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ĞÂLĠB HELESÂ VE EL-ḪAMÂSÎN ADLI ROMANIN TAHLĠLĠ 

 

Nergiz YavaĢoğlu 

 

ÖZ 

 

Bu çalıĢmada Ürdünlü bir yazar olan Ğâlib Helesâ ve onun el-Ḫamâsîn adlı 

eseri incelenmiĢtir. 

ÇalıĢmamız üç bölümde ele alınmıĢtır; birinci bölümde Arap edebiyatının 

modernleĢme süreci temsilcileriyle beraber sunulmuĢtur. Bu bağlamda Mısır‟da ve 

Ürdün‟de modern romanın doğuĢu ve geliĢimi incelenmiĢ, önde gelen simaları 

hakkında genel bilgiler verilmiĢtir.  

Ġkinci bölümde yazar Ğâlib Helesâ‟nın hayatı, fikir dünyası, siyasi  ve edebi 

kiĢiliği ile  etkilendiği yazarlar ve eserlerinden söz edilmiĢtir. Üçüncü bölümde ise el-

Ḫamâsîn adlı eserin özeti ve bu romanın tahliline yer verilmiĢtir.  

ÇalıĢmamızdaki amaç öncelikle Arap Edebiyatının modernleĢme sürecini 

incelemek, Ğâlib Helesâ hakkında ilim dünyasını bilgilendirmek ve son olarak da el-

Ḫamâsîn adlı eseri her yönüyle okuyucuya tanıtmaktır. 
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ANALYSIS OF ĞÂLĠB HELESÂ AND HIS NOVEL EL-ḪAMÂSÎN  

 

Nergiz YavaĢoğlu 

ABSTRACT 

In this study, Ğâlib Helesâ who is an author from Jordan and his novel el-

Ḫamâsîn were investigated.  

The study consists of three units; in the first unit, modernization of Arabic 

Literature with its representatives was provided. In this context, the birth and the 

development of modern novel in Egypt and Jordan were investigated; general 

information about leading authors was given.  

In the second unit, the life of author Ğâlib Helesâ, his world of ideas, political 

and literary personality, authors whom were affected and his issues (books) have 

been described. And finally in the third unit, summary of the novel which is called el-

Ḫamâsîn and analysis of the novel have been given. 

The purpose of this study is firstly to investigate modernization process of 

Arabic Literature, to inform the World of science about Ğâlib Helesâ and also to 

present El-Ḫamâsîn –the novel- with all aspects to the reader. 
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ÖNSÖZ 

Modern Arap Edebiyatıyla ilgili tamamlamıĢ olduğumuz bu çalıĢmamızda 

Ürdünlü yazar Ğâlib Helesâ‟yı ve onun el-Ḫamâsîn adlı eserini incelemiĢ 

bulunmaktayız. Her bakımdan zengin olan Modern Arap Edebiyatı ile ilgili yapılmıĢ 

olan bilimsel çalıĢmalar, çeviriler veya araĢtırmalar ülkemizde özellikle Necîb 

Mahfuz ve onun gibi bazı önemli edebiyatçılarla sınırlı kalmıĢtır. Bu nedenle biz, 

Ürdün‟lü edebiyatçılardan Ğâlib Helesâ‟nın Modern Arap Edebiyatı‟ndaki yerini 

araĢtırmaya ihtiyaç duyduk. 

Son dönem Modern Arap Edebiyatı‟nın tanınmıĢ  romancılarından olan Ğâlib 

Helesâ, hakkında yazılan 500 kadar kitapla ve 400‟e yakın kaleme aldığı makalesi 

ile özellikle  çağdaĢ Arap Edebiyatı alanındaki fikri ve edebi çalıĢmalara sahiptir. Biz 

ise yüksek lisans için hazırladığımız bu çalıĢmada Ürdün‟ü ve edebiyat alanında 

önemli temsilcilerinden olan Ğâlib Helesâ‟yı ele aldık.  

ÇalıĢma bir giriĢ ve üç bölüm olarak ele alınmıĢtır. GiriĢ bölümünde Arap 

Edebiyatının modernleĢme süreci Napolyon‟un Mısır seferinden baĢlayarak 

verilmiĢtir. Birinci bölümde, Modern Arap Edebiyatı; Mısır, Suriye, Lübnan ve diğer 

Arap ülkeleri ile Ürdün olarak ele alınmıĢtır. Bu bölümde Mısır‟a öncelik verilerek 

saydığımız ülkelerdeki edebi faaliyetlere  değinilmiĢtir. Bu kapsamda Ģiir, öykü, 

roman ve tiyatro alanlarında ülkelerin önde gelen temsilcileri ile vermiĢ oldukları 

eserlere kısaca değinilmiĢtir. ÇalıĢmamıza adını veren yazar Ğâlib Helesâ Ürdünlü 

olduğundan Ürdün Modern Edebiyatı ile bu ülkedeki edebi kiĢilklere daha fazla yer 

verilmiĢtir.  

Ġkinci bölümde tezimizin asıl konusunu oluĢturan Ğâlib Helesâ‟nın hayatı, 

siyasi görüĢü, etkilendiği yazarlar ve vermiĢ olduğu eserler doğrultusunda pek çok 

yönüyle incelenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu bölümde yazarın eserlerine ulaĢmakta sıkıntı 

çektiğimizden sadece Sultan adlı eserinin özetine ve tahliline yer verebildik. Ve son 

olarak da üçüncü bölümde Ğâlib Helesâ‟nın el-Ḫamâsîn adlı eserinin önce özeti 

verilmiĢ ve ardından da bu romanın tahlili yapılmıĢtır. Ayrıca bu çalıĢmanın sonuna 

dipnotlar ile ad ve soy adlar esas alınarak yararlandığımız kaynaklardan, 

makalelerden oluĢan bir bibliyografya, sonuç bölümü ve yazar ile kitap indeksi 

eklenmiĢtir. 
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1. Semsî ve kamerî harfler okundukları Ģekilde gösterilmiĢtir. Meselâ en-

Nazarât ve el-Bustânî gibi. 

2. Kelime sonlarında nisbet ya‟ları (î) Ģeklinde gösterilmiĢtir. Mesela Tahtavî 

gibi. 

3. Kelime sonlarındaki (ة)‟lar vakıf halinde „‟a‟‟ veya „‟e‟‟ olarak, vasıl halinde 

„‟t‟‟ olarak gösterilmiĢtir.. et-Tuhfetü‟l-behiyye fî Tabakât gibi. 

4. Mürekkep Ģahıs adlarında okunuĢ esas alınmıĢtır. Meselâ „Abdullah gibi. 
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GĠRĠġ  

Arap edebiyatının modernleĢmesi Napolyon Bonaparte‟nin Mısır‟ı iĢgaliyle 

baĢlamıĢtır. Napolyon‟un 1798‟deki Mısır seferi Batı ile Arap dünyasının arasındaki 

iliĢkinin dönüm noktası olarak görülmüĢtür.1 Sefer 3 yıl gibi kısa bir sürede 

tamamlanmasına rağmen çok önemli siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel sonuçlar 

doğurmuĢ ve Ģüphesiz ki edebiyatı da pek çok Ģekilde etkilemiĢtir. Seferi bazı 

kesimler desteklemeyip Napolyon‟un beraberinde getirdiği ilim heyetini, araç-gereci 

ve aygıtları Mısır‟a hizmet etmek için değil aksine Fransız devriminin dayandığı 

pozitivist felsefeyi, bu felsefenin ürünü olan dünya görüĢünü ve sonuçlarını 

Müslümanlara kabul ettirmenin bir aracı olarak kullanmak üzere getirdiğini düĢünür. 

Diğer bir kesim ise Fransızların Arap aleminde karanlık bir dönemi kapatıp; Batıya 

ayak uydurabilecek, ilim, fikir ve edebiyat alanında veya sosyal hayatta modern bir 

toplumun tohumları olarak görür.2 

Burada konumuz itibariyle edebiyat alanındaki geliĢmelere öncelik vermeye 

çalıĢacağız. Arap Edebiyatı iĢgalden hemen önce büyük bir çöküĢ içerisindeydi. 

Mısır‟da birkaç asırdır süregelen siyasi istikrarsızlık ve yönetimdeki düzensizlik 

sebebiyle sosyo-ekonomik yaĢamın yanı sıra ilim ve fikir hareketleri ve edebiyat da 

olumsuz etkilenmiĢti. Eğitime ayrılan bütçe asgari düzeye inmiĢ ve hatta Ezher 

Üniversitesi bile kapanma noktasına gelmiĢ, öğrenciler dağılmıĢ ve ilme rağbet 

azalmıĢtı. Mısır‟da fikir ve edebiyat bitmeye yüz tutmuĢtu. Ġlim, fikir ve edebiyat 

erbabı kiĢiler daha önceki asırlarda olduğu gibi yetiĢemez olmuĢtu. Mevcut olanlar 

ise ülkedeki siyasi durum nedeniyle fikir yürütmemeye, araĢtırma yapmamaya ve 

yazmamaya baĢlamıĢlardır. Bu durum karĢısında edebiyatta olumsuz etkilenmiĢtir.  

Bu olumsuzluk edebiyatta hemen kendini göstermiĢtir. Bu alanda yapılanlar 

sadece; daha önce yazılmıĢ eserleri özetlemek, özet eserleri Ģerh etmek, Ģerhlerine 

hâĢiyeler yazmak, hâĢiyelere takrir adıyla notlar düĢmekten ibaret kalmıĢtır. 

Böylece, anlatılmak istenen ana unsurlara belirsizlik hakim olmuĢ, konularda 

                                                
1
 Mehmet Yalar, Hazırlayıcı Faktörleri IĢığında Modern Arap Edebiyatına GiriĢ,Bursa, 

Emin Yay.,2009, s.44 
2
 Yalar,a.g.e, s.46 
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karmaĢa meydana gelmiĢ, ifadeler giriftleĢmiĢ ve müellifin amacı bu karmaĢa içinde 

kaybolmuĢtur.3 

Bu olumsuzluğun edebiyata yansıması ise, dilin fahiĢ hatalar içerecek ölçüde 

zayıflaması, düĢünce ve duyguya hitap edecek zevk ürünü ve tatmin edici eserlerin 

üretilememesi Ģeklinde olmuĢtur. Örneğin; Ģairler sağlıklı bir edebi zevkin ürünü 

olması gereken Ģiirler üretmek yerine, eski Ģiirlere, zorlamalı söz oyunlarıyla dolu ve 

değiĢik sayılarda anlaĢılmaz, zevksiz dizeler eklemekle yetinmiĢlerdir. Nesir ise 

yetersiz ellerde zayıf seciler ve çalıntılarla dolu zevksiz ve hastalıklı bir yazı türüne 

dönüĢmüĢtür. Edebi ürünlerde; ifadelerin aĢırı abartılarla dolu olması, sığ ve tutarsız 

olması, kısa aralıklarla aynı anlamların tekrarlanması ve kelime kıtlığı gibi yanlıĢlar 

görülmüĢtür. 

Arap toplumunda ilim, fikir ve edebiyatın yozlaĢtığı bu süreçte Napolyon‟un 

Mısır iĢgali toplum üzerinde önemli bir etki yaratmıĢ, Batı dünyasıyla aralarındaki 

derin uçurumun farkına varmalarını sağlamıĢtır.  

Mısır coğrafi konumu nedeniyle Avrupa‟nın tarih boyunca ele geçirme 

arzusunda olduğu bir ülkeydi. Fakat 1798‟e kadar böyle bir giriĢim olmamıĢtı. Çünkü 

Avrupa Osmanlı Ġmparatorluğu ile iliĢkisini bozmak istememiĢti. Ancak Osmanlı 18. 

yüzyılın sonlarına gelindiğinde hem iktisadi hem de siyasi yönden zayıflamıĢ ve 

Avrupa‟da Hasta Adam olarak anılmaya baĢlamıĢtı. Napolyon ise bu durumu fırsat 

bilerek 2 Temmuz günü 400 gemiden oluĢan 35 bin kiĢilik donanmasıyla 

Ġskenderiye‟ye girmiĢ ve Kahire‟yi ele geçirmiĢtir.4 

Napolyon‟un Mısır‟ı iĢgal etmesinin çeĢitli nedenleri vardır. Bunlardan birisi 

Ġngiltere‟nin Hindistan-SüveyĢ arası ticaret yolunu kesmek bir diğeri de Arap 

Dünyası üzerinden doğuda Fransız burjuvazisinin çıkarlarına hizmet edecek, ayrıca 

ihtilalden büyük darbeler yemiĢ olmasına rağmen, Fransızlar üzerinde hala kayda 

değer etkileri bulunan kilisenin de sevgisini kazanacak bir Fransız Ġmparatorluğu 

kurmaktır. Napolyon seferden önce Mısır‟ı, halkını, dilini, dinini ve tarihini iyice 

araĢtırmıĢ ve hatta Kur‟an‟ı da okumuĢtur. Öyle ki askerlerine Ģu tavsiyelerde 

bulunmuĢtur: 

                                                
3
 Yalar, a.g.e, s.48-49 

4
 Ahmet Savran, 19.Yüzyıl Osmanlı Döneminde Yeni Arap Edebiyatı, Erzurum, Atatürk 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay. 1991, s.1 
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"Birlikte yaşayacağımız halk Müslüman‟dır, inanışlarının temeli şudur: Allah 

birdir ve Muḥammed onun Peygamberidir. Onlara aksini söylemeyin. Müftülerine, 

imamlarına hürmet edin. Dini merasimleri ve camileri için anlayış gösterin. Burada 

Avrupa‟dakinden farklı adetler vardır. Yanlarında yaşayacağınız halk, kadınlarına 

bizden farklı muamele eder. Fakat bütün memleketlerde, ırza geçen bir insan 

canavar sayılır. Yağmacılık ancak birkaç kişiyi zengin eder, fakat bizim şerefimizi 

kırar, ekonomik kaynaklarımızı yok eder, dost olarak muhafazasında menfaatimiz 

bulunan halkı düşman eder."‟5 

Bu sözleriyle Napolyon halkın inançlarına ve yaĢayıĢlarına saygı duyacağını 

kanıtlamıĢtır. Ayrıca Mısır halkını hoĢnut edecek tedbirlere hayati derecede önem 

vermesi nedeniyle henüz Mısır‟ı iĢgal etmeden gemide ülke halkı için Arapça olarak 

bastırdığı propaganda amaçlı beyannamesini Ġskenderiye‟ye girdiğinde, gittiği 

Fransız Konsolosluğunda ilan etmiĢtir. Burada Mısır halkına Ģöyle seslenmektedir: 

"Mısırlılar, size benim buraya dininizi yıkmak için geldiğim söylenecektir. Bu 

açık bir yalandır, inanmayınız. Zorbalara, benim buraya onlar tarafından gasp 

edilmiş haklarınızı geri vermek için geldiğimi, Memluklular‟dan daha fazla Allah‟a 

taptığımı ve Peygamber Muḥammed ile, hayranlığımı celp eden Kur‟an „a saygı 

gösterdiğimi söyleyiniz. Onlara, Allah‟ın huzurunda bütün insanların eşit olduğunu, 

aralarında ancak akıl, fazilet ve bilgi bakımından fark bulunabileceğini ifade ediniz."6 

Napolyon seferi Arap Edebiyatında yeniden doğuĢun simgesi olarak 

görülmüĢtür. Bunun sebebi modernleĢme için gerekli olan düĢünsel, kültürel ve 

bilimsel altyapıyı oluĢturmak için çaba harcamasıdır. ĠĢgal kapsamında beraberinde 

kimilerine göre 48 kimilerine göre ise 122 kiĢilik bir bilim ve sanat ekibiyle gelmiĢtir. 

Bu ekipte matematikçi, astronom, mimar, mühendis, coğrafyacı, ressam, edebiyatçı, 

katip, tercüman, konsolos gibi pek çok farklı meslek erbabı bulunmaktaydı. Bu heyet 

Ģüphesiz ki Mısır‟da bazı çalıĢmalar da bulunmuĢtur. Bunlardan bazıları Ģunlardır: 

Arapça, Fransızca ve Yunanca eser basmaya elveriĢli matbaa, kimya laboratuarları, 

Modern okullar, gazeteler, Fransız Bilim  Akademisi tarzında bir bilim akademisi 

(Mısır Bilim Akademisi), Ġnsanların bakıp tanımaları teĢvik eden rasathaneler, Her on 

günde bir Fransızca bir oyunun sahnelendiği tiyatro salonu, Bir kısım türbe ve 

                                                
5
 Ġsmail Soysal, Fransız Ġhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri(1789-1802) 

TTKY, üçüncü baskı, ,Ankara, 1999,S.220-221 
6
 Soysal, a.g.e. , s.224. 
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camilerden toplanmıĢ olan çok miktarda Arapça kitabın yanı sıra, Fransızca 

kitapların da bulunduğu ve halkın kitap okumaya özendirildiği modern bir kütüphane, 

KumaĢ fabrikaları, Kâğıt yapım atölyesi, NakıĢ, resim ve fotoğraf atölyeleri, Divan 

adı verilen özel ve genel modern idari birimler, Tapu sicil sistemi, Sağlık üniteleri, 

Mısır‟ın çeĢitli bölgeleri ile ilgili topografik çalıĢmalar ve haritalar, Eski Mısır tarihinin 

gün ıĢığına çıkarılmasına önemli katkıda bulunan ReĢit kitabesinin keĢfi ve hiyeroglif 

harf sembollerinin çözümü. 

Napolyon‟un iĢgaliyle beraber Mısır toplum hayatında da değiĢiklikler 

olmuĢtur. Araplar o güne kadar alıĢık olmadıkları bir hayat tarzıyla karĢılaĢmıĢ, 

Avrupalıların yeme içme ve eğlence anlayıĢlarını, tiyatroyu, konseri, dansı müziği ve 

kadınların günlük hayatta rol almalarını da benimsemeye çalıĢmıĢlardır. 

Ġngiliz tarihçi G.Elgood7, Fransız iĢgalinin, Mısır‟da bıraktığı çok yönlü derin 

etkiyi Ģu Ģekilde dile getirmektedir: 

"Kuşkusuz Fransız işgali, Mısır‟da silinmez bir etki bırakmıştır. O kadar ki 

Mısırlılar, Napolyon‟un ülkelerinden çıkmasından sonra da onu takdir etmeye devam 

ettikleri gibi, Fransızların idare tarzı Mısır Hükümeti‟ne, Fransız düşünce 

mekanizmaları da Mısır‟ın aydınlar zümresine hakim olmaya devam etmiştir. Aynı 

zamanda Fransız işgalinin sadece 3 yıl zarfında Mısır‟da geride bıraktıkları böyle bir 

kısa zamanda gerçekleştirilebileceklerin en büyüğüdür."‟8 

ĠĢgalin 1801 de sona ermesinin ardından Mısır tarihinde modernleĢmeye 

doğru büyük geliĢmelerin kaydedildiği dönemin Kavalalı Mehmet Ali PaĢa (ö.1849) 

döneminde olduğu söylenebilir.9 

Mehmet Ali PaĢa Mısır‟ı iĢgalden kurtarmak için Osmanlı Ġmparatorluğu 

tarafından görevlendirilmiĢ deniz kuvvetlerinin rütbeli bir askeridir. Fransızların 

Mısır‟dan çıkarılmasından itibaren 4 yıl gibi kısa bir sürede ülkeyi kaos ortamından 

kurtarıp 1805 yılında Mısır Valiliğine atanmıĢtır. Mehmet Ali PaĢa edebiyatın 

modernleĢmesine zemin hazırlayan bilimsel iliĢkilere de dayanan pek çok reform 

gerçekleĢtirmiĢtir. Ġtalya‟ya, Ġngiltere‟ye ve Fransa‟ya çeĢitli dallarda öğrenim 

                                                
7
 1863-1941 yılları arasında yaĢamıĢ Mısır‟da Bonaparte‟ın macerası konulu ödüllü bir 

yarıĢmada aday gösterilmiĢ bir yazardır. Ayrıca Transit of Egypt adlı bir kitabı da 
bulunmaktadır. 
8
 Yalar, a.g.e ,s.57-58 

9
 Yalar, a.g.e. , s.69-74 
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görmeleri için öğrenciler göndermiĢtir.10 Ayrıca bu dönemde tercüme ve telif 

çalıĢmaları için zemin hazırlanmıĢ, Bulak Matbaası11 kurulmuĢ,  Mısır‟da el-

Vekâ„i‟u‟l-Mısriyye 12 adıyla ilk gazete çıkarılmıĢ ve ilkokullar, hazırlık okulları ile 

özellikli okullar13 kurulmuĢtur. 

Bu reformların Arap Edebiyatının modernleĢmesine kapsamlı ve kalıcı etkileri 

olmuĢtur. Açılan okullarda eğitim dilinin bu tarihlere kadar kavramsal açıdan 

yozlaĢan Arapça olması, çağdaĢ ihtiyaçlara cevap verecek hale gelmesine zemin 

hazırlamıĢtır. Ayrıca bu dönemde Batı edebiyatıyla özdeĢleĢmiĢ olan ve ondan yola 

çıkarak Arap edebiyatı alanında eserler ortaya koyabilecek nitelikte yazarlar 

yetiĢmiĢtir. Bunda Rifâ„a Râfi„î et-Tahtavî önderliğinde Avrupa‟ya gönderilen öğrenci 

grubunun etkisi yadsınamaz. Avrupa‟ya giden bu gençler Batı içtimai hayatını  

yaĢamıĢ, Batı edebiyatını okumuĢ ve bundan faydalanmaya çabalamıĢtır. Nitekim 

Tahtavî ve öğrencileri ülkelerine döner dönmez tercüme ve telif çalıĢmalarına 

baĢlamıĢ ve özellikle Batı menĢeli eserleri Arapçaya çevirerek okullarda 

okutulmasına öncü olmuĢlardır. Böylelikle, bu dönemde Arap dili, Mısır‟dan baĢlayıp 

daha sonra buradan Lübnan ve diğer Arap ülkelerine yayılacak Ģekilde, yeniden 

hayat bulmaya baĢlamıĢtır. Öte yandan bu dönemde Arap Ģiiri, klasik fusha 

Arapçayla yazılmaya devam etmiĢ ve bu alanda bazı ünlü Ģairler yetiĢmiĢtir. 

Edebiyatın diğer dallarında ise ağır adımlarla klasik kalıp ve üsluplardan 

uzaklaĢılarak yerine geniĢ ve dinamik tercüme hareketinin mümkün kıldığı batılı 

edebi tarz ve üsluplar benimsenmeye baĢlanmıĢtır.14 

                                                
10

 Ġlk olarak Ġtalya‟ya 1813‟te, askeri ve diğer bazı alanlarda öğrenim görmek üzere; 1818‟de 
mekanik ve diğer branĢlarda öğrenim görmeleri için Ġngiltere‟ye ve 1826 yılında 44 öğrenci 
mülki idarecilik, deniz idareciliği, siyasal bilimler, tıp, tabii tarih, kimya, madencilik, ziraat, 
matbaacılık, arkeoloji v.s. ilimleri tahsil etmek üzere Paris‟e gönderilmiĢtir.  
11

 Kavalalı Mehmet Ali PaĢa döneminde Mısır‟da 1819-1820 yıllarında kurulmuĢ bir 
matbaadır. Arapların modern Rönesansa ulaĢtıklarını gösteren bir niteliktedir. Mısır‟da 
kurulan matbaaların ilki ve en önemlisi olarak kabul görmüĢtür. Ġstanbul‟daki matbaalarla 
sürekli bir temas halinde çalıĢmayı baĢarmıĢ olan bu matbaada basılan ilk Türkçe eser ise 
Almancadan çevrilmiĢ Vesâyânâme-i Seferiyye adlı Prusya Kralı II. Frederich'in seferlerinin 
anlatan bir kitaptır. Ekmeleddin Ġhsanoğlu, Mısır‟da Türkler ve Kültürel Mirasları,Ircica 
Yayınları, 2006  
12

 1818‟de Mısır‟da kurulmuĢ ilk gazetedir. Editörlüğünü ise Rifâ„a  et-Tahtavî yapmıĢtır. 
13

 Mehmet Ali PaĢa döneminde Mısırda kurulan okullar hakkında ayrıntılı bilgi için bknz. 
Mehmet Yalar, Hazırlayıcı Faktörleri IĢığında Modern Arap Edebiyatına GiriĢ, s.133-141 
14

 Ali Bilgenoğlu, “Ortadoğu‟da Bir Öncü: Modernitenin Mısır‟a Ġlk TaĢıyıcısı Rifâ„a Râfi„î 
el-Tahtavî (1801-1873)”, History Studies (Ortadoğu Özel Sayısı), Samsun, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, 2010 
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Bu süreçte Avrupa‟da revaçta olan hikâyecilik esas alınarak bu alanda 

konularını doğu tarihinden alan pek çok hikâye yazılmıĢtır. Bu alandaki ilk eserleri 

önce Selîm el-Bustânî 15, Corcî Zeydân 16 ve Nikola el-Haddâd gibi Lübnanlı 

yazarlar ortaya koymuĢ, bir süre sonra onları Mısırlı yazarlar izlemiĢtir. Birinci Dünya 

SavaĢından sonra bu alandaki çalıĢmalar, Mısır ve Lübnan‟ın yanı sıra Suriye, Irak 

ve göç edebiyatçıları17 arasında da hızla yayılmıĢtır. Ancak söz konusu eserler 

genellikle kısa hikâyelerden ibaret kalmıĢtır. Bu dönemde tercüme ve telif 

çalıĢmaları; tabiat ilimleri, matematik ilimleri, savaĢ ilimleri, dini ilimler, hukuk ilimleri, 

ekonomik ve sosyal ilimler ve edebiyat alanlarında yapılmıĢtır. 

