý kurak, güneyde “si-
rokko” rüzgârlarýnýn þiddetli sýcaklýklara ve
kuraklýða yol açtýðý çöl iklimi egemendir.
Kuzeydeki daðlýk alanda yaðýþ 500-1500
mm. arasýndadýr. Buna karþýlýk ülkenin
dörtte üçünde yaðýþ tutarý 100 milimet-
reyi geçmez. Bol yaðýþ alan kuzeybatý yö-
resinde daðlar meþe ormanlarýyla kaplýdýr.
Merkezî kesimde güneye doðru gittikçe
otsu step türlerinden çalýlara geçilir ve
Sahrâ’da vahalar dýþýnda bitki örtüsüne
rastlanmaz.

Nüfusun % 98’ini Araplar oluþturur; çok
az oranda Berberî, Avrupalýlar’dan Fran-
sýz ve Ýtalyanlar bulunur. Yahudiler geç-
miþte önemli bir topluluk iken günümüz-

med Mes‘ad tahkik ederek yayýmlamýþtýr
(Kahire 1965). 2. Voyage au Ouaday par
le Cheikh Mohammed Ebn Omar al-
Tounsy. Tûnisî’nin Vedây gözlemlerini içe-
ren bu eseri de A. Perron tarafýndan Fran-
sýzca’ya çevrilmiþtir (Paris 1851). Müter-
cim kendisinde bulunan Arapça el yazma-
sý metni neþretmiþse de eser daha sonra
kaybolmuþtur. 3. eþ-Þü×ûrü’×-×ehebiy-
ye fi’l-elfâ¾i’¹-¹ýbbiyye. Clot Bey’in teþvi-
kiyle kaleme alýnmýþtýr (Brockelmann, GAL
Suppl., II, 749). Tûnisî’nin Mehmed Ali Pa-
þa dönemindeki tercüme hareketi esna-
sýnda Batý dillerinden Arapça’ya çevrilen
eserlerden redaksiyonunu yaptýklarý ara-
sýnda ed-Dürrü’l-lâmi£ fi’n-nebât ve mâ
fîhi mine’l-Åavâ½ ve’l-menâfi£ (Bulak
1257), Clot Bey’in Künûzü’½-½ý¼¼a ve ye-
vâš¢tü’l-min¼a (Bulak 1261, 1271, 1280,
1296), Rav²atü’n-necâ¼i’l-kübrâ fî £ame-
liyyâti’l-cerâ¼iyyeti’½-½u³râ ile yine Clot
Bey’in Maladie des enfants adlý eseri-
nin tercümesi olan ed-Dürerü’l-³avâl fî
£ilmi emrâ²i’l-e¹fâl (Bulak 1260) sayýla-
bilir (Serkîs, II, 1683).
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Kuzey Afrika’nýn en küçük ülkesi olup yü-
zölçümü 163.610 km², nüfusu 10.589.025’-
tir (2010). Batýda Cezayir, güneydoðuda
Libya sýnýrlarýyla, kuzeyde ve doðuda uzun-
luðu 1300 kilometreyi bulan Akdeniz kýyý-
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