Bütün bu çalıĢmalar sonucunda Arap Dili, gerek edebiyatta gerekse fikri ve 

ilmi alanlarda baĢlangıçta son derece yetersiz kaldığı çağın ihtiyaçlarını büyük 

ölçüde karĢılayacak yeterli bir terminoloji, üslup ve içeriğe sahip olmaya baĢlamıĢtır.,  

                                                
15

 1819-1883 yılları arasında yaĢamıĢ Lübnan‟da yaĢamıĢ Hıristiyan bir yazardır. Felsefe, 
mantık, teoloji, hukuk, tarih, coğrafya ve matematik gibi pek çok ilimle beraber Arapça, 
Süryanice, Latince, Ġtalyanca ve Ġngilizceyi de öğrenmiĢtir. Mehmet Yalar, Hazırlayıcı 
Faktörleri IĢığında Modern Arap Edebiyatına GiriĢ, s.91-96 ve 
http://en.wikipedia.org/wiki/Buṭrus_al-Bustânî. 
16

 1861-1914 yılları arasında yaĢamıĢ Arap Edebiyatının roman alanında önemli bir yere 
sahip olan Lübnanlı yazar ve tarihçidir. Tarihi konularda yaklaĢık otuz eser kaleme almıĢtır. 
Aynı zamanda gazetecilik de yapan Corcî Zeydân el-Hilal dergisinin kurucusudur. 
Eserlerinden bazıları: Ġslam Uygarlığı Tarihi -5 cilt- (1902-1906), El Ġnkılâp El-Osmani 
(1911), Arap Edebiyatı Tarihi (1937)‟dir. wikipedia.org/wiki/Corci_Zeydan. 
17

 Göç edebiyatı (Edebu‟l-Mehcer ) 1860 yılında Lübnan‟da baĢ gösteren Durzi-Maruni 
çatıĢmalarından sonra çeĢitli nedenlere bağlı olarak baĢta Lübnan olmak üzere Suriye, 
Filistin ve Ürdün‟den giden göçmenlerin Amerika Kıtası‟nda ortaya koydukları edebiyattır. En 
önemli temsilcileri Cibrân  Halil Cibrân , Mîhâîl  Nu‟ayme ve Emîn er-Reyhânî‟dir. Ayrıntılı 
bilgi için bknz. Hüseyin Yazıcı, Göç Edebiyatı Doğuyu Batıya TaĢıyanlar, Kaknüs 
yayınları.  
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I. BÖLÜM 

MODERN ARAP EDEBĠYATI  

1.1. Mısır‟da Modern Arap Edebiyatı 

Modern Arap Edebiyatı‟nın baĢlangıcı olarak Napolyon‟un Mısır‟ı iĢgal ettiği 

1798 yılı kabul edilmiĢtir. Bu tarih Arap Edebiyatında bir milat olarak  görülmüĢ,  19. 

ve 20. Yüzyıl Arap Edebiyatında gerek Ģiir gerekse nesir alanında görülen değiĢim 

hareketinin öncülerinin çoğunlukla Mısır‟dan çıkmasına  ve  bu modernleĢme  

hareketinin Lübnan,  Suriye, Ürdün baĢta  olmak üzere diğer  Arap  ülkelerine de  

sıçramasına vesile olmuĢtur.  

Son yıllarda roman sanatının  karĢılaĢtığı büyük ilgiyi hesaba katmazsak, 

Arapların Ġslâm öncesi dönemden itibaren iĢlemiĢ oldukları sanatlar  arasında hiçbir 

sanat,  estetik duyarlılığın en son noktası olarak Ģiir sanatını geride bırakmak bir 

yana, ona eĢit bir konuma bile yükselememiĢtir. Arapların gözünde böylesi seçkin bir 

konuma sahip olan Ģiir, klâsik eleĢtirmenlerce „‟vezinli, kafiyeli ve anlamlı söz‟‟ 

biçiminde tanımlanmıĢ  ve Ģiir „‟lafız ve vezin‟‟ ,  „‟anlam ve kafiye‟‟ olmak üzere dört 

iliĢki kümesi üzerine oturtularak değerlendirilmiĢtir. Bunlar arasında Ģiiri nesirden 

ayıran en önemli unsur olarak vezin görülmüĢse de, güzel bir biçim ve mükemmel 

bir anlam Ģiirsel performansta ödüllendirilmiĢ; anlamla biçim arasındaki uyum gerek 

teoride gerekse uygulamada mükemmelliğin göstergesi olarak tanımlanmıĢtır. 

Ayrıca geleneksel kasidenin organik bütünlüğü, daha çok beyitler arasındaki vezin 

ve kafiye birliği ile sağlanıyor olsa da, beyitler arasındaki bağın Ģairin ve dinleyenin 

ortak deneyimlerine dayalı olmasına da  büyük özen gösteriliyordu. Bir baĢka 

deyiĢle Ģiirin gücü, Ģairin kendi öznel sezgilerinden  veya hayalinden çok, dıĢ 

dünyada görülebilen, gözlemlenebilen Ģeyleri doğrudan doğruya ifade 

edebilmesinde yatıyordu. Abbasilerin son döneminden baĢlayarak modern döneme 

kadar bu geleneksel değerlendirme ölçütlerinin pek çoğu; özellikle biçimle içerik 

arasındaki temel denge ve Ģairin lafzı ile dünyası arasındaki yaĢamsal iliĢki büyük 

ölçüde ortadan kalktı. ġiirin biçim yönüne gösterilen aĢırı özen, gereksiz laf 

cambazlıkları, muammalı ifadeler, söz sanatlarında aĢırıya kaçıĢ gibi hususlar, Arap 

Ģiirini, daha önceki yüzyıllarda sahip olduğu derinlik, uyum  ve canlılıktan 
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uzaklaĢtırarak büyük çapta pek  bir fonksiyonu olmayan bir sanat türü haline 

getirmiĢti. 18 

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında mevcut kültürel kimliğin sorgulanması 

ve yeni arayıĢlara koĢut olarak el-Bârûdî de edebiyatta  iki  Ģeyi amaçlıyordu: 

Birincisi, kendi döneminin klâsik sonrası Ģiir geleneğini yapmacıklıktan ve modası 

geçmiĢ kullanımlardan kurtarmak; ikincisi, gerçek Ģiir zevkini kazanmada, tümüyle 

bilgisiz olduğu modern Avrupa edebiyatlarını değil, klâsik Arap Edebiyatını model 

olarak almaktı.  Dolayısıyla Bârûdî‟nin yanı sıra Mısır‟da Ahmed ġevkî, Hâfız 

Ġbrâhîm, Veliyyudin Yeken veĠsamil Sabrî; neo-klâsik19 Ģairlerin, eski Arap Ģiirini 

diriltme gayretinde oldukları için, Arap Ģiirine fazla bir yenilik getirdikleri söylenemez. 

Bununla birlikte, on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısındaki, örneğin Mısır‟da ġeyh Hasan 

el-Attâr, Ali el-Leysî Ģairlerin biçime önem veren, sanat yapmada aĢırıya kaçan, 

yaĢamla bağlantısı az post-klâsik geleneği sürdürdükleri  dikkate alındığında, neo-

klâsik Ģairlerin en azından BeĢĢâr b. Burd, Ebû Nuvâs, Ebû  Temmâm, el-Buhturî ve 

özellikle de el-Mutenebbî gibi büyük klâsikleri yeniden keĢfetmiĢ ve taklit etmiĢ 

olmaları sağlıklı bir buluĢ ve daha tutarlı bir taklit anlamına gelmekteydi.  

Modern Arap Ģiirinde el-Bârûdî‟nin öncüsü olduğu bu akım, her ne kadar neo-

klâsizm (el-klâsîkiyyetu‟l-cedîde) diye adlandırılıyorsa da, bunu on sekizinci yüzyıl 

Avrupa Ģiirine egemen olan neo-klâsizmle aynı tutmamak gerekir. el-Bârûdî ve 

takipçilerinin ahlâki açıdan, hatta zaman zaman öğreticilik açısından takınmıĢ 

oldukları tutum Avrupa‟daki neo-klâsiklerin tutumuna benzese de, Arap Ģiirindeki 

neo-klâsizmin her hangi bir felsefî temeli yoktur. Örneğin aklın ve hayalin rolünü 

sınırlayan, Ģiirin tikellere (cuz‟îlere) değil de tümellere (kullîlere) hasredilmesi ilkesini 

benimseyen bir Ģiir teorisine dayanmaz. Bununla birlikte Arap neo-klâsik Ģairler de, 

Avrupalı neo-klâsik Ģairler gibi, Ģiirin her dönem için geçerli bir takım kesin ve 

değiĢmez kuralları olması gerektiğine ve bütün Ģiirlerin ne zaman üretilmiĢ 

olduklarına bakmaksızın, bu kurallara göre değerlendirilmesi gerektiğine 

inanıyorlardı. Onlara göre bu kurallar, Arap edebiyatının altın çağı olarak 

nitelendirilen Abbasi döneminde belirlenmiĢ ve o dönemin Ģairlerinin ürünlerine 

                                                

18
 Rahmi Er, ÇağdaĢ Arap Edebiyatı Seçkisi,s.  Vadi Yayınları,Ankara,11-39, 2012  

19
 Neo-klasizm 18.yüzyılın yarısından (1750) baĢlayıp 1815 yılı Napolyon Bonaparte‟in 

krallığının son bulmasına kadar sürmüĢ sanat akımıdır. Antikiteden esinlenerek klasik 
formlara dönüĢü amaçlayan sanat anlayıĢı ve üslubudur. 
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tatbik edilmiĢtir. Dolayısıyla modern Ģairin üzerine düĢen de, Abbasi döneminin 

büyük Ģairlerinin ürünlerini, mekanik olarak değil, yaratıcı olarak taklit etmektir. 

Böylece tek bahirli ve tek revili, kulağa hoĢ gelen bu lafız yapısı dolayısıyla da hayli 

etkileyici olan geleneksel Ģiir formu, neo-klâsik Ģairlerin benimsedikleri ideal Ģiir 

formu olmuĢtur. Diğer yandan neo-klâsik Ģairlerin biçime verdikleri önem, onların 

ahlâki açıdan oynamayı üstlendikleri rolü kesinlikle etkilememiĢ, hatta Ģiirleri 

neredeyse tamamen öğretici bir nitelik kazanmıĢtır. Bu açıdan onların Ģiirleri, hitap 

ettikleri kitlenin varlığı sürekli göz önünde bulundurularak dokunmuĢ gibidir. Siyasal 

konuların, övgü ve yergi gibi geleneksel Ģiir konularının yanı sıra, Batının dinamizmi 

karĢısında Arap dünyasının geri kalmıĢlığı,  kadın özgürlüğü, yoksulluk, cehalet ve 

fuhuĢ gibi toplumsal konular da bu Ģairlerin Ģiirlerine sıkça malzeme olmaktaydı. 

Neo-klâsizmin  Arap Ģiirine kazandırdığı en önemli yenilik de bu toplumsal içeriktir.20  

Arap Ģiirinde esaslı ilk değiĢiklik kendini Lübnan asıllı Mısırlı Ģair Halîl 

Mutrân‟ın Ģiirlerinde göstermiĢtir. Biçimle içerik arasında içerikten yana bir tercih 

üzerinde duran, ancak bunu tam gerçekleĢtiremeyen  Mutrân‟ın Ģiirdeki yeni 

arayıĢlarının esin kaynağını; değiĢimi, yeniliği ve pek çok alanda Avrupa‟nın örnek 

alınmasını savunan genel bir düĢünce hareketi oluĢturmaktadır. Bireysel yeteneği 

yanı sıra hem klâsik Arap edebiyatı hem de Fransız edebiyatı ve kültürü üzerine 

almıĢ olduğu sağlam eğitim onun Ģiirde yeni arayıĢlara yönelmesine olanak 

sağlamıĢtır. Mutrân , Fransız romantiklerinin, özellikle Hugo‟nun Ģiirsel anlatılarının, 

Musser‟in liriklerinin ve Baudelaire‟in Les Fleurs du Mal‟inin etkisiyle çağdaĢ Arap 

romantik Ģiirine geçiĢte önemli bir eĢiktir. ġiirlerinde sık sık doğayla baĢ baĢa kalıĢı, 

doğa karĢısında duygulanıĢı ve bu duygularını da yine doğaya açıĢı, bireysel 

duygulanımlarına sıkça yer veriĢi gibi özellikleri onu romantikler kategorisine 

yerleĢtirirken, Arapçayı inkar edilemeyecek asaletiyle kullanımı, zor ve eski tabirleri 

kullanmakta tereddüt göstermeyiĢi de onun neo-klâsiklerden bütünüyle ayrılmasını 

olanaksız kılmaktadır. 

Mutrân‟dan sonra, onun etkisiyle, kısmen de Ġngiliz romantik Ģair ve 

eleĢtirmenlerin etkisiyle Mısırlı yenilikçi Ģairler Abdurrahman ġukrî , Abbâs Mahmûd 

el-„Akkâd ve Ġbrâhîm Abdulkadir el-Mâzinî yeni bir çığır açtılar. Daha sonra Divan 

Ekolü diye bilinecek olan bu Ģairler, Word-sworth, Shelley, Burns, Milton, Hazlitt, 

                                                
20

 Er, a.g.e., s. 
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Carlyle, Lee Hunt ve Macauley gibi Ġngiliz edebiyatının önde gelen isimlerinden 

etkilenmiĢtir. Bu etkilenmede hiç kuĢku yok ki, ekol üyelerinden ġukrî ve el-

Mazinî‟nin 1882‟den itibaren Ġngiliz iĢgali altında bulunan ve daha sonra ilk dereceli 

okullardan itibaren eğitim dili Ġngilizceye çevrilen Mısır‟da, Öğretmen Okulunun 

(Medresetu‟l-Mu‟allimîn) Ġngilizce bölümünde okumuĢ olmalarının büyük payı vardır. 

Fransız iĢgalinden itibaren genel anlamda yoğun bir Fransız kültürü etkisine maruz 

kalmıĢ olan Mısır‟daki Arap edebiyatı için bu yeni bir durumdu. Divan Ekolü ile 

birlikte Ģiirde Ġngiliz edebiyatının; nesirde, özellikle hikâye ve romanda Fransız Ģiiri 

ancak 1930‟larda takdir görmeye baĢlasa da, örneğin Le Lac‟ı birkaç kez Arapçaya 

çevrilmiĢ olan Lamartine‟in Mısırlı genç Ģairler için taĢıdığı önem,söz geliĢi bir 

Shelley‟in taĢıdığı önemle mukayese edilebilecek düzeye dahi yükselememiĢtir.  

Divan ekolü Ģairleri, Ģiire çok önemli anlamlar yüklüyor; Ģiirin, varlığın önemli 

bir konumunun veya yaĢamdaki bireysel bir felsefenin ifadesi olması gerektiğine 

inanıyorlardı. ġairin, yöneticileri öven ya da sıradan olayları iĢleyen kasideler 

yazmak suretiyle sahip olduğu yeteneğin değerini küçültmemesi ve ayağa 

düĢürmemesi  gerektiğini savunuyorlar ve bu bağlamda neo-klâsikleri Ģiddetle 

eleĢtiriyorlardı. Onlara göre Ģairin esin kaynağı kitaplar değil doğa ve kiĢisel olarak 

hissedilmiĢ deneyim olmalıdır. Bu bakımımdan Divan Ekolü Ģairlerinin en kaliteli 

ürünleri, kiĢisellik yönü olanlardır; yani Ģairin; kendi dıĢındakiler karĢısında , doğa 

karĢısında, varlıktaki kendi konumu karĢısında bizzat yaĢamıĢ olduğu hislerini ifade 

ettiği Ģiirlerdir. 

Divan ekolü Ģairlerinin en önemli katkılarından biri 1920li yıllarda neo-klâsizme 

ve özellikle de ġevkî‟ye yönelttikleri eleĢtiriler sonucunda, romantizmin önünü açmıĢ 

olmalarıdır. Çünkü onlar karĢılık bulan eleĢtirileriyle , neo-klâsiklerin dıĢındaki 

seslere de  kulak verilmesini sağlayabilmiĢlerdir. 

Mısır‟da Divan Ekolü tarafından geliĢtirilen, Amerika‟da Cibrân ve diğer 

göçmen ozanlarca önemli ölçüde ilerletilen romantizm; 1930‟larda Arap dünyasında 

zirveye ulaĢtı. Suriye, Lübnan ve Kuzey Afrika‟da Fransızların varlığı;  Mısır, Irak ve 

Filistin‟de Ġngilizlerin varlığı, bu ülkelerin tam bağımsızlık mücadelelerini sekteye 

uğratmıĢ, onların umutlarını  ve heveslerini kırmıĢtır. Bu durum genel bir hayal 

kırıklığı, hoĢnutsuzluk, kötümserlik ve ümitsizlik havası doğurmuĢ , bu da Arap 

Ģairlerin romantik ürünlerinde kendini açıkça göstermiĢtir. Dönemin önemli Mısırlı 

romantik Ģairleri, Ahmed Zekî Ebû ġâdî, Ali Mahmûd Tâhâ, Ġbrâhîm Nâcî, 
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Muhammed „Abdulmu‟tî el-HemĢerî‟ dir.  Mısır‟da romantiklerin yayın organı, Ebû 

ġâdî tarafından 1932 Eylül ayında çıkarılmaya baĢlanan Abullû(Apollo) dergisiydi 

ve bu dergiye Tunus‟tan  eĢ-ġâbbî de Ģiirleriyle katkıda bulunuyordu. Dolayısıyla bu 

romantikler  grubuna Apollo Topluluğu (Cemâ‟at Abullû ) da denmektedir.  

Mısır‟ın modern anlamda tiyatro21 ile tanıĢması ise; karagöz, gölge oyunları, 

halk ozanlarının atıĢmaları ve taklitleri bir kenara bırakılacak olursa yine 

Napolyon‟un Mısır‟ı iĢgaliyle olmuĢtur. Napolyon kafilesinde bulunan sanatçılar, 

Fransız subaylarını eğlendirmek amacıyla bazı Fransız romanlarını sahnelemiĢler, 

özellikkle General Moneux‟nün çalıĢmaları sonucu kurulan tiyatro ve kulüplerde 

çeĢitli gösterimlerde bulunmuĢlardır. Modern Mısır‟ın ünlü tarihçisi el-Cebertî (1754-

1822) bu tür tiyatrolardan biri hakkında Ģunları söyler: 

„‟11 Şaban 1215(29 Aralık 1800) günü Özbekiyye‟de Bâbu‟l-Hevâ diye bilinen 

bir yerin yanında Fransızların inşa ettikleri yer tamamlandı. Burası onların dilinde 

komedi diye adlandırılan ve her on gecede bir defa toplandıkları bir salondan 

ibaretti. Burada eğlendirmek ve hoş vakit geçirmek amacıyla aralarından bir grubun 

oynadığı dört saat süren oyunları sergiliyorlardı. Bu oyunlar kendi dilleriyle 

sergileniyor ve buraya ancak belli bir davetle özle bir grup giriyordu…‟‟ 

Napolyon‟un Mısır seferinden önce Mısır‟da modern anlamda bir tiyatro 

olmasa da en azından Ģekil bakımından bugünkü tiyatroya benzeyen bir takım 

etkinlikler vardı. Böylesi etkinliğin varlığını, 1770li yılların sonunda Kahire‟yi ziyaret 

eden Danimarkalı Carsten NiEbûhr‟un verdiği bilgilerden anlıyoruz. Arapça diyaloglu 

bu temsillerde kadın rollerini erkekler oynamaktaydı. Gösterimler açık havada ve bir 

evin avlusunda verilmekteydi. Niebûhr  izlediği bu tür gösterimlerden birinde, 

temsilde aynı Ģeylerin sürekli tekrarlanmasından sıkılan seyircilerin, temsilin hemen 

hemen yarısında oyuncuları yüksek sesle protesto edip alanı terk ettiklerini ve  

gösterimin yarıda kaldığını bize anlatmaktadır.22 

Diğer yandan Mısır‟da modern tiyatronun belki de ilk tohumları sayılabilecek 

el-Muhâzibûn grupları 19. Yüzyılın baĢlarında kendilerini göstermiĢlerdir. Bu tür 

                                                
21

 Modern Mısır Tiyatrosu için bknz. Rahmi Er, Modern Mısır Tiyatrosu(1), A.Ü. DTCF 
Dergisi,C.XXXIII,  Sayı:1-2,1990; Rahmi Er Modern Mısır Tiyatrosu (2),çevirim içi, 
htpp://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1253/14364.pdf 

 

22
 Rahmi Er, a.g.m.  
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gruplar düğün, sünnet düğünü ve benzeri eğlence topluluklarında çeĢitli temsiller 

vermiĢlerdir. Bu gruplardan birisinin Mehmet Ali PaĢa‟nın torunun sünnet düğününde 

sahne alması içeriği bakımından önem arz eder. Bu piyeste devletin çarpıklıkları 

Mehmet Ali PaĢa‟nın önünde mizahi bir dille sergilenmiĢtir. BaĢlarda tiyatro ile ilgili 

her hangi bir düzenleme yapmaya ihtiyaç duyulmamıĢtı fakat 1829 yılından sonra 

özellikle yabancı tiyatroların çoğalması sebebiyle ilk olarak Ġskenderiye‟deki Ġtalyan 

tiyatrosu ile ilgili altı maddelik bir genelge yayımlandı. 

Mısır‟da oyuncuları ve eserleriyle tamamiyle Araplara ait ilk tiyatronun 

kurulması da 1870 yılında Ya‟kûb ġannû tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. ġannû 

Özbekiyye‟de izlediği Fransızca ve Ġtalyanca oyunların da etkisiyle ilk operetini 

yazmıĢ  ve öğrencilerine de baĢarıyla  Konser Tiyatrosu adı verilen bir salonda 

sahneletmiĢti. ġannû sonraları da yazdığı tiyatro eserlerinde toplumun çarpık 

yönlerini iĢlemiĢ, toplumsal ve siyasi konuları ele almıĢtır. Daha çok Mısır ve Avrupa 

unsurlarını birbirine karıĢtırdığı komedilerden bazıları Ģunlardır: Gandûr Mısr ( 

Mısır‟ın Hanımevladı), Gazvet Re‟s Tûr ( Re‟s Tûr Seferi), Zevcetu‟l-Eb 

(Babanın Karısı), Zubeyde, el-Berberî. Bunların dıĢında Batıdan da Moliere‟in 

Cimri‟sini de sahnelemiĢtir. 

1875-1914 yılları arasında Mısır‟da gösterimi yapılan oyunların büyük bir 

bölümü, Batıdan yapılan çeviri ve adaptasyonlardan oluĢur. Batılı yazarlar arasında 

William Shakespeare ve Moliere en çok yararlanılan kimseler olmuĢtur. Hatta 

Modern Mısır Tiyatrosunun kurucusu olan  Ya‟kûb ġannû  yazdığı pek çok oyunda 

Moliere‟den esinlendiği için Mısır‟ın Moliere‟i olarak lakaplandırılmıĢtır. Ayrıca, Necib 

el-Haddâd‟ın tercüme ettiği L‟avere (Cimri) ve Ġskender Hakbâlî‟nin çevirdiği Le 

Medecin Malgre Lui(Doktor), el-Kardâhî tarafından sahnelenmiĢtir. Bunun yanında 

Muhammed  „Osman Celâl‟in manzum olarak Mısır halk diline uyarladığı  La 

Tartuffe, Les Femmes Savantes, Uecole de Maris, Uecole de Femmes adlı 

oyunlar el-Erba‟  Rivâyât min Tiyâtrât baĢlığı altında tek cilt halinde 1889 yılında 

yayımlanmıĢtır. 

Modern Mısır Tiyatrosundaki telif eserlere gelince ise; bunların çoğu 

okuyucuya ulaĢmamıĢ sadece temsil için kaleme alınmıĢtır. Okuyucuya 

ulaĢabilenler ise daha çok malzemesini tarihten alan çalıĢmalardır. Bu arada Bin Bir 

Gece Masallarının ve  halk hikâyelerinin, ayrıca çeĢitli dinlerin esin kaynağını 

oluĢturduğu piyesler de yazılmıĢtır. Mısır‟da toplumun sorunlarını ele alan ilk 
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çalıĢma olarak Ġsmail „Asım‟ın 1894 yılında yayımlanan Dürüst KardeĢlik adlı eseri 

kabul edilir.  Toplumun çarpık yönlerini ve bir takım sorunlarını ele alan bu 

melodram eserde yer yer makâme unsurlarına da rastlamak mümkündür.  

Modern Arap edebiyatında sosyo-politik olaylar ile edebiyatın birbirlerini 

yakından etkilemeleri dolayısıyla her ikisini de birbirinden ayırmak oldukça zordur. 

Öyküden söz ederken sosyo-kültürel boyutun önemi oldukça büyüktür, çünkü öykü 

insan deneyimine aracılık etmekte ve kendi önemini de onu incelemekte 

bulmaktadır. Arap edebiyatında, Bin Bir Gece Masallarına kadar geriye giden baĢka 

geleneksel anlatı biçimlerinde izleri bulunsa bile, kısa öykü, modern anlamıyla on 

dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Avrupa Edebiyatlarından yapılan çeviriler yoluyla  

geliĢmiĢ ve yirminci yüzyılın ilk yarısında olgunluğa eriĢmiĢtir.23 

Arap öyküsü ile onun ortaçağdaki biçimleri arasında zayıfta olsa bir bağ 

bulunmaktadır. Klâsik Arap edebiyatının düz yazıda örneklerinin çok olmasına 

rağmen bilim adamlarının çoğunluğu makâmeyi roman, hikâye ve hatta tiyatronun 

atası olarak görmüĢlerdir. BaĢkaları ise kısa hikâyenin eski ile hiç bir bağlantısının 

bulunmadığını ve onun tamamen batıdan alındığını ileri sürmüĢlerdir. Ama modern 

Arap öyküsü ile Batı öykü biçimleri ya da klâsik Arap öyküsünün ilk biçimi arasındaki 

iliĢki sadece köken bakımından değil; ama aynı zamanda dinamik bir metinsel 

iliĢkidir.  

Mehcer Ģairleri, özellikle Cibrân ve Nu‟ayme , hikayeci kimlikleriyle de modern 

Arap edebiyatının geliĢimine katkıda bulunmuĢlardır. Bunların teknik açıdan zayıf 

romantik hikayeleri, modern Arap hikayeciliğinin öncüsü konumundaki Mısırlı 

yazarlar üzerinde etkili olmuĢtur. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinin en popüler hikâye 

yazarı Mustafa Lutfî   el-Menfalûtî‟nin   hemen hemen tümü aĢırı bir romantik bir 

bakıĢ açısının ürünü olan hikâyelerinde Cibrân‟ın etkisini görmek güç değildir. 

Modern Arap edebiyatının ilk kısa hikâyesi olarak kabul edilen Fi‟l-kıtâr (1917) „ın 

yazarı Muhammed Teymûr‟un da , kendisi bir realist olmasına rağmen Cibrân‟a olan 

hayranlığıdır. Esasen bu alanda gerçek bir öncü olarak, 1910-1914 arasında hukuk 

öğrenimi görmek üzere Fransa‟da bulunmuĢ ve özellikle De Maupassant‟tan 

etkilenmiĢ olan Muhammed Teymûr‟u göstermek gerekir. Genç yaĢta ölümü, kısa 

hikayenin Ģiir yanında saygın bir edebi tür niteliğine kavuĢmasında onun 

                                                
23

 Er, a.g.e. 
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yapabileceği katkıları ortadan kaldırmıĢtır. Onun üstleneceği bu rol, ölümünden dört 

yıl sonra oluĢturulan ve kardeĢi Mahmûd Teymûr‟un da içinde yer aldığı Medrese 

Hadîse (Yeni Ekol Topluluğu) üyelerince üstlenilmiĢtir. Mahmûd Teymûr‟un yanı sıra 

Mahmûd Tahîr LâĢîn, Hüseyn Fevzî, Ġbrâhîm el-Mısrî ve Yahya Hakkî‟den oluĢan bu 

Yeni Ekolün modern düĢünceli üyeleri, baĢta Dostoyevski, Tolstoy, PuĢkin, Gogov, 

Çehov, Turgenyev ve hatta Gorki gibi Rus yazarlar olmak üzere on dokuzuncu 

yüzyıl Avrupa hikâye ve roman yazarlarının eserlerine büyük önem atfederek 

Mısır‟da temeli sağlam bir hikâye geleneği oluĢturmayı, modern ve gerçekçi bir 

edebiyat  yaratmayı hedeflemiĢlerdi. 

Ekolün en genç üyesi Yahya Hakkî‟nin yayımladığı öykü kitaplarının sayısı 

yedide kalmıĢ ve hikâye koleksiyonları arasındaki zaman dilimi hayli fazla olsa da, 

hikayelerindeki teknik, biçim ve üslûp yönünden çeĢitlilik dolayısıyla ayrıcalıklı bir 

konumdadır. Mısır‟ın gerçek dünyasına temas eder ve Mısır sosyal yaĢamının arka 

plânını ortaya koyar. 

1930‟lu yılların ikinci yarısından itibaren ise Arap dünyasındaki koĢullar gitgide 

Marksist ideolojinin palazlanıp geliĢmesi için uygun ortam sağlamıĢtır. Toplumun 

geliĢmesini devrimci sınıfın mücadelesine bağlayan ve edebiyatın bunda etkin bir rol 

oynaması gerektiğini savunan toplumcu gerçekçilik de çeĢitli nedenlerle pek çok 

yazara cazip geldi. Bu türün belli baĢlı temsilcileri arasında  Mısırlı Abdurrahmân eĢ-

ġerkâvî, Yûsuf Ġdrîs, Necîb Mahfûz, Ġbrahîm „Abdulhalîm‟dir. Toplumcu gerçekçiliğin 

etkilerinin  bir yazardan diğerine farklılık göstermesiyle birlikte, bu yazarlar için genel 

olarak Ģu söylenebilir: Toplumcu gerçekçi yazarlar toplumsal içerikli konuların yanı 

sıra öykülerinde en çok kiĢilik oluĢturmayı severler. OluĢturulan hikâyenin çevresi 

dar fakat bu çevre çok iyi betimlenir ve bireyler bu çevre ile çok iyi bir etkileĢim 

halinde olurlar. 

1952‟de Mısır‟da gerçekleĢtirilen devrim baĢlangıçta toplumcu gerçekçi 

yazarların iĢlediği sorunları ortadan kaldırmak üzere olmuĢ gibi görünse de 1960‟lı 

yıllarda bu akımın sonunu getirmiĢ; artık hükümet aleyhinde yazanlar dahi hapse 

atılır olmuĢtu. Geride kalan yazarlar ise farklı arayıĢlara girmiĢ özellikle Ģiirde olduğu 

gibi sembolizme yönelmiĢlerdi. Toplumcu gerçekçi yazarların tersine bu dönemde 

yeni gerçekçiler veya yeni edebiyatçılar denilebilecek ya da altmıĢlar kuĢağı denen 

yazarlar bu çevreye hâkim olabilmek konusunda sıkıntı yaĢıyorlardı. Hikâyelerde 

zamanlar, mekanlar iç içe geçmiĢ; yazarın kontrolünden çıkmıĢtı. Devrimin 
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bayraktarlığını yapan olumlu karakter yerine, tam tersi bir kahraman; açıkçası yenik 

düĢmüĢ bir kahraman ortaya çıkmıĢtı. Bu kuĢak yazarlar eski ünlü edebiyatçılar 

tarafından iteleniyor ve sansüre maruz bırakılıyorlardı. Bu durumu o dönem 

yazarlarından olan Sabrî Mûsâ‟nın yaĢamı aĢılması olanaksız duvarlar arasına 

sıkıĢma olarak görürcesine adlandırdığı Duvar adlı öyküsünde görebiliyoruz. 

Dünyadan vazgeçme, geri durma, içe kapanma gibi konular bu dönem hikâyesinin 

kahramanlarında iĢlenen durumlardır. Bu hikâyelerde dıĢ dünya o kadar acımasızdır 

ki; onu değiĢtirmek için yapılan her hareket boĢuna ve baĢarısız olmaya 

mahkumdur. Bu türün öncüleri Suleyman Feyyâd, Sun‟ullah Ġbrâhîm, Muhammed el-

Bûsâtî, Yahyâ et-Tâhîr „Abdullah,  Ġbrâhîm Aslân gibi pek çok yazardır. 

Napolyon‟un Mısır istilası, Arap dünyasında, faydaları ve zararlarıyla 

modernleĢme  sürecinin baĢlangıcı sayıldı. Bu süre zarfında  Araplar batı ile  ilk kez  

tanıĢtı ve onlardan pek çok alanda  etkilenerek politik, sosyal ve kültürel Ģartlarında 

bazı radikal dönüĢümler  yaĢadı.  Geleneksel Arap  Kültürü ile yetiĢmiĢ olan  Ezherli 

Rifâ„a Râfi„î et-Tahtavî  (1801-1873), burslu olarak gönderilen Mısırlı  öğrenci 

grubuna imam sıfatıyla 1826‟dan 1831‟ e kadar kaldığı Fransa‟da  sadece kendi  

kültürel kimliğiyle Batı  kültürünü  incelememiĢ; bunun yanı sıra Batı kültürünü 

gözlemlemesi, değerlendirmesi ve bu arada ondan bir dereceye kadar etkilenmiĢ 

olması sonucu, Arap-Ġslam kültür birikimine de farklı bir gözle bakabilme niteliğini 

kazanmıĢtır.24  Paris ve  Fransa izlenimlerini anlattığı  kitabi Tahlîṣu‟l- Ġbrîz fî 

Telhîsi Bârîz(1834)25  modern Arap edebiyatının  ilk örneği olmuĢtur.  

Fransızların iĢgali  sonrasındaki  dönemde Arap edebiyatçıları,  

edebiyatlarının Altın Çağı olarak  nitelenen Abbasi dönemi  Ģair ve yazarlarını taklide  

yönelmiĢlerdir. Bunda Klasik Arap dili ve edebiyatına dair pek çok eserin  ve 

antolojinin bu dönemde birbiri ardına yayınlanmıĢ olmasının da payı vardır. Sonuç 

olarak on dokuzuncu yüzyıl modern Arap Edebiyatına hem Ģiirde hem de  nesirde, 

özellikle Abbasi  döneminin olmak üzere, klasik Arap edebiyatının bilge Ģair ve 

                                                
24

 Ahmet Kâzım Ürün, Necip Mahfuz ve Toplumsal Gerçekçi Romanları, Çizgi 
Kitabevi, Konya 2002, s. 4. 

25
 Kitapta yazar Fransa‟da kaldığı süre içerisinde Batının hayat ve giyim tarzını, yemek 

çeĢitlerini, kanunlarını ve Mısır hükümetinin nasıl olması gerektiğini ele almıĢtır. Bu eser, 
Avrupa‟yı ziyaret edenlerin izlenimlerini anlattıkları öyküleyici anlatıma sahip kitapların ilki 
olarak kabul edilir. 
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yazarlarının ürünlerini ihyâ  etme giriĢimi damgasını vurur. Klasik Arap Edebiyatı 

türlerinden herhangi birine bağlanması pek kolay olmayan  Tahtavî‟nin  Tahlîṣ‟ini bir 

kenara bırakacak Mısır‟da Abdullah Fikrî‟nin el-Makâmetu‟l-Fikriyye‟si , AyĢe et-

Teymûriyye„nin Netâ‟icu‟l-Ahvâl‟i ve özellikle Muhammed el-Muveylihî‟nin Hadîs 

Ġsâ b. HiĢâm‟ı ile Hâfız Ġbrahim‟in  Leyâlî Satîh es-Seb‟i , klasik bir tür olan 

makâme‟nin, on dokuzuncu yüzyılın son yarısında ve yirminci yüzyılın hemen 

baĢlarında ihyâ giriiminden baĢka bir Ģey değildi. Aynı Ģekilde Mısır‟da Mahmûd 

Sâmi el-Bârûdî‟nin  baĢı çektiği neo-klâsik hareketi ile aynı bağlamda görmek 

gerekir. 

1.2. Lübnan‟da Modern Arap Edebiyatı 

Lübnan‟da modern öykünün ortaya çıkıĢında Arap Göç Edebiyatının26 sac 

ayakları Cibrân Halil Cibrân, Mîhâ‟Îl Nu‟ayme ve Emin er-Reyhânî‟nin çalıĢmalarının 

önemli bir payı oluĢturmuĢtur. Lübnan‟da modern öykünün faaliyetlerini takip etmek 

ise iki açıdan zor olmuĢtur. Birincisi; Suriye ve Lübnan‟daki faaliyetler çoğunlukla iç 

içe yürümüĢ, dolayısıyla özellikle bir ülkeden bahsetmek kolay olmamıĢtır. Ġkincisi; 

Lübnan öyküsünün öncülerinin çoğunun Amerika ve Mısır‟a göç etmeleri bu takibi 

zorlaĢtırmıĢtır. Bu Ģahsiyetler arasında Nâsîf el-Yâzici, Ahmed Fâris eĢ-ġidyâk, 

Selîm el-Bustânî,Corcî Zeydan‟ı görmekteyiz.27 

Lübnan‟da diğer bazı Arap ülkelerinde olduğu gibi modern öykünün kaleme 

alınıĢına kadar klâsik dönem tahkiye üslûbunun taklidi önemli bir faaliyet olarak 

kabul edildi. Nâsîf el-Yâzicî Mecmau‟l-bahreyn adlı eserinde el-Hemedânî ve el-

Harîrî‟den etkilenerek makame tarzında fesahat ve belagate öncelik veren bir kitap 

ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. Ancak Süheyl Ġdrîs, bu eserin içinde modern anlamda 

bir yeniliğin olmadığını Lübnan‟ın dıĢına çıkamayan el-Yazicî‟nin eserinde Kahire, 

Ġskenderiye, Dimyat, Yemen, Kûfe ve benzeri yerlerden uzun uzun bahsettiğini, bu 

durumunda gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirtmektedir.  

Lübnan‟daki öykü faaliyetleri üç aĢamada ele alınmalıdır. Birinci aĢama (1920-

1930) daha çok okuyucuyu memnun edebilmek için dergi ve gazetelerde öykülerin 

                                                
26

 Göç Edebiyatı için bknz. Hüseyin Yazıcı, Göç Edebiyatı Doğuyu Batıya 
TaĢıyanlar, Kaknüs Yayınları, 2002 

27
 Hüseyin Yazıcı, Lübnan‟da Kısa Öykü, Nüsha Dergisi,Sayı XV, 2009/2, S.131-160 
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yayımlandığı dönemdir. Burada el-Bustânî, Ferah Antoun, Nikolâ Haddâd ve Corcî 

Zeydan‟ın katkıları yadsınamaz. Mısır, Suriye ve Lübnan‟da öykü aynı anda yeni bir 

teknikle doğmuĢ; burada klâsik anlatı tarzının oldukça etkisi görülmüĢ, Batı etkisi 

sebebiyle özgün eserler verilememiĢ, öykünün önemi pek çok yazar tarafından tam 

anlamıyla idrak edilememiĢ, bu dönemdeki öyküler daha çok makaleye benzemiĢtir. 

Ġkinci aĢama; yaklaĢık olarak 1928‟de baĢlamıĢ ve Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın sonuna 

kadar devam etmiĢtir. Bu dönem altın dönem olarak nitelendirilmiĢtir. Çünkü Batılı 

manâda öykünün temelleri bu dönemde atılmıĢtır. Bu dönemde öykünün teması 

genellikle Lübnan toprağıdır. Üçüncü aĢama ise; Ġkinci Dünya SavaĢından sonra 

baĢlamıĢtır. Bu aĢamada Karaf adlı koleksiyonu ile Fuâd Ken‟ân, Akâsîs ûlâ 

koleksiyonu ile Süheyl Ġdrîs ve Yusuf HabeĢî el-AĢkar gibi önemli Ģahsiyetler 

çıkmıĢtır. Diğer taraftan bazı yazarların farklı alanlara kaydığı da görülmektedir. 

Meselâ Tevfîk Yûsuf „Avvâd sırasıyla gazeteciliğe, politikaya, roman, Ģiir ve tiyatro 

yazmaya yönelmiĢ; Saîd Takiyuddîn ise politikaya ve ticarete atılmıĢtır. 

Lübnan öyküsünde Mehcer edebiyatının en önemli mümessillerinden olan ve 

1895‟te Amerika‟ya göç edip hayatının sonuna kadar orada kalan Cibrân‟ın önemli 

bir yeri vardır. Öykülerinde toplumun baskısından kurtulmak için tabiatı ve 

romantizmi bir sığınak olarak kullanmıĢtır. Ġlk öykü kitabı 1906‟ da Arâ‟isu‟l-

murûc‟tur. Felsefi ve sosyal içerikli bu eserinde eski kalıpların dıĢına çıkmıĢ ve 

klâsik anlayıĢtan oldukça uzaklaĢmıĢtır.  

1930‟lu yıllardan sonra ise Arap dünyasındaki koĢullar Marksist ideolojinin 

geliĢmesine ortam sağladığından, Suheyl Ġdrîs gibi yazarlar da toplumun geliĢmesini 

devrimci sınıfın mücadelesine bağlayan ve edebiyatın bunda etkin bir rol oynaması 

gerektiğini savunan toplumcu gerçekçiliğe dayanan öyküler yazmaya baĢlamıĢlardır.  

Modern Arap romancılığının baĢlangıcının Mısır‟dan olduğunu daha önce de 

belirtmiĢtik. Mısırlı yazar Rifâ„a Râfi„î et-Tahtavî  (1801-1873)‟nin  Fenelon‟un Les 

aventures de Telemaq adlı eserini Arapçaya çevirmesi modern Arap romanının 

tohumlarını atmıĢtır.28 Bu çeviri hareketini az sonra veya eĢ zamanlı olarak bir 

uyarlama ve telif hareketi izlemiĢtir. Roman türündeki ilk denemeler Mısır ve 

Lübnan‟da görülmüĢ, klasik anlatım türü olan makameyi canlandırma giriĢimi 

                                                
28

 Erol Ayyıldız, Mısır Romanının DoğuĢu ve Muḥammed Hüseyin Heykel‟in 
Zeynep Romanının Tetkiki ve Tahlili, Bursa, Fatih Yay., 1992, s.4.   
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Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır. Lübnan‟da Ahmet Fâris eĢ-ġidyâk‟ın es-Sâk‟ale‟s-sâk fî 

mâ hüve‟l-fâryâk(1855) adlı çalıĢması klasik Arap edebiyatında görüldüğü biçimiyle 

makame demek güçse de Nâsîf el-Yâzicî‟nın çalıĢmaları bu klasik türün devamı 

niteliğinde olmuĢtur.  

Selîm el-Bustânî‟nin 1870‟li yıllarda el-Cinân dergisi için yazdığı bir dizi tarihi 

ve sosyal içerikli romanlarla ise telif dönemi baĢladı. el-Bustânî‟nin tarihle romantik 

zevki bütünleĢtiren eserleri Arap tarihi roman türünün ilk örnekleridir. Arap tarihi 

roman kültüründe en parlak olan yazar ise Lübnan asıllı  Mısırlı yazar Corcî 

Zeydân‟dır. 1891-1914 yılları arasında yayımladığı, Arap ve Ġslâm tarihinin çeĢitli 

dönemlerini kapsayan yirmi iki romanı modern Arap romanının doğuĢunda 

geliĢmesinde önemli bir yer tutar. Yazarın edebiyatçı kimliğini öne çıkararak 

oluĢturduğu bu eserler roman türüne itibar kazandıran ilk ürünlerdir. Bustânî ile 

Corcî Zeydân‟ın açtığı çığır, daha sonra hemen hemen bütün Arap ülkelerinde 

roman sahasında ilk girilen yol oldu.  

XX. yüzyıl baĢlarından itibaren Mısır‟da ve Lübnan‟da romandan çeĢitli sosyal 

ve siyasal görüĢleri ifade etmede ve sosyal protestoda bir araç olarak yararlanma 

eğilimi görülmeye baĢlar. Bunda her iki ülkenin Avrupa ile yakın temasının bir 

sonucu olarak toplum yapısında kadın aleyhine geliĢmiĢ geleneği sorgulamanın ve 

kadını hayatın çeĢitli alanlarında aktif olarak görme arzusunun iyiden iyiye dile 

getirilmesinin rolü vardır. Arap dünyasında kadının özgürlüğü sadece sosyal yönden 

ilerlemenin değil aynı zamanda edebi yönden yeniliğin de bir anahtarıydı. Kadının 

toplumsal statüsüne, kiliseye ve monarĢiye, gelenekleĢmiĢ ahlâk anlayıĢına karĢı 

ciddi manifestolar, Lübnan‟da Cibrân Halîl Cibrân‟ın el-Ecnihatü‟l-mütekessire 

(1912) adlı romanında görülmeye baĢladı. 

1.3. Suriye‟de  Modern Arap Edebiyatı29 

Modern Suriye edebiyatının temelleri, aynı zamanda geniĢ bir politik ve 

kültürel bir hareket olan nahda düĢüncesine dayanır. Bu, modern Arap edebiyatının 

geneli için de geçerlidir. Nahda  Napolyon Bonaparte‟ın 1789 Mısır seferinden sonra 

dile getirilir olmuĢtur. Mısır‟da geliĢen nahda‟nın doğuĢ yeri Suriye‟dir. Bu hareketin 

                                                
29

 Ömer Ġshakoğlu, Suriye Tarihi, Kabalcı Yayınevi, 2012 
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dinamiğinde birbirine aykırı iki geliĢim vardır: Avrupa kültürüyle tanıĢma, onun 

medeniyetini anlamaya çalıĢma ve klasik Arap kültürünün ihya edilmesi çabaları. Bu 

çabaların 1850-1914 yılları arasında yoğunlaĢtığını söyleyebiliriz. Bu dönem de 

Nahda dönemi olarak adlandırılmıĢtır.   

Modern Suriye Edebiyatında Ģiir alanında en önemli isimlerden birisi Emîn el-

Cundî (1766-1841)‟dir. YaĢadığı asrın en büyük Ģairi olarak görülür ve Arap 

Edebiyatında inhitât(çöküĢ) devri olarak nitelendirilen bir dönemde yazdığı Ģiirlerle 

adeta bunun tersini ispatlamaya çalıĢmıĢtır. El-Cundî, siyasi, sosyal ve dini içerikli 

olan Ģiirlerini , gazel,kaside, muvaĢĢah ve ilahi formlarında kaleme almıĢtır. Ayrıca 

Abdülkâdir el-Cezâirî, Rızkullâh Hassûn, Ömer Ebû RîĢe ve Mîhâîl es-Sakkâl da 

dönemin önemli Ģairlerindendir. 

Suriye‟ye de tiyatroya gelecek olursak; Suriye‟de ilk tiyatro gösterisi 1868 

yılında Vali RâĢid PaĢa‟nın çocuklarının sünnet düğününde sergilenmiĢtir. 

Makedonyalı Ġskender adlı bir roman yazmıĢ olan Lübnanlı Ġbrahim el-Ahdeb, 

Valinin teklifi üzerine adı geçen eserini tiyatroya uyarlayarak ġam‟da sahneye 

koymuĢ ve bu oyun halk arasında büyük ilgi uyandırmıĢtır. Ancak Suriye‟de tiyatro 

denilince akla gelecek olan ilk isim Ahmed Ebû Halîl el-Kabbânî‟dir. Onun gösteri 

sanatlarına olan ilgisi gölge oyunu v.b. geleneksel oyunların tesiriyle olmuĢtur. El-

Kabbânî ilk önceleri Ali Hâbib isimli gölge oyunu sanatçısından çok etkilenmiĢ ve 

kendi baĢına kaldığında onu taklit etmeye baĢlamıĢtır. Ancak zaman geçtikçe 

geleneksel oyunlarda sergilenen gösterileri çok yapay bulmuĢ ve bunun yerine 

insanların aktif rol aldığı oyunlara ilgi duymaya baĢlamıĢtır. El-Kabbânî  Mithat 

PaĢa‟nın döneminde (1878-1880) tiyatroya ayrılan gelir sayesinde Ġskender Ferah 

ile birlikte bir tiyatro ekibi kurmuĢtur.  Burada büyük bir kalabalığın ve valinin önünde 

Ġran ġahının Oğlu adlı oyunu sergilemiĢ ve büyük bir beğeni toplamıĢtır. Fakat El-

Kabbâni tiyatro hayatının büyük bir çoğunluğunu Mısır‟da geçirmiĢtir.  

Ahmed Ebû Halîl el-Kabbânî‟nin ġam‟da baĢlattığı ve  daha sonra Mısır‟da 

sürdürdüğü modern tiyatronun geliĢim sürecinde, Suriye‟de  ġam ve Humus 

Ģehirlerinde çeĢitli faaliyetler görülmüĢtür. Bu faaliyetler zaman zaman kesintiye 

uğrayarak 1. Dünya SavaĢına kadar sürmüĢtür.1970-1911 yılları arasında Humus‟ta 

dört önemli tiyatro sanatçısı yetiĢmiĢ ve bunlar 25‟e yakın eser kaleme almıĢtır. Bu 

sanatçılar, Abdülhâdî el-Vefâî, Dâvûd Konstantîn el-Hûrî, Yûsuf ġahîn ve 

Muhammed Hâlid eĢ-ġelebî‟dir. Bu sanatçıların hepsinin ortak yönü aynı zamanda 
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müzik adamı ve Ģair olmalarıdır. Bu yüzden de eserlerini Ģiir diliyle kaleme almıĢ, 

tiyatrolarında müzikale ve Ģarkıya yer vermiĢlerdir. ġam‟daki tiyatro ise Humustaki 

gibi tiyatro yazarları tarafından değil tiyatro grupları tarafından geliĢmiĢtir. El-

Kabbânî‟nin  ġam‟daki tiyatrosunun kapatılmasının ardından gerek ġamlı amatör 

tiyatro grupları gerekse dıĢarıdan gelen tiyatro gruplarının sergiledikleri oyunların 

dıĢında 1912 yılına kadar profesyonel bir tiyatro grubu kurulamamıĢtır. Bu yılda ise 

Abdulvehhâb Ebû‟s-Su‟ûd tarafından yeni bir tiyatro ekibi kurulmuĢtur. Yine bu 

dönemdeki tiyatro yazarları Selîm „Anhûrî (1856-1933) ve Ma‟rûf el-Arnâût(1893-

1948) „tur.  

Tercüme hareketleriyle baĢlayan Batı‟ya açılma, diğer edebi türlerde olduğu 

gibi hikaye ve romanda da tercümeden taklide, taklitten orijinal eserlere geçiĢi 

sağlamıĢtır.30 Arap dünyasında modern anlamda hikaye türü ilk defa Mısır‟da 

doğmuĢ, ardından diğer ülkelere yayılmıĢtır. Mısır, Suriye ve Irak‟ta Ģekillenen 

modern Arap hikayesi ve romanı ile ilgili faaliyetler için, XIX. yüzyılın ortalarından I. 

Dünya SavaĢı‟na,  I. Dünya SavaĢı‟ndan  II. Dünya SavaĢı sonlarına ve 1950 

yılından günümüze kadar olmak üzere baĢlıca üç devre kabul edilmektedir.31 

Arap öykü ve romanının Suriye‟de geliĢen ilk devresi ele alındığında yazarların 

çoğunun gayrimüslim oldukları ve yabancı dil bildikleri görülür. Çeviri yoluyla Batı 

edebiyatındaki öykü ve romanla tanıĢan bu yazarlar, içerik yönünden modern 

öyküye yakın, ancak üslup yönünden klasik Arap Edebiyatına bağlı kalarak ilk 

denemelerini kaleme almıĢlardır. Elf Leyle Ve Leyle ile makame tarzında yazılan bu 

eserlerde toplumsal ve ahlaki meseleler ele alınmıĢ, kimi zamanda Arap tarihinin 

yeniden canlandırılması amaçlanmıĢtır. I. Ve II. MeĢrutiyet‟in ilanı ile daha hür bir 

hayatın beklentisine giren yazarlar, kadına daha fazla özgürlük tanınması ve 

toplumda yerleĢik yanlıĢ adet ve geleneklerin değiĢtirilmesi noktasında çaba sarf 

etmiĢlerdir. ġekil itibariyle modern öyküye pek benzemeyen bu eserler, öykü-roman 

arası bir uzunlukta olup bazen manzum halde kaleme alınmıĢlardır. 

Suriye‟de bu ilk dönem öykü-roman yazarlarından bazılarının eserleri 

maalesef günümüze kadar ulaĢmamıĢtır. Antuan es-Sakkâl(1824-18859, Mîhâil ed-

Dellâl(1850-1894), Süleyman b. Ġbrahim es-Savle (1814-1899) ve Cermânûs  

                                                
30

 Hüseyin Yazıcı, Hikaye Maddesi, DĠA, Cilt XVII 

31
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Ma‟kad (1853-1912) gibi yazarların öykü ve romanlarının olduğu belirtilmesine 

rağmen bunlar elde edilememiĢtir. O dönemden günümüze ulaĢan yazarlar ise 

Ģunlardır: Fransîs el-MarrâĢ, Mihâîl es-Sakkâl, Nu‟mân el-Kasâtilî, ġükrî el-„Aselî. 

Bu dönemde Suriyeli aydınlar, Lübnanlı aydınlarla birlikte, Müslümanıyla 

Hristiyanıyla, her iki geliĢimde de önemli rol oynamıĢlardır. Hrıstiyanlar Avrupa 

Roman Katolik kilisesiyle geleneksel bağlarını devam ettirdikleri için, tercüme ve 

anlamlandırma iĢlerinde faydalı olmuĢlardır.  

Nahda‟nın Mısır‟a kayması ise 1860‟lara rastlar, bu da Suriye ve Lübnan‟daki 

Dürzi ve Hristiyan nüfusun zulmünün bir sonucu olarak, aydınların buraya 

göçmesiyle olmuĢtur. Nahda‟nın geliĢim dönemi için iki büyük isimden söz edilebilir. 

Bunlar: Hristiyan Selim el-Bustâni (1846-1873) ile Müslüman Muhammed Abduh 

(1849-1905)‟dır. Her ikisi de Mısırlı olan bu aydınların ardından Emir ġekip Arslan 

(1869-1946), Muhammed Kürt Ali (1876-1953) ve Maruf-el Arnavut (1892-1948) 

gelir. Bu aydınlar Suriyeli olup, eserlerinin yanı sıra kurucu ve kuramcı yönleriyle de 

nahda edebiyatının en önde gelen temsilcileri arasındadırlar. 

Suriye edebiyatında ilk konular Ġslam tarihindendi. Amaç roman yazmak değil, 

Hristiyan Batı dünyasının Ġslam dünyasından üstün olmadığını ispatlamaktı. Burada  

Maruf el-Arnavut‟un KureyĢin Efendisi ve Ömer romanlarını da örnek verebiliriz. 

Hikâye türünde ise kıssa denilen geleneksel anlatı tarzı geçerliydi. Klasik kültürün 

ihyası dönemi itibariyle bunu böyle tespit edebiliriz. 

Ġhya süreci de modern tasarruflara dayalı olmakla birlikte, Suriye‟de bir ikinci 

modern dönem edebiyat, özellikle hikâye ve roman, Fransız edebiyatının etkisinde 

geliĢti. Bunun sebebi Fransızcanın bir dil ve kültür olarak benimsenmesinden çok, 

Fransa‟nın yirminci yüzyılın baĢından itibaren bölgeyi egemenliğine almasıdır. Bu 

yüzden olsa gerek, Suriyeli yazarlar Ġngiliz ve Alman edebiyatından, denebilir ki hiç 

etkilenmediler; Alexandre Dumas, Andre Gide, Marcel Proust, Duhamel ve 

Maupassant Suriye edebiyatını etkileyen yazarlardı. 

1.4. Diğer Arap Ülkelerinde Modern Arap Edebiyatı 

19. yüzyılda Arap dünyasında edebi açıdan yeni bir sayfa açılmıĢtır. Bu yeni 

sayfa Napolyon‟un Mısır‟ı iĢgalinden yani 1798‟den sonra açılmıĢtır. Pek çok 

geliĢmenin yaĢandığı bu süreçte Batı edebiyatları ve bunun sayesinde modern 
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edebi türler tanınmıĢ, sırasıyla tercümeler, taklitler ve nihayet özgün eserler 

verilmeye baĢlanmıĢtır. 

Modern Arap Ģiiri ile baĢlayacak olursak;  dönüĢüm baĢta biçim yönünden 

olmuĢtur. ġairler artık Ģiirlerinde serbest nazımı tatbik etmiĢlerdir. Fakat dönüĢüm 

sadece biçim yönünden değil içerik yönünden de olmuĢtur.1950‟li ve 1960‟lı yılların 

Ģiiri oldukça karmaĢık ve geniĢ kapsamlıyken; 1945 sonrası otuz yıl için Ģairler belli 

bir birlik sağlayamamıĢlardır. Çünkü bu dönem Ģairleri, ürünlerinin biçim ve içerik 

yönünden sahip olduğu çeĢitlilik dolayısıyla birden çok kategoride sınıflandırılabilir. 

Örneğin bazı romantik Ģairleri bile hem serbest nazımcılar hem de toplumcu 

gerçekçiler arasında göstermek mümkündür. Bir Ģairin ürünlerindeki bu çeĢitliliğin 

temel nedeni, bu yıllarda Arap toplumlarının içinde bulunduğu sosyo-politik koĢullara 

ilaveten Arap Ģairlerinin kendi Ģiir mirası yanı sıra Batı Ģiirini de çok yakından 

incelemeleridir. 1920-30 doğumlu Ģairler Batı Ģiirini, baĢta T.S. Eliot‟dan olmak üzere 

Edith Sitwell, PabloNeruda,Lorca, Yeats, Azra Pound‟dan Baudelaire, 

Rimbaud,Mallarme‟den St.John Perse‟e kadar Fransız modernistlerinden ve 

sürrealistlerinden okuyorlar, Batı Ģiir eleĢtirilerini de yakından izliyorlardı. Bedrr ġâkir 

es-Seyyâb, Yûsuf el-Hâl, Hâlil Hâvî, Adonis(Ali Ahmed Sa‟îd) ve Cebrâ Ġbrahîm 

Cebrâ‟nın önemli temsilcileri arasında olduğu Temmuzî32 Ģairler grubunun veya 

Temmuzî ġiirin ortaya çıkıĢı, Batılı modernistlerin, özellikle de T.S. Eliot‟ın bu Ģairler 

üzerindeki etkisinin bir sonucudur.  

Arap ülkelerinden Irak‟a bakacak olursak;  Irak‟ın idarî, içtimaî ve ilmî çevresi 

ile bu yüzyılda vuku bulan veba salgınları, vahhabî ve aĢiret baskınları ile rüĢvet gibi 

daha birçok sıkıntı dönemin Ģair ve edibleri üzerinde çok büyük etki bırakmıĢtır. 

Iraklı Ģair ve edibler de duygu ve düĢüncelerini Ģiir nazmetme yoluyla ifade 

etmiĢlerdir. Bu Ģairlerin 19. Yüzyıl boyunca nazmettikleri Ģiirleri genel olarak siyasi, 

dini ve içtimaî olarak üç grupta toplayabiliriz. Siyasi Ģiirler; yöneticilerini medheden, 

vehhabilik33 hareketi ile ilgili olan, ehlibeyt hâkimiyetinden baĢka yönetim kabul 

                                                
32

 Temmuzî  ġiir Hareketi, adını Temmuz ve Dumuzî efsanelerinden alır. Bu hareket 
içerisinde yer alan Ģairler eski Yunan, Mısır, Roma ve Sümer mitolojilerinden alınan mitleri; 
tarihten özellikle de Arap tarihinden, folklorundan seçilme unsurları ustaca ve yaratıcı bir 
biçimde kullanmıĢtır. BaĢta es-Seyyâb olmak üzere bu harekete öncülük etmiĢ olanlar, T.S. 
Eliot‟ı kendilerine adeta bir model olarak almıĢlardır. Bu hareketin doğuĢunda es-Seyyâb‟ın 
Ģiirsel  yeteneğinin ve duyarlığının katkısı oldukça büyüktür. 

33
 Ġbrahim ġaban, 19. Yüzyıl Osmanlı Irak‟ında Edebi ve Kültürel Çevre, Doktora 

Tezi,2011, Ġstanbul, s.74-76 
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etmeyen görüĢler içeren, kutsal Ģehirlere saldırılan karĢısında nazmedilen, Irak‟tan 

göç etmeye davet eden, reform talep eden, Osmanlı hükümetini yeren ve Birinci 

Dünya SavaĢı patlak verdiğinde Ġngilizlere karĢı cihada davet eden Ģiirler olarak 

kendi arasında ayrılmıĢtır. 

„Abdulbâkî el-Ömer‟nin Sultan Mahmût Han‟a dair medhiyesi;  vehhabiileri 

yeren Ģiirleri ile el-Hâc HâĢim el-Ka‟bî (ö.1817) ve Kâzım el-Ezerî‟nin kardeĢi 

Muhammed Rızâ el-Ezerî et-TemîmÎ(ö.1825);Mehdi‟yi bekleyip, onun devleti kurup, 

hâkimiyetin Ehlibeyte geri  verileceğine  inanan ve bunu Ģiirlerinde dile getiren el-

Hâc HâĢim el-Kâb‟î, Hasan Kaftan(ö. 1862) ve Seyyid Haydar el-Hillî;  Kerbela 

hadisesine Ģiirlerinde yer veren „Abdulğaffar el-Ahras ile  Hz. Hüseyin‟e mersiyesi 

olan Sâlîm et-Tarîhî ; Irak‟tan göç edilmesi gerektiğine inanan „Abdulğâni el-Cemîl; 

halk arasında yaygınlaĢmıĢ olan çürümüĢlüğü ve bozulmaları dillendirmiĢ hatta 

bazen reform isteyen Ģiirleri ile Muhammed Cevâd eĢ-ġebîbî ; 19. Yüzyılın 

sonlarında Osmanlı‟nın Arapları TürkleĢtirme politikasından rahatsız olup bunu 

nazmeden Ahmed eĢ-ġâvî , Râzî el-Kazvînî  ve son olarak Birinci Dünya savaĢı 

sırasında Ġngilizlere karĢı cihad çağrısı yapan Ģiirleriyle ez-Zehâvî ve er-Rusâfî  

dönemin önde gelen Ģairleri arasındadır. 

Yukarıda bazı temsilcilerini vermeye çalıĢtığımız Iraklı siyasi Ģairlerin yanında 

dine hizmet etmeyi hedefleyen ve Ģiirlerinde Osmanlı‟nın da desteğiyle tasavvufu 

veren, Hz Peygamber‟i ve ehlibeyti öven ve Hz. Hüseyin‟in Ģehit edilmesinden dolayı 

derin üzüntü duyan Molla Hasan  el-Bezzâz, Muhammed ġît el-Cûmerd Hâdî en-

Nahvî , Ca‟fer el-Hillî ve  et-Temîmî gibi Ģairleri de burada zikretmek gerekir. Ve son 

olarak; Ģiirlerinde Ģaraptan, bireysel ve toplumsal konulardan bahseden ve sohbet 

meclislerinde dillendirilen içtimaî Ģiirler bulunur. Bu türün temsilcilerinden bazıları 

Ģunlardır: Ġbrahim et-Tabâtabâ‟î, „Abdulbâkî el-Ömerî, Ebû‟s-Senâ‟el-Alusi‟dir.  

Modern Arap Ģiirinde romantizm ise 1930‟lu yıllarda zirveye ulaĢmıĢtır. Suriye, 

Lübnan ve Kuzey Afrika‟da Fransızların varlığı;  Mısır, Irak ve Filistin‟de Ġngilizlerin 

varlığı, bu ülkelerin tam bağımsızlık mücadelelerini sekteye uğratmıĢ, onların 

umutlarını  ve heveslerini kırmıĢtır. Bu da Arap Ģairlerin romantik ürünlerinde kendini 

açıkça göstermiĢtir. Dönemin önemli romantik Ģairleri, Mısırlı Ahmed Zekî Ebû ġâdî, 

Ali Mahmûd Tâhâ, Ġbrâhîm Nâcî, Muhammed „Abdulmu‟tî el-HemĢerî, Suriyeli Ömer 

Ebû RîĢe, Lübnanlı Ġlyâs Ebû ġebeke, Tunuslu Ebû‟l-Ḳâsım  eĢ-ġâbbî ve Sudanlı 

Yûsuf BeĢîr  et-Tîcânî‟dir. Romantik Ģiir Irak‟a ise geç bir zamanda girmiĢ  ve kısa 
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ömürlü olmuĢtur. Irak için söylenebilecek olan, romantizmin bu ülkede 1940‟lı 

yıllarda Nâzik el-Melâ‟ike ve Bedr ġâkir es-Seyyâb gibi Ģairlerin Ģiirlerinde görülmüĢ  

ve 1950lerde terk edilmeye baĢlanmıĢ olduğudur.  

Araplarda modern tiyatroya34 gelince; tiyatrodan önce Arap dünyasında bunun 

yerini tutan sanat olarak karagöz oyunları karĢımıza çıkar. Bu oyunlar oldukça eski 

tarihlere kadar dayanır. Ancak gerçek tiyatro eserleri roman nevinde olduğu gibi 

önce klasik ve romantik mekteplere mensup batılı müelliflerin eserlerinin 

tercümesiyle tanınmıĢ, sonra adapte eserlerle bir tecrübe devri geçirerek yerli 

piyeslerin telif ve temsiline çalıĢılmıĢtır. Bu sahada ilk mühim adımları Lübnanlı 

Mârûn en-NakkâĢ(ö.1855)‟ın attığını daha önce de belirtmiĢtik.  Moliere‟in Avare‟ını 

el-Bahîl adıyla adaptasyonunu hazırlayarak Beyrut‟ta evinde, yabancı devletlerin 

mensupları ve mahallin ileri gelenlerine temsil eden (1848) en-NakkâĢ, aynı müellifin 

Etourdi ve Tartuffe‟ünden  faydalanarak iki piyes daha ortaya koymuĢtu.  Edebi 

faaliyeti Mısır‟da geçen Beyrutlu Necîb el-Haddâd da (ö.1899) Fransız, Ġngiliz klasik 

ve romantik müelliflerden pek çok eser tercüme etti, hatta bunlara benzer telifler 

verdi.  

Bu sahada daha çok bir hazırlık ve intibak safhası olarak geçen XIX. yüzyılda 

Batı edebiyatlarından yapılan tercümeler, telif edilecek yerli eserlere örnek olmuĢtur. 

Bu tercüme hareketinin bugüne kadar devam ettiği de bu arada belirtilmelidir. XX. 

yüzyılda, Ģahsiyetini bulan  tiyatro ve edebiyatı gerçekten değerli sanatkarlara ve 

eserlere sahne olmuĢtur. Bu sanatkarların en baĢta gelenlerinden biri ġevkî (ö.1932) 

biri mensur, diğerleri manzum olmak üzere yedi tarihi dram ve trajedi ile bir komedi 

yazmıĢtır. ġevkî, klasik dil ve edebiyatın zevki ile yetiĢmiĢ; sahneyi maziye 

kaydırarak ve üslûbuna müsait bir tarz seçerek çok baĢarılı sonuçlar almıĢtır. 

Tiyatronun o dönemlerdeki en büyük sıkıntısı ise; daima yazı diliyle kaleme 

alınmasıdır. Bu durum sahne eserini muhtaç olduğu canlılıktan adeta mahrum 

etmekte, buna karĢılık mahallî lehçe ile yazılması da Arap ülkelerindeki yayılma 

sahasını daraltmaktadır. Bazı piyeslerin bu sebeple fasih dille ve mahallî lehçe ile 

yazılmıĢ Ģekillerinin bir arada verildiği de görülmektedir.  

Diğer ülkelerden Irak‟a bakacak olursak; burada modern tiyatro edebiyatını ele 

alan çalıĢmaların bazıları, batı tarzında modern tiyatro telif ve gösterisinin ilk 
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denemelerinin 1921 yılındaki Irak devletinin kuruluĢundan sonra 1928 veya 1929 

yılında Mûsâ eĢ-ġebânder tarafından kaleme alınıp oynanan ve 1930 yılında  Alyân 

Ebû ġarâra takma adıyla yayınlanan Vahîde oyunuyla, bazıları Süleymân Feyzî el-

Mûsûli‟nin er-Rivâyetu‟l-îkâziye adlı tiyatro romanıyla ve bazıları da Mahmûd 

Kâdîm tarafından kaleme alınıp 1925 yılında Bağdat‟ta oynanan el-Fetâtu‟l-„Irâkîye 

adlı tiyatro oyunuyla baĢladığını söyler. Bununla da Irak‟ı bu alanda Lübnan, Mısır35 

ve Suriye‟den yaklaĢık yarım asır geri bırakır. 

Ancak Ali ez-Zebîdî‟ye göre ise Irak‟a modern tiyatro 19. yüzyılda Türkçe eser 

veren yazarların  oyunları  Türk tiyatro grupları tarafından  önce Halep ve ġam‟da 

daha sonra da  Irak‟ta sergilenmiĢtir. Ayrıca pek çok Iraklının Ġstanbul‟a eğitim için 

ve Halep, ġam, Beyrut ve Kahire gibi Ģehirlere gidip buralardaki tiyatro oyunlarından 

etkilendikleri de muhtemeldir. 

Hristiyan Kûrkîs „Avvâd, Musul‟daki Dominik Okulu öğrencilerinin 19. Yüzyılın 

son çeyreğinde dini ve sosyal içerikli piyesler oynadıklarını ifade eder. Ayrıca 

Kûrkîs‟e göre Musul‟daki Dominik Okulu muallimlerinden Mardinli Keldâni el-Hûrî  

Hurmuz Tûrsî 1888 yılında  Benû Hûz Nasr adında Arapça bir oyun yazmıĢ ve bu 

oyunda 1889‟da Musul‟daki Keldâni  Okulu Tiyatrosunda sergilenmiĢtir.  

Son olarak Irak tiyatrosu ile ilgili Ģunu söyleyebiliriz ki; Irak‟taki Hristiyanların 

Musul ve Bağdat‟ta Müslüman çoğunluk içinde azınlık olarak bulunmaları Irak‟ta 

tiyatronun Avrupa‟daki gibi yayılmasını engellemiĢtir. Nitekim Avrupa‟da dini 

tiyatrolar, Roma ve Paris gibi büyük kentlerin kiliselerinin önündeki geniĢ 

meydanlarda gerçekleĢtirilirdi. Fakat Irak‟ta ise tiyatro, kiliseler ve bunlara bağlı 

okullarla sınırlı kalmıĢtı. Buna rağmen bu okulların öğrenci ve muallimleri 19. 

yüzyılın son çeyreğine kadar halkı dini tiyatrolara teĢvik etmiĢti. 

Modern Arap hikâyeciliği ise yukarıda bahsettiğimiz gibi 1798 Napolyon 

iĢgaliyle Mısır‟da ilk örneklerini vermeye baĢlar. Önceleri taklit ve tercüme faaliyetleri 

ile kendini gösteren bu yeni tür ancak 19. Yüzyıldan itibaren telif eserlerle karĢımıza 

çıkar.  Özellikle Mısır ve  Lübnan‟daki örneklerine daha önce değinmeye çalıĢtık 
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Burada Irak, Filistin ve Kuzey Afrika‟daki  Arap ülkelerindeki hikaye çalıĢmalarından 

söz etmeye çalıĢacağız. 

Irak hikâyeciliğinde önce Mısır ve Lübnan, daha sonra Batı ve Osmanlı tesiri 

görülür. Bu ülkede hikâyenin geçmiĢi 1908‟e kadar uzansa da modern edebi 

hikayenin ölçülerine uygun eserler 1930 neslinin kaleminden çıkmıĢtır.36 Öykünün 

önceleri  Fî Sa‟în mine‟z-zemen, Celâl ve Hâlid, en-Nekebât ve Mücâhidûn gibi 

öyküler yazan, ayrıca Türkçe öykü çevirisine önem veren Mahmud Ahmed Seyyid‟in 

vaaz ve irĢâd üslubuyla keleme alınan en-Nekebât(1923) adlı koleksiyonu ile  

baĢlatılsa da  19. Yüzyıl Irak‟ta nesrin Rönesans baĢlangıcıdır.  Ebû‟s-Senâ el-Âlûsî 

„nin Sec‟ul-Kamarîye fî rub‟i‟l-„umrîye‟si  batı dillerinin etkisinde kalınmadan 

sadece mescit ve medreselerdeki dini ve lisanî eğitimin etkisiyle eski mirası 

korumaya ve devam ettirmeye yönelik bir eseridir. Bu öykü Irak‟taki ilk öykü yazma 

giriĢimi olarak da edebiyat tarihçileri tarafından kabul edilir. 19. Yüzyılda Irak‟ta 

Fransız, Ġngiliz ve Almanların misyonerlik faaliyetleri de  bulunmaktaydı.  Bazı 

misyoner okullar batıdaki modern okulların takip ettiği metotları uygulayıp batının 

roman ve öyküsünü Irak‟ta yaymaya çalıĢıyorlardı ancak bu dönemde halkın dini 

yönden uyguladığı baskı sebebiyle bu faaliyetler yetersiz kalmıĢtır.   

Batı kültürü ile modern öykünün mahiyetini anlamada Mısır ve Lübnan‟dan 

geride kalan Irak, genel olarak batıyı ve kültürünü, özel olarak da öykü türünü 

Mısırlı, Lübnanlı ve Suriyelilerin Arapçaya Batı dillerinden aktardıkları eserlerini ve 

ülkelerini terk edip Amerika‟ya göç eden Suriyelilerin yazdıklarını okuyarak tanıdılar. 

Bununla beraber Iraklılardan eğitim dili Türkçe olan modern Osmanlı okullarında ve 

eğitim dili Farsça olan Ġran okullarında okumuĢ olanlar, Türkçe ve Farsça 

bildiklerinden batı dillerinden bu dillere çevrilmiĢ öyküleri okuyarak batı tarzı öyküyü 

tanımıĢlardır. 

Bu yüzyılın baĢlarında Irak‟ta modern öykü ve roman dini baskılar sebebiyle 

haram görülmese bile pek de itibar edilen bir alan değildi. Öykü ve roman eğlence 

olarak görülüyor ve iĢsiz uğraĢı sayılıyordu. Ancak zamanla Bağdat‟a öykü 

çevirilerinin çokça girmesi ve Mısır ile Lübnan‟da tümünü veya bir bölümünü  öyküye 

ayıran Arapça dergilerin ortaya çıkması, modern öykünün Irak‟a nüfuz edip evlere 

girmesine sebep oldu. Modern öyküyü Iraklı okuyucuya tam anlamıyla sevdiren isim 
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ise Ģüphesiz ki Corci Zeydân(1861-1914)‟dir. Onun öykülerinde okuyucunun hoĢuna 

giden Ģey tarihi gerçeklerin hayal unsurlarıyla karıĢtırılıp okuyucuya sunulması oldu. 

Fas‟ta modern hikaye  20. Yüzyılın baĢlarında Ebû ġuayb ed-Dükâlî, Ġbn 

ġakrûn, Muhammed Gırrîd ve Muhammed Mûsâ gibi Ģahsiyetlerin makame taklidi 

eserleriyle baĢlamıĢtır. Yayın hayatına giren gazetelerin sağladığı imkanlarla 1930‟lu 

yıllarda daha edebi bir Ģekil alanın hikayenin ilk ciddi temsilcileri olarak Abdülmecîd 

b. Cellûn  Fâs fî seb‟i kısas adlı eseriyle, Abdurrâhmân el-Fâsî, toplumun çeĢitli 

meseleleri arasında insan psikolojisini baĢarılı bir Ģekilde tasvir eden Ahmed 

Bennâbî ve bu ülkedeki ilk kadın hikayeci Melîketü‟l-Fâsî zikredilebilir. Modern 

anlamda hikayenin 1950‟li yıllardan sonra görülmeye baĢlandığı Fas‟ta, fakir 

tabakanın problemleri ve toplumun bunlara bakıĢının iĢlendiği Mevlâye adlı eseriyle  

Abdülcebbâr es-Suheymî, es-Sakf adlı eserinde toplumun ıstırap ve problemlerini 

dile getiren Muhammed Bu‟lû, Abdülkerîm Gallâb, Muhammed Berrâde ve 

romantizmin öncülerinden Muhammed Sabbağ, Li-yesküti‟s-Samt adlı hikaye 

kitabıyla Fas toplumunda sosyal ve ailevi iliĢkilerle daha bir çok konuyu modern 

hikaye üslûbu içinde anlatan Hannâse Benûne zikredilmesi gereken  isimlerdir.  

Cezayir‟de ise  modern hikaye çok geç bir dönemde Mısır, Lübnan ve Batı‟dan 

gelen yayınlar vasıtasıyla tanınmıĢtır. 1930‟lu yıllarda hikâye Ģeklinde bazı yazılar 

kaleme alınmıĢsa da özellikle ülkenin bağımsızlığa kavuĢmasından sonra (1962) 

modern hikâye Arapçanın yanı sıra Fransızca olarak da kaleme alınmıĢtır. 

Cezayir‟in modern hikâyecileri arasında Duhân Min Kalbî adlı eseriyle Tâhir Vattâr , 

el-EĢi‟atü‟s-seb‟a ile Abdülhamîd Heddûka gibi isimler sayılabilir.  

Tunus‟a gelince; burada ise hikaye tarzındaki ilk örnekler 1905‟te verilmeye 

baĢlanmıĢ,  ancak modern hikayeyi hazırlayıcı asıl çalıĢmalar 1940 yılına doğru el-

„Âlemü‟l-edebî adlı dergide Zeynelâbidîn es-Senûsî, Abdülazîz el-Vuslatî ve 

Mustafa Hurâyyif tarafından yapılmıĢtır.  

Modern Irak Edebiyatında rivâye (roman) kelimesi ise ilk olarak Sadâ Bâbil 

gazetesinde kullanılmıĢtır. Roman terimi o yıllarda pek çok Arap ülkesinde yaygın ve 

kullanımda olmasına rağmen Iraklı aydınlar tarafından fazla bilinmediğinden 

gazetenin 4. Sayısından itibaren roman yerine Fukâhâ terimi kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Gazetenin 11. Sayısından itibaren de Fukâhât baĢlığı altında  el-

Mahkemetu‟s-sırrîye ev el-Kâdi‟l-emîn romanı yayınlanmıĢtır. Bu durumun asıl 

sebebi ise; o dönemki edebiyatçıların öykü, roman ve tiyatro türlerini birbirlerinden 
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kesin olarak ayıramamaları yani bir kargaĢa yaĢanmasıdır. Modern dönem Iraklı 

yazarlardan bazıları ise Ģunlardır: Süleyman Fevzi(1885-1951), Mahmud Ahmed 

Seyyid(1903-1937) ve Halaf ġevkî ed-Dâvûdî(1898-1939). 

1980‟den sonra Mısır ve Doğu Akdeniz ülkeleri dıĢında yaĢayan Arap 

yazarların da katkılarıyla roman yazımında patlama olmuĢtur. Özellikle Fas, Tunus 

ve Cezayir‟de Fransızcadan ziyade Arapça yazan yazarların sayısındaki artıĢ 

modern Arap romanının geliĢmesine yeni bir boyut kazandırmıĢtır. 1945-1960 yılları 

arasında olgunluk dönemine girmiĢ olan Arap romanı bugün, özellikle Necîb 

Mahfûz‟un 1988‟de Nobel edebiyat ödülünü almıĢ olmasının da etkisiyle büyük bir 

hızla yoluna devam etmektedir.37 

1.5. Ürdün‟de Modern Arap Edebiyatı 

Modern Arap  Edebiyatında ilk roman denemeleri yukarıda da bahsedildiği gibi 

Batıdan yapılan çevirilerdir. Ürdün roman yazarlarının da modern anlamda verdikleri 

ilk eserler bu yönde olmuĢtur. Ancak Ürdünlü yazarların Batı toplumunu daha 

yakından tanımaları, bu romanlarda sosyalleĢme yanında ferdileĢmeyi,  milliyetçiliği 

ve siyasallaĢmayı gündeme getirmiĢtir. Bu yöneliĢ Ürdün romanında post modern 

çizginin yansıyıĢı olarak  da görülmüĢtür. 

20. yüzyıldaki siyasi ve sosyal geliĢmeler Ürdün romanına da yansımıĢtır. 

Ancak Osmanlılardan sonra Filistin‟de ve özellikle Ürdün‟de aynı yüzyılın ikinci 

yarısında iĢlerin beklentilerin uzağında gerçekleĢmesi romanın konusu açısından da 

önem teĢkil eder. Bu dönemi Ürdün için, örtülü gerçeklik veya yalın sosyolojik 

gerçeklik diyebileceğimiz romanların ortaya çıkıĢı ifade edebilir. Toplumsal 

sarsıntılar tarih boyunca her zaman edebiyata ve özellikle romana yansımıĢtır. 

Burada da Filistin sorunu, demokratikleĢme ve hürriyet, baskılar ve Arap milliyetçiliği 

gibi konular 20. Yüzyılın ortalarından itibaren Ürdün romanında iĢlenen konuların 

baĢında yer almıĢtır. ġüphesiz Filistin sorunu gibi günümüze kadar devam eden bir 

konunun Ürdün romanını etkilememesi gibi bir Ģey söz konusu dahi olamazdı. 

Bilindiği gibi Ürdün kurulmadan önce Filistin topraklarıyla birleĢikti ve kurulduktan 

sonra da Filistinliler Ürdün‟e zorla tehcir edildiler. Bu durum hala daha Ürdün 
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romanının baĢlıca konusunu oluĢturmuĢtur. Modern Ürdün edebiyatında özellikle 

sosyal konuların öne çıktığı romanlarda, anlatım biçiminin ve tekniklerinin fazla 

dikkate alınmadığı, aksine konuların sade ve anlaĢılır bir dille sunulduğu 

görülmektedir. 

Arap edebiyatında öykü türü ise, Batıyla kaynaĢma sonucu ortaya çıkmıĢ bir 

sanat dalıdır. Yaygın olan kanı ise öykünün Batıdan alınmıĢ bir edebi tür olduğuna 

dairdir. Bu görüĢü benimseyenler arasında HûrĢîd, Ġsmâ„il Edhem ve Ġbrâhîm Nâcî 

gibi edebiyatçılar vardır. Onlar, Arap öyküsüyle klâsik Arap kültürü, özellikle de 

makâme38 ve kahramanlık hikâyeleri arasında bir bağ olduğunu reddederler. Yahyâ 

Hakkî39  ise Ģu sözleri kaydeder: “Avrupa‟dan esen rüzgârlar Arap toplumuna Batı 

tohumlarını, öykü tohumunu taşıdı…” Hakki öykü ile ilgili yukarıdaki sözleri 

söylerken modern Arap Romanı ile ilgili olarak da şunları söyler: “Modern 

edebiyatımızda ilk romanın olgun ve güzel bir yapıda doğması bir şanstır. Öncelikle 

bu roman var olma ve hayatta kalma hakkına sahip olduğunu kendi kendine 

ispatladı. İkinci olarak kendisinden yardım istenen ve bağlı kalınan orijinal kitap olma 

şerefini hak etti.”40 

Mahmûd Teymûr41 (1894-1973)‟ a göre ise öykü, Avrupa dillerinden çeviri, 

taklit ve nihayette orijinal bir eser koyma Ģeklinde geliĢme göstermiĢtir. 
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Suheyl Ġdrîs‟e göre ise modern kısa öykü Lübnanlıların elinde Ģekil bulmuĢtur. 

Bu düĢüncesini de Ģu sözleriyle ifade eder: “Her türüyle modern Arap öyküsü, Mısır 

ve Amerika olmak üzere iki ülkede Lübnanlıların elleriyle doğmuştur. Sanki bu 

göçmenler küçük ülkelerinin yetenekleri için yeterli olmadığını görmüşlerdi de 

doğuda ve batıda Arap edebiyatının tohumlarını ekmek için denizlere ve ülkelere 

dalmışlardı.”42 

Ürdün‟de öykünün kurucusu olarak gösterilen ve kabul edilen isim Ģüphesiz ki 

Halil Beydes‟dir43(1874-1949). Dr. Nasiruddîn el-Esed 44 Beydes ile ilgili olarak klâsik 

sanatların birbirleriyle bağlantı yollarını inceleyen araĢtırmasında, ilk öykü 

çalıĢmalarının, baĢlangıçta belirli bir tarihî dönemde, herhangi bir milletin 

edebiyatında bulunan halka mal olmuĢ kiĢilerin ve destan kahramanlarının hayat 

hikâyeleri olarak ortaya çıktığına iĢaret eder. Yazar, XX. yüzyılın baĢlarında 

Filistin‟in çoğu köylerinde Benî Hilâl, „Antera, ez-Zîr Sâlim, Seyf b. zî Yezen 

hikâyelerinin çok yaygın olduğunu söyler. Halîl Beydes‟in öykülerinin ise bu folklorik 

sanat türlerine çok yakın olduğunu görebiliriz. 

Ürdün‟de hikaye, Ruks b. Zâide el-Azîzî‟nin Halîbünâ ġîrânî örneğinde olduğu 

gibi halk hikayelerine benzer bir tarzda ortaya çıkmıĢtır. Daha sonra Hüsnü Ferîz , 

Îsâ en-Nâûrî, aslen Filistinli olup 1940 yılında Ürdün‟e yerleĢen ve hikaye 

kitaplarında toplumdaki sosyal farklılıklar ve sınıf çatıĢmaları gibi konuları iĢleyen 

Mahmûd Seyfeddin el-îrânî gibi yazarların eserleriyle hikaye bir mesafe katederek 

Mahmûd Teymûr gibi yazarların ulaĢtığı düzeye çıkmıĢtır.  Mâ ekalle‟s-semere 

(Amman 1962) ve Ma‟a‟n-nâs (Amman 1956) gibi hikaye kitapları bulunan el-îrânî, 

Mahmûd Teymûr‟un yolunu takip etmesine rağmen bazı yazarlarca hikaye tekniği 

bakımından ondan üstün kabul edilmiĢtir.  Daha çok realizmin etkisinde kalan Emîn 

Fâris Melhes, Min Vahyi‟l-vâki‟ adlı eserinde  yer alan baĢarılı hikayeleriyle Ürdün 

hikayesini önemli bir seviyeye yükseltmiĢtir. Eserlerinde sembolizme önem veren 

yeni nesil hikayecileri arasında Cemâl Hemdân, Subhî ġahrûr, Fahri Kı‟vâr, Meryem 

Cebir Ferâha, Ġbrahim el-Absî ve Esrâru sâ‟ati‟r-reml , Ġntihâkü müdüni‟l-mâ‟, Men 
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Yahrusü‟l-Bahr (Amman 1986) gibi hikaye kitaplarında insanın iç dünyasını 

keĢfetmek için ciddi bir gayret sarfeden Ġlyâs Ferkûh bulunmaktadır.45 

 Burada Ürdün edebiyatını daha yakında tanımak için; Ürdünlü yazarlara 

değineceğiz. Yukarıda da söylediğimiz gibi Ürdün‟de roman 19.yüzyılın baĢlarından 

itibaren görülmüĢtür. Napolyon‟un Mısır‟ı iĢgal etmesiyle baĢlayan süreç 20.yüzyılda 

Batıdan yapılan çevirilerin de tesiriyle tam anlamıyla geliĢme göstermiĢtir.  

1.5.1. Dönemin Önde Gelen Edebiyatçıları 

„Ukayl Ebû‟Ģ-ġi‟r „in Osmanlı Devletinin zulmünü anlatan ve 1912 yılında 

Fransızca olarak kaleme alınan Yıldız Sarayı‟nda Ermeni Genç Kız adlı romanın 

Ürdün‟de ilk roman olduğu kabul edilmiĢtir. AnlaĢılan o ki „Ukayl „ın bu romanını 

milliyetçiliğin de etkisiyle o tarihlerde revaçta olan Osmanlıyı karalama 

kampanyasına dahil olan siyasi bir romandır.
46 Ancak bu roman günümüze 

ulaĢmamıĢtır. 

Muḥammed Teysîr Zabyân (1901-1978)roman yazarlığının yanı sıra gazeteci, 

Ģair ve edebiyatçıdır da. ġam‟da kendi çıkardığı dergi olan el-Cezîre de yayımladığı 

bir liseli gencin anılarından bahsettiği Nerde Erdem Savunucuları ve 1940 yılında 

yayımlanan Ġsyankar Bir Genç Kızın Anıları adlı romanlarıyla Modern Ürdün 

Romanının örneklerini sunmuĢtur. el-Cezîre adlı çıkardığı dergiye gelince ise; Ürdün 

Kralı 1.‟Abdullah‟ın teĢvikiyle sonraları Ürdün‟de yayımlanmaya baĢlamıĢtır. Zabyân 

Ġslami Ġlimler Akademisi‟nde ve Ġlahiyat Fakültesinde idarecilik görevlerinde de 

bulunmuĢ ve zamanının çoğunu Ġlahiyat Dergisine adamıĢtır. Romanlarında 

dönemin tarihi olaylarını, hayâlini ustalıkla kullanarak eserlerine yansıtmıĢ, bunların 

dıĢında da siyasi, tarihi ve edebi pek çok eser de bırakmıĢtır.47 

ġükrî ġa‟a‟â (1890-1963) Gazze‟de dünyaya  gelmiĢtir. Ġlk öğrenimine 

doğduğu yerde baĢlamıĢ ve 1919 yılında Ürdün‟e göç etmiĢtir. Edebiyatçı kimliğinin 

yanı sıra maliye, iç iĢleri ve savunma bakanlıklarında da görev almıĢtır. 1956 yılında 
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yayınlanan Zaman Yolunda adlı eserine Filistin dramını iĢlemiĢ, Anılar adlı 

romanında otobiyografisini sunmuĢtur. Çocukluğundan itibaren bütün hayatını ele 

aldığı bu eser Taha Huseyn‟in (1889-1973) el-Eyyâm adlı romanına da çok 

benzemektedir.
48 

„Abdulḥalîm Abbâs (1913-1979) Salt ilinde dünyaya gelmiĢtir. Ġlköğretim, lise 

ve hukuk eğitimini de burada bitirdikten sonra Ürdün‟e göç etmiĢtir. 1942 yılına 

kadar öğretmenlik yapmıĢtır. Daha sonra ise Ġç ĠĢleri Bakanlığı‟nda bir müddet 

görevde bulunmuĢ, 1963 yılında ise buradan emekliye ayrılmıĢtır. Abbâs lise hayatı 

boyunca klâsik edebiyata dair temel eserler ile modern edebiyata dair özellikle 

hikâye  ve roman okuyarak kendini yetiĢtirmiĢtir. Ürdün‟ün ilk hikâyesi kabul edilen  

Filistinli Genç Kız ile Dayr Yasin‟li Bir Genç adlı romanları bulunan Abbas‟ın bu 

eserleri Filistin‟e göç etmek zorunda kalan gençlerin baĢlarına gelen felâketleri konu 

almaktadır.
49 

1950 ve 60‟lı yıllarda yazılan romanlarda özellikle yapısal değiĢiklikler 

meydana geldi. Bu da Filistinlilerin Batı ġeri‟a‟dan Doğu ġeri‟a‟ya göçleri ile birlikte 

Ürdün‟de sosyal, siyasi ve kültürel düzeyde köklü değiĢikliklerle oluĢtu. Bu yıllarda  

yayımlanan romanlar romantik üslûpla, toplumsal gerçekçi romanlar olarak ortaya 

çıktı. 

Süleyman Ġbrâhîm El-MeĢinî de bu tarzda eser veren bir romancı olmuĢtur. 

1928 yılında Salt ilinde doğan el-MeĢinî‟nin çeĢitli gazetelerde Ģiirleri yayımlanmıĢtır. 

Kral Huseyn tarafından Ġstiklâl madalyasıyla ödüllendirilen Ģairin çeĢitli dernek ve 

kurumlarda da üyelikleri bulunur. el-MeĢinî 1959 yılında yayımlanan KurtuluĢ Yolu 

adlı ahlâki bir roman yazmıĢtır. ġiirlerinin yanında tiyatro ve romanlarıyla da 

tanınmıĢ olup on kadar eseri, beĢ yüz kadar kaside ve Ģarkı türünde Ģiirleri 

bulunmaktadır.50  

„Ġsâ en-Na‟ûrî (1918-1985) Ürdün‟ün en çok edebi eser veren 

edebiyatçılarındandır. Mars Teçhizatı Yok Eder isimli romanı savaĢı kötülemekte 

ve barıĢı yüceltmektedir. Sınırın Ötesindeki  Ev adlı romanında ise Filistin dramına 

dikkat çekilmektedir. Bu romanda çözüme yönelik ipuçları verilmiĢtir. En-Na‟ûrî‟nin 
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hikâye, roman, Ģiir, biyografi ve çocuk edebiyatı türünde kırk beĢ kadar eseri 

bulunmaktadır. Eserlerinden bazıları Ģunlardır: Ġllîa Ebû Mâdi, Ġlyas Ferhat, Bırak 

Kılıç KonuĢsun, Filistin‟in Arap Kahramanları, Doğu ve Batı Edebiyatçıları, 

Mehcer Edebiyatı ve Mehcer Edebiyatına Kısa Bir BakıĢ. Ayrıca Ürdün‟de Dil 

Kurumu üyeliği yapmıĢ,1952‟de Yeni Kalem adıyla bir dergi çıkarmıĢ ve bu 

dergiden 12 sayı yayımlanmıĢtır. Ayrıca Ġtalyanca ve Arapça seçme Ģiirlerin yer 

aldığı  divanları da mevcuttur.51  

Muḥammed Sa‟îd el-Cüneydî 1930 yılında Aclun‟da dünyaya gelmiĢtir. Lise 

eğitimi bittikten sonra Irak‟ta bir petrol Ģirketinde çalıĢmıĢtır. DıĢ iĢleri ve Milli Eğitim 

Bakanlığı‟nda çalıĢmıĢ ve buradan emekli olduktan sonra gazetecilik yapmıĢtır. 

1956 yılında yayınladığı Ġkinci KavĢak ve 1958 yılında yayınladığı BatıĢın GüneĢi 

adlı romanlarında Arapların yaĢadığı sefaleti ele almakla beraber 1950‟lerde sosyal 

konuları romanlarında iĢleyen ilk yazar kabul edilir. Hikâyeleri ile meĢhur olan el-

Cüneydî bu sahada Ürdün hikâyesinin ilk örneklerini vermiĢtir. Onun Sonbahar 

Fısıltıları,  EĢkıya,  Bir Ergen Öğrencinin Anıları, Kırmızı Orman gibi pek çok 

romanı bulunmaktadır.52 

Kâmil Malkâvî 1927 yılında Malka‟da dünyaya gelmiĢtir. Yüksek tahsili için 

Lübnan‟a gitmiĢ ve orada kendisini hikâye yazmaya teĢvik eden Marûn „Abbud‟dan 

Arapça dersleri almıĢtır. Daha sonra memleketine dönerek önce öğretmenlik sonra 

da idarecilik yapmıĢtır. Ġstiklâl madalyası ve eğitim madalyası gibi ödüllere layık 

görülmüĢtür. 1993 yılında da vefat etmiĢtir. Filistin dramını ve Filistinlilerin baĢına 

gelen felaketleri anlattığı Kaderin Cilvesi ve Yokluk Zaviyesinden adlı romanları 

bulunur.53 

Yusûf el- A‟zâm 1931 yılında Ürdün‟de dünyaya gelmiĢtir. Liseyi okumak için 

Amman‟a ve sonra Ġlahiyat Fakültesinde okumak için de Bağdat‟a gitmiĢtir. Arapça 

ilmini ilerletmek amacıyla oradan da Kahire‟ye geçmiĢtir. Mısır‟dan ülkesine 

döndükten sonra Ġslami Ġlimler Akademisinde öğretmenlik yapmıĢtır. Yusûf el-A‟zâm 

bir edebiyat ve fikir adamıdır. Eserlerinde toplumsal konulara sıkça değinmiĢtir. 1963 

yılında milletvekili adayı olup seçimleri kazanarak parlamentoya da girmiĢtir.  

ġiirlerinde Ģekil yönünden eskiyi korusa da içerik bakımından yeni konuları dile 
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getirmiĢtir. ġiirlerinde ve yazılarında siyasi, sosyal ve ahlaki konular yanında Filistin 

davasını da ele almıĢtır. Mescid-i Aksâ Toprağında, Filistin‟den Rubailer, 

Lebbeyk adlı Ģiir kitapları bulunur.54 

Nasîruddîn el-Esed 1923 yılında Ürdün‟ün Akabe Ģehrinde dünyaya gelmiĢtir. 

1948 yılında Kahire Üniversitesi‟nde Arap Dili Ve Edebiyatı bölümünden mezun 

olmuĢtur. Aynı üniversitede yine aynı bölümde yüksek lisansını ve doktorasını da 

tamamlamıĢtır. Arap Birliğine bağlı kültür merkezlerinde çalıĢmıĢ, Libya Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi‟nde dekanlık görevinde de bulunmuĢtur. 1962 yılında ise Ürdün 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekanlığı daha sonra da üniversite rektörü olmuĢtur. 

Dil ve kültür çalıĢmaları ile öne çıkan el-Esed‟in tercüme, tahkik ve telif eserleri de 

bulunmaktadır. Eserlerinden bazıları Ģunlardır: Cahiliye ġiiri Kaynakları ve Tarihi 

Değerler, Ürdün ve Filistin‟de Modern Edebiyata YöneliĢler.55 

Muḥammed RaĢadân (1918- ?) Hikâye yazarı ve aynı zamanda Ģair olup  

eserleri çeĢitli gazete ve dergilerde yayımlanmıĢtır. ġiirleri Ģekil ve muhteva olarak 

klasik özellikleri ihtiva etmektedir. Onun ġahname‟den Efsaneler, Ġngiliz 

Edebiyatından Seçme Hikâyeler gibi tercümelerinin yanı sıra Tarihi 

ġahsiyetlerimiz  adlı bir eseri de bulunmaktadır.56 

Muḥammed Ebû‟l-Ğânîme (1902-1970) ‟nin  Gece ġarkıları adıyla edebi, 

ahlaki ve içtimaî konuları ele alan bir hikâye mecmuası yayınlanır. Tıp eğitimi almak 

için Almanya‟ya gider. Burada Çocuk ve Üzgün  adlı Ģiir kitaplarını ve Berlin 

Fakirleri isimli hikâye kitabını Almancadan Arapçaya tercüme etmiĢtir. Almanya‟da 

eğitimini tamamladıktan sonra 1929 yılında Ürdün‟e döner. 1933 yılında el-Mîsak 

dergisini çıkarır. Ürdün‟ün Suriye Büyükelçiliği görevinde bulunmuĢ ve hayatının 

sonuna kadar da bu görevine devam etmiĢtir.57 

Süleyman Mûsâ 1920 yılında doğmuĢtur. Babasının yokluğu sebebiyle lise 

eğitimini zor Ģartlarda tamamlamıĢtır. Gençliğinde çok okuyan birisi olarak tanınmıĢ 

fakat Ģartları uygun olmadığı için eğitim hayatına ara vermek zorunda kalmıĢtır. 

Ürdün‟de edebi yazılar yazıp; hikâye, makale ve tiyatro yazıları da  bulunur. El-Fecr 

adlı bir dergi çıkarmıĢtır. Eserlerinden bazıları Ģunlardır: Yirminci Asırda Ürdün 
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Tarihi, Ali b. El-Huseyn ve Büyük Arap Devrimi, Özgürlük Uğruna ve 

Unutulmaz Günler.58 

Muḥammed Ebû Sûfe 1940 yılında Amman‟da doğmuĢtur. Ġlk yazılarını okul 

dergilerinde yazmıĢtır. Fakat erken yaĢta çalıĢma hayatına baĢladığı için yüksek 

öğrenimine devam edememiĢtir. el-Menâr, ed-Difâ ve Filistin gibi dergilerde  edebi 

yazıları yayımlanmıĢtır. Muḥammed Ebû Sûfe‟nin Ģiirleri yanı sıra makale, hatıra, anı 

ve edebi araĢtırmalar türünde eserleri bulunmaktadır.59 

Ya‟kûb Hannâ el-„Avdet 1909 yılında Kerek ilinde dünyaya gelmiĢtir. 1931 

yılında liseyi geç bir yaĢta tamamlayabilmiĢtir. Dört yıl öğretmenlik, Ürdün 

meclisinde önce yasama konseyinde kâtiplik, BaĢbakanlık Divan Kurulu üyeliği, 

Filistin Hükümeti Genel Sekreterliğinde tercümanlık görevlerinde bulunmuĢtur. 1971 

yılında da Amman‟da vefat etmiĢtir. Güney Amerika‟da da bulunmuĢ ve orada 

Güney Amerika‟da Arapça KonuĢanlar adlı bir tercüme eseri yayımlamıĢtır. Bir 

adet de mecmuası ile tanınır.60 

Selîm en-Naḥhâs 1940 yılında Ma‟dabâ‟da doğmuĢtur. Mısır‟daki „Ayn ġems 

Üniversitesi‟nde eğitim almıĢtır. Hikâye, roman, makale ve Ģiir gibi alanlarda eserleri 

vardır. Realist romanın tipik özelliklerini taĢıyan hikâye ve romanlarında mukaddes 

mekânları ve buralarda yaĢayanların baĢına gelen sıkıntıları ele almıĢtır. Ürdün 

Yazarlar Birliği‟nin de üyesidir. Eserlerinden bazıları Ģunlardır: Meydanlar, O Yıllar, 

Ebû‟l-Hayz, Sen Ey Ma‟dabâ, Seçimler.61 

„Ġsâ el-Cerâcire 1937 yılında Kerek ilinde dünyaya gelmiĢtir. Ġlk öğrenimini 

burada tamamladıktan sonra 1957‟de liseyi okumak için ġam‟a gitmiĢtir. Lisans 

eğitimini ise Ürdün‟de Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde 

almıĢtır. ÇeĢitli liselerde öğretmenlik ve müdürlük yapmıĢtır. Ayrıca Psikoloji 

bölümünde yüksek lisans da yapmıĢtır. EleĢtiri, felsefe, makale ve hikâye türündeki 

eserlerini ve makalelerini Ürdün baĢta olmak üzere Katar gibi ülkelerin bazı  gazete 

ve dergilerinde yayımlatmıĢtır. Gül,  Kedi ve Kuyruğu, Kedi, Fare ve Köpek ve 

Ölene Kadar Sevgi eserlerinden bazılarıdır.62 
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Faḫrî Ka‟vâr Ürdün hikâyeciliğinin öncülerinden birisi olarak tanınır ve 

Ürdün‟ün Irak sınırına yakın bir köyde dünyaya gelmiĢtir. Yüksek öğrenimi için 

Mısır‟a „Ayn ġems Üniversitesine gitmiĢ fakat buradaki hukuk eğitimini yarıda bırakıp 

Beyrut‟ta Arap Dili ve Edebiyatı bölümüne geçiĢ yapmıĢtır. Bir süre öğretmenlik 

yapan Fahrî Ka‟vâr, Ürdün Gazeteciler Cemiyetinin ve Ürdün Yazarlar Birliğinin de 

üyesi olmuĢtur. Makale yazarlığı, yayın yönetmen sekreterliği ve yayın yönetmenliği 

görevlerinde de bulunmuĢtur. Hikâye mecmualarıyla ün yapmıĢtır. Bunlardan 

bazıları Ģunlardır: Üç Ses, Suzi Neden Bu Kadar Ağladı, Satranç Oynamak 

Yasak, Çamurda Sessizce Yürümek.63 

„Alî Nasûh et-Tahîr 1906‟da Yaffâ ilinde dünyaya gelmiĢtir. Üniversiteyi 

Kahire‟de okumuĢtur.1923 yılından sonra bir müddet Ġngilizce öğretmenliği 

yapmıĢtır. Fransa‟da sırasıyla ziraat, fen ve iktisadi ilimler eğitimleri almıĢtır. 

Ürdün‟de Ziraat Bölge Müdürlüğü, Ziraat Bakanlığı ve Ġmar Ġskân Bakanlığı da 

yapmıĢtır. Ürdün‟ün Tahran büyükelçiliği görevinden de emekliye ayrılmıĢtır. Ziraatla 

ilgili eserlerinin yanı sıra fikir ve edebiyata dair kitapları da bulunur. 1982 yılında da 

vefat etmiĢtir.64 

Teysîr Seb‟ûl 1939 yılında Tufeyle‟de doğmuĢtur. Üniversite eğitimini ġam 

Üniversitesinde tamamlamıĢtır. Ürdün Radyosunda ve bir müddet de Cidde‟de bir 

bankada çalıĢmıĢtır. 1973 yılında ise intihar ederek hayatına son vermiĢtir. KiĢisel, 

sosyal ve siyasi konuları ele aldığı Bugünden Böyle Sen adlı romanının yanı sıra 

Çöl Üzüntüleri adlı bir Ģiir divanı da vardır. Bu roman, Haziran SavaĢında Arapların 

dramını göstermesi açısından yazarların da dikkatini çekmiĢtir.65 

Mâcid ez-Zeyb 1926 Ürdün doğumludur. ġam‟da Suriye Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi‟ni bitirmiĢtir. Hukuk bürosu açmıĢ ve Hısn ilinde belediye baĢkanlığı 

görevinde bulunmuĢtur. Aynı zamanda Ürdün Hukukçular Derneği ve Ürdün 

Yazarlar Birliği üyesi olmuĢtur. Ġki adet gezi kitabının yanında Son Karar ve Vatan 

Portresi adlarını taĢıyan Ģiir mecmuaları da mevcuttur.66 

Cemâl Nâcî 1954 yılında Filistin topraklarında doğan Filistin asıllı Ürdünlü bir 

romancıdır. Ürdün Yazarlar Birliği baĢkanlığı, Arap Birliği Genel Sekreterliği üyeliği, 
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Ürdün Baro Birliği üyeliği ve Amman‟ın Arap Birliği Kültür yüksek heyeti üyeliği 

görevlerinin yanında Evrak Dergisinin yayın kurulu baĢkanlığını da üstlenmiĢtir. 

Cemâl Nâcî‟nin Haris‟e Giden Yol adlı eseri 1982 yılında yayınlamıĢ olup çeĢitli 

dillere de tercümesi yapılmıĢtır. Burada Arapların ekmek parası için katlandıkları çöl 

yolculukları ele alınmıĢtır. Bunun dıĢında yazarın Kurtlar Kocayınca, Son Sandalın 

Bıraktıkları ve Sevgi Yangınları adlı romanlarıyla Zihni Duru Adam ve Ayrıntısız 

Adam adlı hikâyeleri de vardır.67 

Ramazân RavâĢide 1964 yılı Ürdün doğumludur. Ürdün Yermuk Üniversitesi 

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı mezunudur. Bazı gazetelerde muhabirlik yapmıĢtır. Ürdün 

Yazarlar Birliği, Ürdün Basın Konseyi, Ürdün Ġnsan Hakları Derneği ve Arap Yazarlar 

Birliği üyeliklerinde bulunmuĢtur. 1994 yılında Mısır Kültür Yüksek Konseyi 

tarafından Necib Mahfuzla ilgili birincilik ödülüne layık görülmüĢtür. Ġntifâda, 

Hafızasını Kaybeden Adam: el-Ḥamravî, O Gece ve Çoban Türküleri 

eserlerindendir.68  

Ḳâsım  Tevfîk 1954 Filistin doğumludur. Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Arap Dili Ve Edebiyatı mezunudur. Ürdün ve çeĢitli ülkelerde banka görevlisi olarak 

çalıĢmıĢ, Ürdün Yazarlar Birliği üyesidir. AraĢtırmacı bir yazardır. Özellikle hikâye ve 

roman alanında değerli eserler kaleme almıĢtır. Eserlerinden bazıları Ģunlardır: 

AĢık, Sevinme Vaktimiz Geldi, Harp Anının Öncüleri, Selam Sana Ey Amman 

Ey Yıldız, En Güzel Mekan, En Güzel Toprak.69 

Emîn ġennâr  1932 yılında dünyaya gelmiĢ edebiyatçı, Ģair, gazeteci ve aynı 

zamanda ünlü bir düĢünürdür. Yeni Ufuk Dergisinde yayın müdürlüğü, es-Sarîh ve 

El-Menâr dergilerinde gazetecilik, ed-Düstûr gazetesinde köĢe yazarlığı, Ürdün 

Televizyonunda Program yapımcılığı görevlerinde bulunmuĢtur. Ölümsüz MeĢale 

adlı Ģiir divanı ve Kâbus adlı bir de romanı bulunmaktadır.70 

Süleyman et-Taravne 1956 yılında dünyaya gelmiĢtir. Küçüklüğünden beri 

Arap Dili ve Edebiyatına ilgi duymuĢ ve önem vermiĢtir. Ailesinin yönlendirmesiyle 

mühendis olmuĢ, Ürdün Yazarlar Birliğinin yanı sıra Mühendisler Barosuna da üye 

                                                
67
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olmuĢtur. Mühendislik alanında akademik çalıĢmaları, hikâye mecmuası, romanları 

ve araĢtırma eserleri mevcuttur.71 

îlyâs Ferkûh 1948 yılında Amman‟da doğmuĢtur. Beyrut Üniversitesinde 

felsefe ve psikoloji eğitimi almıĢtır. Mezuniyetten sonra bir süre gazetecilik yapmıĢtır. 

Amman‟da yayınlanan el-Fehd adlı dergide uzun yıllar yayın kurulunda çalıĢmıĢtır. 

Hikâyelerinden ve romanlarından dolayı pek çok ödüle layık görülmüĢtür. 

Eserlerinden bazıları Ģunlardır: Köpüğün Boyu, Toz Sütunlar, Tavan Altında KıĢ, 

Gördüğün Benim, Denizi Kim Ekecek.72 

Süleyman Kavâbî 1943‟te Tufeyle‟de doğmuĢtur. Ürdün Üniversitesinde 

Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinde eğitim almıĢtır. ÇeĢitli kurumlarda öğretmenlik, 

idarecilik ve müdürlük görevlerinde bulunmuĢtur. 1976 yılında Tunus Kayrevan 

edebiyat ödülü ve 1978 yılında Fas roman ödülü kazanmıĢtır. Halen Ürdün Yazarlar 

Birliği üyesidir. Kavâbî  yirminci asrın yaĢayan en önemli romancılarından biridir. 

Eserleri arasında Kumların Üzerinde Yaralandı, Erkan Ağacı, Ölüm Havuzu adlı 

hikâyelerinin yanında Tufeyl Ġli: Tarihi ve Coğrafyası, Arap Fezaları adlı araĢtırma 

kitapları mevcuttur.73 

Fennân el-Ḳâsım  1944 yılında dünyaya gelmiĢtir ve onlarca hikâyesi ve 

romanı vardır. Eserleri Ģunlardır: EğilmiĢ Otlar, Gurbet, Kitaplar, „Ummü‟l- cemîl, 

YaĢlı, PaĢa, KuĢlar Soğuktan Ölmez, Musa ve Juliet, BaĢkanı Beklerken 40 

Gün. 74 

Ziyâd Ḳâsım 1945 yılında Ürdün‟ün baĢkenti olan Amman‟da doğmuĢtur. 

Ürdün Üniversitesi ve Ġngiltere Bryton Üniversitelerinde muhasebe bölümlerinde 

okumuĢtur. Muhasebecilik, denizcilikte operasyonel müdür ve bankacılık 

görevlerinde bulunmuĢtur. Roman yazmaya kırklı yaĢlardan sonra baĢlayan yazarın 

Kalenin Çocukları, Kaybedenler, Ġn, Mirasçı ve Kayık adlı romanları vardır. Kayık  

romanı tarihi roman niteliğinde olup alanının önde gelen kaynaklarından birini 

oluĢturmuĢtur.75 
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HâĢim Ğarâniye 1951 yılında Ġred‟de dünyaya gelmiĢtir. Hikâye,roman ve 

tiyatro alanında eserler vermiĢtir. Bunlardan bazıları Ģunlardır: Sırlar Evi, Kumlu 

Arazi, Önemsiz Kareler, Rüya, ġehir Merkezi ve Beyaz Karga .76 

Muḥammed Senâcile 1968 yılında dünyaya gelmiĢ, Fen ve Teknoloji 

Üniversitesinden 1991 yılında mezun olmuĢtur. ÇeĢitli dergilerde yazılar yazmıĢ ve 

Dubai tarafından roman ödülüne layık görülmüĢtür. Ayrıca Ürdün Yazarlar Birliği 

üyesidir. Eserleri; Bir Kalp, Hayal ve Beyaz Gül, Ay Yüzlünün Yanağında Ġki 

Damla GözyaĢı, Birinin Gölgeleri ve Yedi Ekin Ekme ġekli‟dir.77 
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II. BÖLÜM 

ĞÂLĠB HELESÂ 

2.1. Ğâlib Helesâ‟nın Hayatı 

Doğumu Ve Ailesi 

Son dönem Modern Arap Edebiyatı‟nın  tanınmıĢ Ürdünlü edebiyatçılarından 

olan Ğâlib Helesa 18.12.1932 de Ürdün‟ün güneyinde çöle yakın  bulunan ve  küçük 

bir köy olan Ma‟un‟da dünyaya gelmiĢtir. Ğâlib Helesâ dört kardeĢin en küçüğüdür. 

KardeĢlerinden Ya‟kub, Toplum ĠĢleri ve Sağlık Bakanlığında memurken; Hana, 

kültürlü bir avukat idi. Bedi ise henüz çok küçükken vefat etmiĢti.78 

Ğâlib‟in hayatı yalnız ve çoğunlukla da sürgünde geçmiĢti. Daha çocukluk 

yıllarında annesi ve babasıyla arasındaki mesafe, onun yalnız bir hayatı olacağının 

belki de ilk göstergesiydi.  

Eğitim Yılları 

Ğâlib Helesâ ilköğrenimini doğduğu köy olan Ma‟un‟da tamamladıktan sonra 

aynı okulunun verdiği bir bursla Amman‟da Mutrân Okulu‟na devam etti. Bu okulda 

baĢkentin varlıklı çocukları okuyordu. Ğâlib ise burada gurbetlik hissini yaĢıyordu. 

ġehrin çocukları ona her fırsatta fakir bir köylü çocuğu olduğunu hatırlatıyor ve 

kendisiyle alay ediyorlardı. Sınıfın en küçük öğrencisiydi. Kendisine en yakın olanla 

bile arasında beĢ yaĢ vardı. Ğâlib de bu yaĢ farkını biraz olsun azaltabilmek için 

derslerine daha çok çalıĢıyordu. Kısa zamanda sınıfın en baĢarılı öğrencisi olmuĢtu. 

Eğitim bakımından arkadaĢlarını geçmiĢti ama onların üzerindeki baskısını ve 

zulmünü hiçbir zaman aĢamamıĢtı. 14 yaĢındayken yazmaya baĢlamıĢ ve ödüllü bir 

kısa Hikâye yarıĢmasına katılmıĢtı. Katılımcıların en küçüğü olmasına rağmen 

yarıĢmayı kazanmıĢ ve ödülü elde etmiĢti. Burada bile baĢarısını çekemeyenler ve 

elinden almaya çalıĢanlar çok olmuĢtu. O ise tek baĢına ama yazarak yaĢamını 
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sürdürmeye kararlıydı. Kahire, Bağdat, Beyrut ve DimeĢk gibi büyük Ģehirlerde 

yaĢadı. 

Gençlik Yılları 

Ğâlib Helesâ Arap dünyasında Komünist olan beĢ partinin üyesi olan  belki de 

tek Araptı. Bunun yanı sıra özgürlük ve tam bağımsızlık uğruna pek çok eylemlere 

de katıldı. Aynı Ģekilde Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır gibi yaĢadığı ülkelerin çoğunda 

tutuklanıp hapse atıldı. Erken yaĢta politik faaliyetlere katılması yaklaĢık 30 yıl süren 

gurbet hayatına  sebep oldu. ġiddetli savunması uzun bir zaman üniversite eğitimi 

alamamasına sebep oldu. Bu yüzden ancak 1950‟de Beyrut Amerikan 

Üniversitesi‟nde ve 1953‟te Bağdat Üniversitesi‟nde eğitim alabildi. Bu iki 

üniversitedeki olaylar sebebiyle önce Beyrut‟tan sonra da Bağdat‟tan kovuldu. Bu 

nedenle de 1954 yılında Kahire‟ye yerleĢti. Burada Amerikan Üniversitesi‟nde 

Gazetecilik Fakültesi‟nde eğitimini tamamladı. 

ÇalıĢma Hayatı 

Ğâlib Helesâ Kahire‟de Almaya‟ya ve Çin Halk Cumhuriyeti‟ne bağlı iki farklı 

haber ajansında 16 sene boyunca çalıĢtı. Bu süre içinde Mısır ve Körfez 

ülkelerindeki gazeteler ve dergiler vasıtasıyla da Arap kültürel ve siyasi hayatına dair 

fikri ve edebi makalelerini de yayınlama fırsatı yakaladı. Ayrıca Mısır‟da „‟Galeri 68‟‟ 

adlı dergiyi çıkardı. Basında tercüman olarak çalıĢtı, çevirirler yaptı. Onu, hayatını ve 

eserlerini etkileyen roman ve hikâyeler yazdı.  

1954-1976 yılları arasında Kahire‟de yaĢayan Ğâlib, Amerika‟ya karĢı kültürel 

ve siyasi direniĢinin baĢında olduğu için Kahire‟den de kovuldu. O da 30 sene sonra 

Bağdat‟a geri döndü. Ġsrail kuvvetlerinin Lübnan‟ın baĢkentini iĢgal etmesine kadar 

orada kaldı. Bu yüzden silahlandı ve bazı çeĢitli çatıĢmalarda yer aldı. Bu önemli 

dönem hakkında araĢtırma yazıları ve hikâyelerden oluĢan yazılar yazdı. Sonra 

Filistinli savaĢçılarla beraber Aden‟e, Ġspanya‟ya ve  oradan da Beyrut‟a gitti.  

Vefatı 

Bütün hayatı yalnız ve sürgünde geçen Ğâlib Helesâ ömrünün son yedi yılını 

Amman‟da geçirdi ve doğduğu gün olan 18.12.1989 da hayata veda etti. 

*** 
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Ğâlib Helesâ‟yı en belirgin yönlerinden biri iyi bir biyografi yazarı olmasıdır.. 

Çünkü o; Hikâye, roman, tiyatro yazarı ve bunun yanında tercüman, eleĢtirmen ve 

araĢtırmacıdır. Aynı zamanda gazeteci, spiker ve politika yazarıdır. Ayrıca onun 

Arap kültürel ve siyasi hayatının da en önemli konuĢmacılardan biri olduğu 

söylenebilir.  

Hakkında Yapılan ÇalıĢmalar 

Ğâlib Helesâ‟nın vefatından sonra adına üç büyük sempozyum 

düzenlenmiĢtir. Birincisi „‟Alim Ğâlib Helesâ‟‟ adı altında 1992 yılında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Burada yazarın müfekkirliği anlatılmıĢ olup, sempozyuma dokuz 

Arap araĢtırmacı katılmıĢtır. Ġkincisi „‟Müfekkir Ğâlib Helesâ‟‟ adı altında 1999 yılında 

Ürdün Felsefe Derneği ve Arap Felsefe Derneği iĢbirliği ile gerçekleĢtirilmiĢ olan 

sempozyuma on Arap araĢtırmacı katılmıĢtır. Üçüncüsü ise ikincisiyle aynı adı taĢır. 

2004 yılında yapılan bu sempozyum Ürdün, Körfez Ülkeleri ve ABD‟den on altı  

araĢtırmacının katılımıyla gerçekleĢmiĢtir. 79 

Tabi ki bunların yanı sıra pek çok Arap ülkesinde onun baĢarısını ve 

tecrübesini ele alan atölyeler de kurulmuĢtur. Bu sempozyumlar ve atölyeler 

sayesinde Ğâlib‟in eserleri pek çok dile çevrilmiĢtir.  

2.2. Ğâlib Helesâ‟nın Edebi  KiĢiliği  Ve Fikir Hayatı 

 Helesâ‟nın fikri ve edebi baĢarısı hakkında yazılan kitapların sayısı 500e 

ulaĢmıĢtır. Bunun yanında sayısı 38‟i bulan kültürel konuĢması da vardır. Eserleri 

arasında iki hikâye dergisi, sekiz roman ve üç tiyatro vardır. Ayrıca on tane siyasi, 

fikri ve edebi eseri de bulunur. Aynı Ģekilde siyer, roman ve edebiyat alanında dört 

de tercümesi vardır. Ğâlib Helesâ pek çok sempozyuma katılmıĢ ve 400e yakın 

makale yayınlamıĢtır. 

Ğâlib Helesa‟nın eserlerinde dikkat çeken bir Ģey vardır ki; o da, ne kadar çok 

okunursa okunsun her defasında okuyucuya farklı bir Ģeyler kazandırmasıdır. Bu 

durum edebi, fikri ve hatta felsefi kitaplarında bile kendisini gösterir. Onun fikirleri 

teorik değil; yaĢamdan alınmıĢ olaylara, gerçekliklere ve tecrübeye dayanır. 
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Yazarımız Ğâlib Helesâ yukarıda da söylediğimiz gibi pek çok yönü olan bir 

edebiyatçıydı. Arap felsefesiyle ilgilenmiĢ, aynı zamanda Ģair ve eleĢtirmendi. Ğâlib 

Helesâ kültürlü, çok okuyan, çok araĢtıran bir yazardı. Ġster edebiyat ister bilim 

üzerine olsun araĢtırma yapardı. Bu durumu eserlerini inceleyen biri kolaylıkla 

anlayabilir.  

Vatanperver bir kiĢiliği vardı. Onun için  vatan ve millet kaygısıyla mecnun 

demek burada en doğru tanımlama olacaktır. Özgürlük  ve  değiĢim en önemli iki 

idealiydi. Bu konuda Helesâ Ģöyle der: „‟Kültürlü insan, fikirle direk ilişkisi olan ve bu 

fikirler yoluyla da dünyayı değiştirmeye çabalayan insandır.‟‟80 

Burada  yazarın kültüre ne kadar önem verdiğine değinmek faydalı olacaktır. 

Ona göre kültürlü insan sadece dünyayı düĢünmez aynı zamanda onu nasıl 

değiĢtirebileceğini de düĢünüp dünya ve egemenlik için de çalıĢmalıdır. Ve bunu da 

akıl yoluyla yapmalıdır. 

Yazara göre kültürlü insan; sadece yaratılan bir varlık değildir. Topluma yol 

gösteren kiĢi olmalıdır. Devrimci olmalı ve konuĢmaları geleceğe yön verici nitelikte 

olmalıdır. Gerçeğin kurallarını, yönlerini ve Ģeklini ortaya koymaya çalıĢmalıdır. 

Ayrıca Ğâlib Helesâ‟ya göre kültür sahibi olan bir kimse herhangi bir partiye, gruba 

veya sivil toplum örgütüne katılmalıdır. Böylelikle halka daha faydalı olacak ve içinde 

yaĢadığı toplumun refah düzeyinin yükselmesine de yardımcı olacaktır. Yazara göre 

kültürlü insan kültürlü insan maddi kaygı gütmemeli ve kültürünü satmamalıdır. Bu 

tür kiĢiler ona göre de zaten orta tabakanın içinde yaĢarlar. Aksi bir durum 

yaĢanırsa, bu kiĢiler sadece bilgilerini değil; kiĢiliklerini de satmıĢ olarak kabul 

edilirler. 

Ğâlib Helesâ siyasal, felsefi ve ekonomik bir bütünlük içeren marksizmi 

benimsemiĢtir. Ġdeolojik alanda esas olarak sınıflar savaĢı teorisini ortaya atan ve bu 

savaĢın zorunlu sonucu olarak proleterya diktatörlüğüne ve oradan da toplumsal 

eĢitlik ve özgürlük dünyası komünizme varılacağını öngören bu öğretiyi kabul 

etmiĢtir.  

*** 
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2.3. Ğâlib Helesâ‟nın Eserleri 

1-Sulṭânâ: 1987 yılında Ürdünlü Yazarlar Birliği tarafından 474 sayfa olarak 

basılmıĢtır. 

2-Ġĥtiyâru‟l-Nihâyetu‟l-Huziyne: 1996 yılında al-Mu‟assasah al-„Arabiyâh lîl-

Dirâsat va-al-Naṣhr tarafından Beyrut‟ta 424 sayfa olarak basılmıĢtır. Bu eser 

80lerde Filistin mücadelesine katılan Ğâlib Helesâ‟nın makalelerini ve notlarını içerir. 

3-„Udebâu‟l-„Allemûnî ve „Udebâu‟l-„Areftûhûm: 1996 yılında al-Mu‟assasah al-

„Arabiyâh lîl-Dirâsat va-al-Naṣhr tarafından Beyrut‟ta 215 sayfa olarak basılmıĢtır. 

4-Nakdu‟l-„edebû‟l- Ṣahyûnî : 1995 yılında, al-Mu‟assasah al-„Arabiyâh lîl-

Dirâsat va-al-Naṣhr tarafından Beyrut‟ta 132 sayfa olarak basılmıĢtır. Bu eserinde 

yazar Ġsrail edebiyatını, tarihini ve politikasını incelemiĢtir. 

5-Vedî‟u‟l-Ḳadiysetû milâde ve Âhirûne : Dâru‟l-„Alem es-Sâlis tarafından 2002 

yılında 109  sayfa olarak basılmıĢtır. 

6-Zunûc ve Bedû ve Fellâḥûn : Dâru‟l- Ezmine lîl NeĢr ve Tabaa ve‟l-Tevzeû 

adlı yayın evi tarafından 2002 yılında 90 sayfa olarak basılmıĢtır. 

7-el-Cehl fî Mareke‟l-Hadâre : Daru‟l-Hadâte lîl Tabaa ve‟l-NeĢr tarafından 

1982 yılında 120 sayfa olarak basılmıĢtır. 

8- ed-Ḍahik: 303 sayfa.  

9-el-Hâribûn min el-Hurrîye : al-Mâda yayınevi tarafından 2002 yılında 303 

sayfa olarak basılmıĢtır. Yazar eserinde Mısır‟ı, politikasını, hükümet anlayıĢını ve 

tarihini vermiĢtir. Ayrıca 1960lardaki Arap Devletlerinin durumunu ve politikalarını da  

topladığı makaleleri yoluyla bu kitabımda okuyucusuna sunmuĢtur. 

10- Selase Vücûde lî Bağdat 

11-Er-Ru‟âiyûn : Ürdünlü Yazarlar Derneği tarafından 2008 yılında 520 sayfa 

olarak basılmıĢtır. 

12-el-Bukâ a‟lel-Atlâl : Ürdünlü Yazarlar Derneği tarafından 2008 yılında 241 

sayfa olarak basılmıĢtır. 

13-es-Suâl : Ürdünlü Yazarlar Derneği tarafından 2008 yılında 371 sayfa 

olarak basılmıĢtır. 
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14-Ğâlib Helesâ Ġle Olan Diyaloglar : 2004 yılında Dâru‟l- Ezmine lîl‟ NeĢr ve 

Tabaa ve‟l-Tevzia tarafından 177 sayfa olarak basılmıĢtır. 

2.4. Ğâlib Helesâ‟nın Kendi Kaleminden Etkilendiği Yazarlar81 

Yazmaya baĢladığımda çok gençtim. Tam yaĢımı hatırlamıyorum bile; fakat 10 

olabilir. Okuldaki diğer çocuklardan önce, çok erken saatte uyanırdım ve hayallerimi 

yazmak için kağıdı kalemi elime alırdım. Bunlar çok güzel hayallerdi. Ama onların 

içine daldığımda bile gerçek olmadıklarını bilirdim. Güzel bir kız gördüğümde, 

kendimi ona sarılmaktan alıkoyamazdım, kendime de neden çekineyim ki diye 

sorardım. Çünkü bu sadece bir hayaldi. Kendi isteklerimi anlattığım bu hayallerimi 

yazdığımda bu hayallerin hiçbiri gerçek olmazdı. Bir de neden olmadığını merak 

ederdim. ġu soruyu sorardım kendime „‟Kimse yazdıklarımı okumuyor mu? „‟ Yazı 

benim özelim, gizli tabum ve sıkıntımı, monotonluğumu ortadan kaldırma 

yöntemimdi. 

Sonra Kafka‟yı okudum ve sanki içimde Periler Ülkesi oluĢtu. Camus‟un 

durumunu neden bu kadar iyi anladığımı açıklıyordu. Kafka her zaman benim 

önümdeydi… 

Hiç kimse beni yazıya yönlendirmedi veya teĢvik etmedi. Kendi kendimi 

geliĢtirdim, yanlıĢlarımı buldum ve düzelttim. Kendimi Arsene Lupin‟in 

araĢtırmalarına, maceralarına katılmak için hazırladım. O sanki benim gelmemi 

bekleyen bir arkadaĢtı. Maurice Leblanc‟ın doğumumdan 70 yıl önce oluĢturduğu bir 

karakter olduğunu çok uzun yıllar bilmeden yaĢadım. Bir gün bana Arsen Lupin‟in 

romanlarını veren bir ayakkabı tamircisi onun gerçek olup olmadığını sordu. 

Sesindeki Ģüphe beni öfkelendirmiĢti. Ona kızgınlıkla tabi ki gerçek olduğunu ve 

üstelik bunu bana hem Ġngilizce hem de Fransızca bilen kardeĢimin anlattığını 

söyledim. Oysa ki böyle bir Ģey yoktu. Fakat hayatımın kahramanı olan Arsene 

Lupin için bütün yalanları söylemeye hazırdım. 

„‟Biz öğretmenleri olmayan bir nesiliz.‟‟ Bu Mısırlı hikâye yazarı merhum 

Muḥammed Hafız Recep‟in sözüdür. Kendi kendimize Ģunu düĢündük. Binbir Gece 

Masalları‟nı ilk kez okuduğumda henüz 12 yaĢındaydım. Sayfalarında belirtilen anti-

                                                
81

 Ghalib Halasa, Banipal(UK) Modern of Arab Literature, sayı 6, 1999 
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Hristiyan rejim ile ilgili olarak tam bir öfkeye kapılmıĢtım. Bunun üzerine de kitabın 

yayımcısı Al-Bâbi el-Habîbi‟ye bir yazı yazdım. ġöyle söylüyordum: „‟ Bu dönemde 

Arap milleti sömürgecilik ve Siyonizm ile karşı karşıya idi. Yazarın ise böyle bir 

süreçte milletin birliğine, Müslüman ve Hristiyanların benzer olduğuna ve onları karşı 

karşıya getirmemeye çabalaması gerekmekteydi.‟‟ 

Yıllar sonra, Kahire‟de uzun ikametim baĢladığında Al-Bâbi el-Habibi‟nin 

yayınevini ve kütüphanesini gördüm. DıĢarıdan küçük bir dükkan gibi görünüyordu. 

Al-Ezher Camiisinin ana giriĢine sadece birkaç metre uzaktaydı. Dükkanın içinde bir 

masada oturmuĢ bazı kağıtları okuyan yaĢlı bir adam gördüm. Bu kiĢi Al-Bâbi al-

Habibi‟nin ta kendisiydi. O anda mektubumu aldığında orada olup yüzünün aldığı 

ifadeyi görebilmek isterdim.  

Ez-Zîr Sâlim‟in Hikâyesini okuduğumda 9 veya 10 yaĢındaydım. Amman‟da 

yatılı okulda okuduğum seneydi. Fakat bu hikâyeyi yaz tatilinde okumuĢtum. 

Kendimi Hikâyeye öylesine kaptırmıĢtım ki Hikâyenin kahramanı olan Kulaib‟in katili 

Jassas‟ı bulup kendi yöntemlerimle intikamını alacağıma bile söz vermiĢtim. Jassas 

bütün çingenelerin atasıydı. Ve ne zaman Çingeneler müzik aletleriyle gelip dans 

etmeye ve dilenmeye baĢlasalar, annemin bile duyamayacağı bir sesle Jassas‟a 

küfürler yağdırırdım. Onlardan bazıları ise bunu iĢitir fakat hiçbir tepki vermezlerdi. 

Bu da beni oldukça ĢaĢırtırdı. Kulaib‟in acısı gibi katili Jassas‟ın varlığı da benim için 

hep gerçekti. Bu yüzden bu gerçekliği kaybetmemek için hala daha Ez-Zîr Sâlim‟in 

hikâyesini pek okumam.  

Ez-Zîr Sâlim‟in biyografisi literatüre ev sahipliği etmesi ve onu anlamada bir 

anahtar niteliğinde olması sebebiyle önemli bir kaynak ve rehber olmuĢtur. Aslında o 

Yunan edebiyatı için bir ilham kaynağı olmuĢtur. Çünkü al-Zeer‟in, babası Kulaib‟in 

intikamını alma duygusu bütün hayatı boyunca onunla yaĢamıĢtır. Ben bu olayın 

benzerini Agemennon‟un katlinden sonra Orestes‟in Medea‟ya olan intikam 

arzusunda gördüm. Bunun haricinde aynı olaya Necîb Mahfuz‟un Han el-Halili ve Al-

Sarab kitaplarını okurken de rastlamıĢtım. 

Hayattaki en önemli eğlencelerimden biri de Stevenson‟un romanlarını 

okumaktı. Treasure Island, The Black Arrow, The Master of Ballantrae, Kidnapped 

ve Katrina. Onun sayesinde sıkıntılarımı ve dertlerimi unutuyor, monotonluktan 

kurtuluyordum. Stevenson benim için çölün ortasındaki bir vaha gibiydi. Onun 
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rayihası sanki beni sarıp sarmalamıĢtı. Ve bu yüzden de bu tatlı kokuyu içime iyice 

çekmiĢtim.  

20 yaĢındaydım, Amman‟ın kuzeyinde küçük bir kasabada kardeĢimin evinde 

kalıyordum. Mevsimlerden kıĢtı. KıĢ olunca zaten aklıma hep Stevenson‟un 

romanları gelirdi. Herkes uyuyordu. Elektirik yoktu. Bense gaz lambasının altında 

The Black Arrow‟u okumaya baĢladım. Bu Stevenson‟dan okuduğum ikinci romandı. 

Ġlki Treasure Island idi. Kitabı okurken görsel-iĢitsel efektlerle yaĢıyordum: fuaye, 

uzun-dar bir oturma odası yarı karanlık, mutfağa uzanan kapkaranlık bir koridor ve 

dıĢarıda ürkütücü bir rüzgar. Kafamda beliren bu sahne bana karanlık bir ormandaki 

kliĢeyi andırıyordu. GüneĢ batmak üzereydi, ne ısıtıyor ne de aydınlatıyordu. Kilise 

avlusunda bekleyen iki adamın arasında geçen diyaloğu hatırlayamıyorum fakat 

sahne tam olarak bu Ģekilde belirmiĢti. KonuĢma çok da önemli olmasa gerek. Bu, 

birdenbire aklıma gelen ve hareketsizce orada kalan çok eski bir sahneydi. 

„‟Bu dinginlik ve sessizlik içinde ormanın içlerinden bir ok atılır ve arkada duran 

adamlardan birine isabet eder. Yüzü acıyla kıvranır ve yere düĢer. Diğer adamlar 

vücudundan oku çıkarırlar fakat o çoktan ölür. Aynı anda kuĢlar havalanır. 

Adamlardan bazıları ormana oku atan kiĢiyi bulmak için koĢar fakat tek bir iz bile 

bulamazlar. Hayal kırıklığı ile geri dönerler. „‟ 

Sonra romanı kapattım, gaz lambasını söndürdüm ve battaniyeye sarınarak 

uyumaya çalıĢtım. Fakat uyuyamadım. Korku beni engelliyordu. Bu korku aslında bir 

tutkuydu. Aristotle‟un katarsis (Cathartic ) dediği bir tutkuydu. En azından benim 

Aristotle‟dan anladığım buydu. Bu bir sitil olmalıydı. Ve bende bunu kendi yazılarım 

için örnek almıĢ, bundan esinlenmiĢtim. Bu Stevenson‟a has bir sitildir. Bunu derken 

okuyucuyu ( o yer ile fazlasıyla bilgilendiren ) sanki romanın içindeymiĢ gibi 

hissettiren yer tasvirinden söz ediyorum. O bizi çocukluğumuzdaki eski hislere geri 

götürür. Ruhu olan bu yerlerdeki hatırlatmalar gerçekle örtüĢür. Tıpkı 

çocukluğumuzdaki masallarda güzel bir kadının nefesini keĢfettiğimiz gibi, 

Stevenson‟un huzurlu ve dingin yazıları da bir anda korku( tutku ) ile patlak verir. 

Birçok seveninin kendisi için mücadele verdiği köylü bir kadını hatırladım 

Ģimdi. Onun için romantik Ģiirler söylendi ve onun etrafında dönen pek çok Hikâye 

yazıldı. Onu, beni kızdıran birisi olarak hatırlıyorum. Efsanesi ise onun içindeydi. Bir 

keresinde anneme onun gençliğinde gerçekten güzel olup olmadığını sordum. ġöyle 

cevap verdi : „‟ġimdiki gibiydi, aslına bakarsan pek fazla değiĢmedi. „‟ 



48 

 

Bundan sonra konuya daha farklı yaklaĢtım. Bu kadının efsanesini yeniden 

canlandırmaya baĢladım. Stevenson‟u okuduğumda bana olan Ģey tam da buydu. O 

bana köyümle ilgili yazabilme yeteneği kazandırdı.  

Bizler 60‟ların Mısır‟ında Hemingway ile aynı tarihlerde yaĢamıĢ yazarlardık. O 

ise bizim aksimize sanki edebiyatın insan hali gibiydi. Ġki edebiyat akımının da 

meydan okumalarını çürütmüĢ bir yazardı. Bu okullarla neyi mi kastediyorum? Tabi 

ki el-Menfelûtî ile baĢlayan Arap romantizmini ve Arap sosyal realizmini. Onlar 

aslında aynı noktanın iki farklı tarafıydı. Burada 19. Yüzyıl Avrupa edebiyat 

havuzundan alınmıĢ karakterlerin Arap giysisine büründürülmesiyle oluĢturulmuĢ 

yeni telif eserler. Ġnandırıcılıktan yoksun bu edebi eserler bizi edebiyattan en çok 

soğutan Ģey olmuĢtu. Hem Arap romantizmi hem de Arap sosyal realizmi karalı ve 

genellikle temel bir roman yazım tekniğine sahipti. ġöyle ki aldatıcı görünüĢlerine 

rağmen pragmatik bir gerçekliğe de götürüyordu okuyucuyu.  

Hemingway‟ın yazısındaki bir diğer Ģey ise benim üzerimdeki etkisine son 

vermesine sebep olmuĢtu. Mısır‟da 60lar jenerasyonu onun sosyal aktivitelerini 

benimsemiĢti. Avcılık, balıkçılık, savaĢçılık, boğa güreĢçiliği, vb… Bu aktiviteleri en 

küçük detayına kadar bilen bir ustanın maharetleri sayesinde bunu yaptı. Hem 

romantik hem de sosyal realist okullar bu aktiviteleri gözden kaçırdılar. Çünkü 

(onlar) bunları kurgulanmıĢ önemsiz Ģeyler olarak gördüler ve yazarlar da bunları 

anlamaya çalıĢmadılar bile. Hemingway‟ın pek çok yazardan farklı olarak sunduğu 

Ģey ise bu sosyal aktiviteleri bir plan dahilinde edebi çalıĢmalarında yansıtmak oldu. 

Onlara dramatik roller bile yüklemedi. Bunların nerdeyse tamamını Hemingway 

eserlerinde yansıtmaya çalıĢtı. Örneğin; The Old Man And The Sea „de balık 

tutmayı, The Sun Also Rises‟de boğa güreĢçiliğini, Green Hills of Africa‟da avcılığı 

iĢlemiĢtir. 

Hemingway bana realiteyi fark etmem için ortam hazırlamıĢtı. Önceden 

okuduğum roman ve hikâyelerdeki boĢluğu doldurmam için yeni bir bakıĢ 

hazırlamıĢtı. Bendeki bu boĢluk aslında sanattan yararlanmamdaki eksik yanımdı. 

Hemingway ise geldi ve bu boĢluğu kendi doğallığıyla ortadan kaldırdı.  

Bize romantizmin zayıf, hiçbir Ģey söylemeyen ve yapmacık bir müzikalitesi 

olan dilinden nasıl kurtulacağımızı da öğretti. Hemingway‟in kısa ve özlü, telgraf 

diline benzeyen dili; ağır ve retorik bir dilden uzaktı ve anlam derinliğine sahipti. 
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Belki de Hemingway‟den öğrendiğim en önemli Ģey hikâyenin eksik parçalarından 

ayrılmıĢ olmasıydı. 

2.5. Ğâlib Helesâ‟nın Diğer Eserlerinden  

2.5.1.  Sultan Adlı Eserin Özeti 

Yusuf, Sultanın babasıdır. EĢiyle beraber küçük bir kasabaya gelmiĢ ve orada 

küçük bir dükkan açmıĢtır. Ve ölünceye kadar da dükkanı büyütmek için bir Ģey 

yapmamıĢtır. 

Onu oldukça uzun ve zayıf bir adam olarak hatırlıyorum. Onunla ilgili 

hatırladığım tek Ģey bu. Yüzünde uzun kırıĢıklıkları olan ve uzun burnu her zaman 

hassa ve nemliydi. Kıskanç bakan gözleri adeta kırmızı yanan bir kömür gibi 

yaĢlıydı. Onunla konuĢtuğunda veya onu dinlediğinde gözkapaklarını sürekli 

kırpıĢtırırdı ki gözyaĢlarının akmasını önlemeye çalıĢırdı. Dinlerken de burnunu ve 

gözyaĢlarını silerdi. KonuĢtuğunda ise sesi adeta boğazlanan bir tavuğun sesi gibi 

çıkardı.  

EĢi, orta boylarda ve güçlü bir yapıya sahip olan bir kadındı. GeniĢ bir ağzı, 

büyük kırmızı bir burnu ve yuvarlak hatlı bir yüzü vardı. O gerçekten çok güçlüydü. 

En az kocası kadar güçlüydü. Onunla ilgili rahatsız edici tek Ģey belki de sesiydi. 

Özellikle kavgaya girdiğinde. Keskin ve güçlü bir sese sahipti. Kadının bu hali 

insanları kendinden ve ailesinden uzaklaĢtırmasına sebep olurdu. Kimse onlara 

yaklaĢamazdı. Bu yüzden köydeki diğer kadınlar kendi aralarında bu kendini bilmez 

kadının kocasının bütün hayatını mahvettiğini konuĢurlardı kendi aralarında. Onun 

hakkında köyde neden bu kadar çok söylenti olduğunun da sebebi buydu gerçekte. 

Bu kadın doyumsuz, aç gözlü bir kadındı. Ve diğer kadınlar kocalarına bu kadından 

uzak durmalarını yoksa hallerinin Yusuf el-Hayik gibi olacağını söylerdi. 

Köydeki hiç kimse onun kocasıyla olan kavgasını görmemesine rağmen, onun 

kocasına vurduğunu ve adamın ondan korktuğu hatta bu yüzden sürekli ağladığını 

söylüyordu.  

Sultan doğdu ve onun doğumuyla birlikte aile çizgisi de sona erdi. Ev ve 

dükkanın iĢleri ile hasta olan baba Yusuf ilgilenirken; uzaktan su taĢıma iĢi anneye 
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kalmıĢtı. Tabi bu esnada Küçük Sultan da sokaktaki diğer erkek çocuklarla oyunlar 

oynuyordu. Bu yüzden de annesinin hakkında çıkan kötü dedikodular bu sefer de 

Sultan hakkında çıkmaya baĢlamıĢtı.  

Daha on dört bile olmadan onun yaĢıtındaki diğer kızlar onun hakkında 

konuĢmaya baĢlamıĢlardı. Babası her zaman hastaydı ve Sultan‟ a sahip çıkacak, 

onu koruyup kollayacak bir erkek kardeĢi bile yoktu. Bu yüzden o da her ne istiyorsa 

onu yapıyordu. Erkek çocuklarla kuĢ avına giderdi. Metal tellerden yapılmıĢ bir 

kapanı vardı. Diğer çocukların yaptığı gibi kapanı kurar ve buğday koyarak kuĢları 

yakalamaya çalıĢırdı. Eğer kuĢ doğru tele takılırsa, o teli hemen yarın halka Ģekline 

getirirdi ve kuĢu boynundan kavrayıp yakalardı. Oracıkta boynunu gövdesinden 

ayırıp onu piĢirirdi. 

Bir kadın Ģöyle söyledi: Sultan aslında eĢeklere biniyordu. EĢeğin sırtına 

oturur ve omuzlarının yardımıyla elindeki sopayla eĢeği hareket ettirirdi. Bazen eĢek 

bacaklarının üzerinde sıçrar ve Sultan‟ı düĢürürdü. Orada bulunan diğer erkek 

çocuklar ise yer düĢen Sultan‟a daha doğrusu onun açılan bacaklarını gözlerini 

dikerdi. Sultan da sinirlenerek Ģöyle bağırırdı: 

-Hey siz neye bakıyorsunuz? 

Erkekler hiçbir Ģey demeden sadece gülerlerdi. Sultan ise bunun üzerine daha 

da sinirlenerek onlara küfür ederdi. 

Sultan kendine en yakın duran çocuğa yaklaĢtı ve kollarını onun boynuna 

doladı, onu yere devirdi ve karnının üzerine hızlı bir tekme attı. 

Gelecek olan hikâyeyi ise Ģimdilerde çatık kaĢlı, zavallı yaĢlı bir adam olan 

Musa anlatır: Bir grup çocuk köyün doğusundaki arazide kuĢ yakalama iĢini henüz 

bitirmiĢti. Musa o gün çok Ģanslı bir günündeydi, tam beĢ tane kuĢ yakalamıĢtı. 

Sultan ise her zaman olduğu gibi diğer çocuklarla beraberdi. Musa ona Ģöyle 

fısıldadı: 

-Hey Sultan, sana bir Ģey anlatmak istiyorum. 

Ġkisi de diğer çocuklardan geri çekildi. Musa‟nın yüzü kızarmıĢ ve konuĢmanın 

zor olduğunu düĢünmüĢtü. Sultan ona baktı, onu endiĢeli gördü ve Ģöyle söyledi: 

-Ne istiyorsun? 
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Kekelemeye baĢladı. Sultan artık bir çocuk değildi ve kadın gibi görünmeye 

baĢlamıĢtı. Musa o kısacık anda Sultan‟ı incelemiĢ ve tüm bunları düĢünmüĢtü. 

Sultan bir kez daha sordu: 

-Ne istiyorsun? 

Tekrar kekelemeye baĢlamıĢtı ki, Sultan sordu: 

-KonuĢamıyor musun? 

Musa Ģöyle dedi: BeĢ tane kuĢum var. 

Sultan, onun duyabileceği bir Ģekilde iç çekti. Musa: 

-Seninle takasa girebilirim. 

-Takasta ne vereceksin bana 

-Sana bir Ģeyler yapacağım ve sonra da kuĢların hepsini sana vereceğim. 

-O zaman onların hepsini bana ver. 

Musa kuĢların hepsini Sultan‟a verdi. Sultan onları aldı ve ceketinin  cebine 

koydu. Sonra birden eğildi ve onun tiĢörtünü çekti, onu yere düĢürüp bağırmaya 

baĢladı: 

-Gelin buraya bakın! 

Diğer çocuklar hemen dönüp ĢaĢırarak sesin geldiği yere baktılar. 

-O da benim gibi, o da hiçbir Ģeye sahip değil. 

Musa oradaydı, gözleri yuvalarından fırlamıĢ ve acıdan kıvranıyor bir haldeydi. 

Sultan onun gitmesine ve koĢup kaçmasına izin verdi. Sultan da kaçıyordu. Hiç 

kimse  onları takip etmedi ama Sultan gözden tamamen kaybolana kadar koĢmaya 

devam etti. Bu olayın ardından Musa'nın her ne konuĢursa konuĢsun kekelediği 

söylenir. 

Bu olaydan çok uzun bir süre sonra bir kadın Sultan‟a neden kaçtığını 

sorduğunu söyledi: 

-Bence o erkek çocuklardan utanmıĢ olabilir. 

Kadın güler ve sözlerine Ģöyle devam eder: 
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Sultan bana Ģöyle anlattı: KardeĢim, onların bana vurup saldıracağından ve 

kuĢlarımı alacağından korktuğum için koĢtum. Beni dövüp kuĢlarımı alacaklardı. 

Ona erkeklerin asla bir kadına vurmayacağını, böyle bir olayın daha önce de hiç 

yaĢanmadığını anlattım. Sultan ise kendisini koruyup kollayacak birisi olmadığından 

bunun yaĢanabileceğini gözyaĢları içinde anlatmaya devam etti. Kadın ise buna 

inanmayarak „ Kes Ģunu Sultan‟ dedi. 

Erkekler gerçekten birlik oldu ve ona saldırmaya çalıĢtı fakat Sultan oradan 

usulca kaçmayı baĢardı. Sonra erkekler köyün doğu tarafından bir araya gelip, 

birbirlerine uygunsuz hareketlerde bulundular. Sultan ise onları bu Ģekilde 

davranırlarken yakaladı ve onlarla dalga geçti. 

Çocuklar birdenbire durdular ve ĢaĢkınlıkla karıĢık vaziyette  birinin aklına bir 

fikir geldi En büyük olanı Sultan‟a Ģöyle söyledi: 

-Sultan, geri dön. 

Sonra diğer çocuklara  baktı ve Ģöyle söyledi: 

-Her seferinde bir. 

Çocuk kıza yaklaĢtı ve diğer çocuklarda kızın etrafını sardı. Çocukların hali 

Sultan‟a komik gelmiĢti ve kendini tutamayarak gülmeye baĢladı. En büyük çocuk 

bunun bir cesaret göstergesi olduğunu düĢünüp kıza yaklaĢmaya devam etti. Fakat 

sonra niyeyse durdu. Kız sordu: 

-Niye durdun, devam et! 

Bu güven, emredici ses çocuğu daha da kızdırdı. Bu yüzden durdu ve bir 

kahkaha attı fakat uzun sürmedi. Çocuğun yüzü sararmıĢtı. Sultan ise: 

-Hadi durma, Gel, Gel! Diyordu. 

Çocuk ise kekeliyordu. Sultan aniden sanki birini görmüĢçesine ayağa kalktı. 

Sonra çocuğa yaklaĢtı, yüzüne bir tokat attı ve karnını tekmeledi. Çocuk ikiye 

kıvrıldı, burnu da kanıyordu. Sultan orada durmuĢ gözlerini acı içinde kıvranan 

çocuğa dikmiĢti ki diğer çocuklarda da korkuyu görebiliyordu. Yerdeki diğer 

çocuklara Ģöyle söyledi: 

-Demek benim etrafımı kuĢatıp bana zarar verecektiniz? 
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Ve bir tekme daha indirdi acılar içindeki çocuğa. Sonra tekrar çocuklara 

dönerek onlara pantolonlarını indirmelerini söyledi emredici bir sesle. 

Çocuklar buna uydular. Sonra birdenbire hepsi kızın etrafındaydı. Ve bu 

esnada Sultana iki ayağıyla birden yerde yatan çocuğun üzerine basıp bir tür yavaĢ 

bir dans etmeye baĢladı. Hiç kimse gerçekte diğer çocukların arkadaĢlarını 

kurtarmayı, kızın ırzına geçmeyi veya haysiyetlerini kurtarmayı isteyip istemediklerini 

bilemiyordu. Çocuklar kıza vurmadılar fakat onu ittirip saçını çektiler. Onların amacı 

aslında kızın bacaklarını açamaya çalıĢmaktı. Fakat Sultan onların saldırısını iyi 

antrenmanlı bir güreĢçi gibi bertaraf etmeyi baĢardı ve onlardan birini yere devirdi. 

Çocuklardan bir diğerinin ise baĢparmağını büktü. Sonra Sultan orayı terk ederek 

gözden kayboldu. Sultan bir yere gitmemiĢti aslında yukarılarda bir sığınağa 

saklanmıĢ ve oradan çocuklara taĢ atıyordu. Çocuklar periĢan hale gelmiĢler ve bir 

ağacın altına saklanmıĢlardı. Bunun üzerine Sultan gerçekten gözden kaybolmuĢtu. 

Çocuklar da sessizce oradan uzaklaĢmıĢlar fakat giderken korktukları için yanlarına 

birkaç taĢ almıĢlardı ve etraflarında Sultan‟ı arıyorlardı. Fakat ona dair hiçbir ize 

rastlamadılar.  

*** 

Bu Sultan‟ın hayatında belirleyici bir gündü. Bu her zaman taze kalan ve 

incitici bir anı olarak kalmıĢtı hafızasında. Genç bir kız çıplak bir halde yerde yatıyor 

ve etrafını saran pek çok erkek de ona zarar vermek için bekliyor… Bu sahne 

hayatının son anlarına kadar bile rüyalarına girmiĢ ve onu uykusuz bırakmıĢtı. Bir 

suç çetesi bile onda bu denli bir iz bırakamazdı.  

Meydandan ayrılan çocukları izliyordu. Doğu tarafında büyük bir kayanın 

arkasına saklandı. Çocukların taĢ topladıklarını ve Sultan‟ı aradıklarını fark etti. 

Geçirdiği o büyük Ģoktan sonra hisleri iyice kuvvetlenmiĢti. Onların o anda gerçekten 

tehlikeli olabileceklerini düĢündü. Ve kendini emin bir Ģekilde gizledi. 

Sultan, çocukların gerçekten de onu aramadıklarını fark etti. Onlar sadece 

köye varana kadar arkalarında birisi var mı diye kontrol ediyorlardı. YaĢadıkları 

utancın ne yaparlarsa yapsınlar kendilerini asla terk etmeyeceğini anlamıĢlardı 

aslında. Aileleri, koĢarak kaçan bir genç kızı sorduklarında onlara ne cevap 

vereceklerdi? 
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Çocukların sessizliği karĢısında Sultan ĢaĢırmıĢtı. Kırmızı ve taĢlı beyaz 

toprağı da geçtiklerini gördü. Onlardan bazılarının meyve bahçelerinin içinden, 

bazıları Kuzey yakadaki meyve bahçelerinin içinden ve bazılarının da mezarlıkların 

üzerinde yerlilere ait toprakların üzerinden teker teker tırmandığını gördü. Onların 

birbirlerinden ayrılmak istemelerini Sultan için hiç de zor olmadı. 

Sultan saklandığı yerden aĢağı indi ve meydana doğru yürüdü. Tek baĢına 

orada oturdu. Gözleriyle ve elleriyle vücudunu incelemeye koyuldu. Kendini 

tanımaya çalıĢırken olduğu yerde uyuyup kaldı. Ne kadar uyuduğunu bilemedi. 

Uzunca bir süre olmuĢ olmalı. Birdenbire kendine yaklaĢan ayak seslerini duydu ve 

bu sese uyandı. Üzerindeki uyuĢukluğu attı. Kendini tazelenmiĢ ve yenilenmiĢ 

hissetti. KoĢmak, oynamak istiyordu artık. Ġçi içine sığmıyordu. 

2.5.2. Sultan Adlı Eserin Tahlili 

Ğâlib Helesâ yedi romanı, iki hikâye koleksiyonu, pek çok gazete makalesi, 

eleĢtiri yazıları, çevirileri ve politik analizleri olan bir yazardır. Yukarıda da 

bahsettiğimiz gibi o, Ürdün‟de 1932 yılında Ma‟un köyünde dünyaya geldi ve 

1989‟da ġam‟da hayatını kaybetti. Bağdat, Kahire, Beyrut ve ġam‟da yaĢadı ve 

yaptığı iĢi sınırları ötesinde bir güç olarak kabul etti. Eserlerinden çok azı tercüme 

edildi.  

Ğâlib Helesâ‟nın Zunûc ve Bedû ve Fellâḥûn adlı eserinden alınmıĢ olan 

Sultan adlı hikâye ilk kez 1987 yılında yayınlanmıĢ ve onun sondan bir önceki 

hikâyesidir. Bu kitap Sultan‟ın yükseliĢini ve trajik bir biçimde çöküĢünü anlatır. 

Sultan özgür ve etrafında dönen pek çok hikâyesi bulunan bir kadındır. Ellili yıllarda 

Ürdün Komünist hareketi kendini göstermeye baĢlamıĢ ve Araplar kendi 

özgürlüklerinin farkına varmıĢken Helesa‟nın tipik tarzı burada da kendini gösterir.  

Yukarıda bir bölümünü sunduğumuz eserde Ürdün‟deki köy ve kent yaĢamları 

arasındaki farklılıklar verilmiĢtir. 

Yazar, hikâyeye tasvirlerle baĢlar. Burada asıl kahraman Sultan henüz 

doğmamıĢken annesinin ve babasının ayrıntılı betimlemeleri bulunur. Fiziksel olarak 

tanıtmanın yanında sosyal statüleri de verilir. Sultan‟ın babası mutsuz, çekingen ve 

karısının idaresinde olan küçük bir dükkan sahibi bir adamdır. Sultan‟ın annesi ise 

babasının tam aksine giriĢken hatta biraz kavgacı ve erkek tipli bir kadındır. Bu 
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ailenin köydeki diğer insanlar tarafından sevilmediği yer yer okuyucuya bazı 

örneklerle de hissettirilmiĢtir.  

Ayrıca hikâyenin asıl kahramanı Sultan‟da pek çok yönüyle okuyucuya tasvir 

edilmiĢtir. Üstelik Sultan‟ın zaman içindeki değiĢimi de ayrıntılarıyla sunulmuĢtur. 

Sultan daha çok erkeklerle oyun oynayan bir çocuk olarak büyürken, ilerleyen 

yıllarında da tıpkı annesi gibi erkek gibi bir genç kıza dönüĢmüĢtür. Hikâyede 

Sultan‟ın diğer erkek çocuklarla yaĢadıkları ve hatta baĢından geçen ve onun bütün 

hayatını etkileyen bir olay da yine ayrıntılıca sunulmuĢtur.  

Hikâye, Helesâ‟nın diğer eserlerinde de gördüğümüz gibi fusha dille yazılmıĢ 

olup yer yer geçen diyaloglarda ammiceye rastlanmaktadır. Tek zincirli olay örgüsü 

ile anlatılan hikâyede olaylar tek bir merkezi kiĢiye bağlı olarak baĢlayıp geliĢmiĢ 

dolayısıyla da fazla dallanıp budaklanmamıĢtır. 

 KarĢımıza çıkan kahramanların özellikle de Sultan‟ın psikolojik durumları 

verilmiĢtir. Sultan dıĢa dönük bir yapı göstermesine rağmen esasında içinde 

çalkantıları olan, fırtınalar kopan bir kızdır.  

Hikâyede zaman tam olarak verilmez fakat olaylar bir süreç içerisinde 

gerçekleĢir ve bu da okuyucunun kolay anlayabileceği Ģekilde verilmiĢtir. Mekan 

olarak ise kesin bir tanımlama yapılmamakla birlikte, hikâyenin köyde geçtiği 

belirtilmiĢtir.  

Hikâye yapı olarak ise;  gözlemci bakıĢ açılı anlatıcı tarafından oluĢturulmuĢ 

ve Hikâyede tasvirlere ve diyaloglara da bolca yer verilmiĢtir. 

Ğâlib Helesâ‟nın Sultan adlı hikâyesi ayrıca Arap Yazarlar Birliğinin seçmiĢ 

olduğu En Ġyi Yüz Arap Romanı/Hikâyesi arasında 40. olmuĢtur.82 

 

 

                                                
82

 Sultana:A Chapter From ANovel by Ghalib Halasa, 
http://www.jadaliyya.com/pages/index/1295/sultana_a-chapter-from-a-novel-by-ghalib-halasa 
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III. BÖLÜM 

ESERĠN TAHLĠLĠ 

3.1. Romanın Künyesi 

El-Ḫamâsîn adlı roman, son dönemin en önemli Ürdünlü modern 

yazarlarından Ğâlib Helesâ‟ya aittir. Yazar, özetini verip tahlilini yapacağımız bu 

romanını 1975 yılında Kahire‟de kaleme almıĢtır. Ve eserin 2008 yılında da Ürdünlü 

Yazarlar Derneği tarafından 183 sayfa olarak Ürdün‟de basımı yapılmıĢtır. Elimizde 

halen bulunan son baskısı budur. Roman Arapça olarak yazılmıĢ fakat Ġngilizce veya  

Türkçe  çevirisi bulunmamaktadır.  

El-Ḫamâsîn, Arapça‟da Sirokko rüzgarları anlamına gelen bir kelime olarak 

kullanılmaktadır ve roman da adını bu kelimeden almıĢtır. Sirokko  rüzgarları Büyük 

Sahra  Çölünde oluĢan ve Akdeniz‟i geçerek Güney Avrupa'yı etkileyen sıcak ve 

kuru rüzgarlardır. Göze çarpan en büyük özelliği güney yönlerden gelen sıcak çöl 

rüzgarlarının getirdiği kum fırtınaları ve çok zayıf görüĢ Ģartlarıdır.  

Romanda konu edilen olaylar çoğunlukla Kahire‟de geçmiĢtir. Eserde ise 

genel olarak tam bir kurgu yoktur. Olaylar farklı zamanlarda ve farklı yerlerde tam 

anlamıyla olmasa da birbirinden bağımsız verilmektedir. Eser toplamda iki bölümden 

oluĢmaktadır. Konunun 1970‟li yılların baĢlarında  geçtiği anlaĢılmaktadır. Romanın 

bir bölümünde roman kahramanlarından Galib ve Lisa‟nın  Ģu diyaloğu karĢımıza 

çıkar: 

“Babam Yugoslavyalı, annem ise İtalyan. İkisi de Amerika‟ya göç etmiş. San 

Francisco‟da doğup büyüdüm. Üniversitenin ilk yılını bitirince evlendim… Başka ne 

bilmek istiyorsun? Bir oğlum ve bir kızım var… 34 ve 30 yaşlarında… Başka? 

1959‟dan beri Kahire‟deyim. Hepsi bu. Saldırıdan sonra beni çıkardılar. Tüm 

Amerikalıları Mısır‟dan çıkardılar…” 

“Hangi saldırı?” 

“67 savaşını kastediyorum. 67-69 arasında İstanbul‟da yaşadım… Hepsi bu… 

69‟da Kahire‟ye döndüm ve işte buradayım…” 
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3.2 Romanın Özeti 

Leyla, Galib ile tramvay durağında vedalaĢır ve 17 numaralı tramvaya binip 

gözden kaybolur. Durak o kadar kalabalıktır ki Galib kızın bir anda gözden 

kaybolmasından dolayı ĢaĢkınlık içinde kalakalmıĢtır. ġaĢkınlığı öfkesine ve 

üzüntüsüne karıĢmıĢtır. Çünkü onu tramvayın kalabalığında balık istifi insanların 

içinde sıkıĢmıĢ görmüĢtür. Leyla ise dengede durmaya çalıĢarak tramvayın 

hareketiyle bir ileri bir geri sendelemektedir. Galib üzüntüsünü belli etmemeye 

çalıĢarak Leyla‟ya her Ģey güzel olacak dercesine el sallamıĢtır. 

Hava kararmak üzeredir Kahire‟ye ise sirokko rüzgarları hakimdir. DıĢarıda 

kuru ve topraklı hava arabaların mazot dumanına, meyve suyu dükkanlarından 

yayılan tütsüye karıĢır. Gökyüzü siyah ve donuktur. Bu karamsar hava Galib‟i zaten 

evhamlı olan iç dünyasına iyice sürükler. DönüĢ yolunda düĢüncelerle ilerlerken El-

Ayni Sarayı‟nın orada 17 n‟Umar alı tramvayı bir kez daha görür ve bunun nasıl 

olabildiğini sorgulamaya baĢlar. Daha az evvel Leyla bu tramvaya binip ayrılmamıĢ 

mıydı yanından? Kafasından bu düĢünceler geçerken bunun karĢı yönden gelen 

tramvay olduğunu anlar Galib. 

Leyla ile geldikleri yolu döner. Köprünün üstünden geçerken suya bakmaması 

gerektiğini aksi takdirde insanların onun intihar edebileceğini düĢüneceklerini geçirir 

kafasından. Beraber geçtikleri yolda Leyla‟nın izlerini hatırlar. Nil Köprüsü, Yeni El-

Ayni Sarayı, Üniversite Köprüsü, Orman Park‟ı, Kahire Üniversitesi‟nin kapısına 

uzanan el-MüĢeccer Caddesi… Bütün bu yerlerden geçerken Leyla ile konuĢmaları 

geçer aklından ve onu özlediğini hisseder. 

DüĢüncelere dalmıĢ yürürken Leyla ile oturdukları bir kafe ve orada olan 

konuĢmalar gözünün önüne gelir. Nil nehrinin kıyısında Eski el-Ayni Sarayı gören bu 

kafede Leyla karĢısında oturuyor. Yanlarından akan su koyu yeĢil renkte ve sanki 

erimiĢ bir maden gibi de ağır. Leyla‟nın yüzünden ise yorgunluk ve günbatımının 

karanlık gölgesi okunuyor adeta. Enstitüden doğruca eve gitmesi gerektiğini, 

evdekilerle geç kaldığı için tartıĢmak istemediğini ayrıca da baĢının çok ağrıdığını 

fakat ilaç almak istemediğini de ekliyor sözlerine Leyla. Sonra da söylediklerinden 

utanıp konuyu değiĢtirmeye çalıĢarak Galib‟e hayattaki amacını soruyor. Ama Galib 

de bu soruya verecek bir cevap bulamıyor. Leyla yine konuĢmaya devam ediyor . Bu 

kez de kadın erkek eĢitliğinden bahsediyor. Galib‟in ise tek yaptığı Ģey Leyla‟ya fark 

ettirmeden konuĢmalarını kaleme almak oluyor. Bu yazılanları ona okuduğunda ise 
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Leyla gülmeyle utanma arasında gidip gelir. Ve sonunda Galib‟e öfkeyle, alaycı bir 

ifadeyle „Çok güzel yapmıĢsın‟ der.  

Galib sabah erken saatte iĢyerine gidebilmek için Ģoför Mursi‟nin kullandığı 

Alman yapımı Wartburg marka otomobile biner. Süleyman PaĢa  caddesini geçerek 

Nil Sarayı caddesi boyunca ilerlerler. Trafik ıĢıklarında önünde durdukları büyük 

binayı iĢaret eder Mursi. Burada bir akrabasının klinik açtığını, çok büyük bir doktor 

olduğunu ve sarayda bile ders verdiğini anlatır Galib‟e. IĢık yeĢile döndüğünde 

hareket ettirir arabayı ve bu kez de Galib‟e müdürün onun hakkında ne 

düĢündüğünü sorar. Galib ise gayrı ihtiyari bir biçimde müdürün kendisinden 

memnun olmadığını, yayınları dağıtırken dıĢarıda fazla zaman harcadığını ve bunu 

mesai saatlerini arttırmak için kasıtlı olarak yaptığını anlatır. Mursi duyduklarına hiç 

de memnun olmaz bir tavırla arabayı daha süratli kullanır. Bu sırada arabaya dolan 

sirokko rüzgarı Galib‟in gözlerini yakar. Mursi pek çok milletten kiĢiyle çalıĢtığını 

ancak bu Amerikalı müdür gibi birisine daha önce rastlamadığını anlatmaya baĢlar. 

Sabahın erken saatinden akĢam altıya kadar arabayla dolaĢtığını, eve gittiğinde 

yorgunluktan bitkin düĢtüğünü üstelik evde çocuğunun ve karısının da hasta 

olduğunu ve aldığı maaĢın alır almaz bittiğini söyler. Aslında bu iĢin arkasında 

Abbas‟ın olduğundan da adı gibi emindir. Abbas ajansın haber bültenlerini basan 

ellili yaĢlarında birisidir. Mursi‟nin hiddeti konuĢtukça daha da artar ve bu iĢi 

bırakacağını ancak iĢten ayrılmadan Abbas‟ı da öldüreceğini söyleyip durur yol 

boyunca. Galib ise neredeyse hiç cevap vermeden Mursi‟yi dinler ancak içinden de 

eğer kavga çıkarsa Abbas‟ın daha iri yarı bir adam olduğu için Mursi‟yi 

haklayacağını geçirir. Mursi o kadar çok söylenir ki Galib kendini boğulacakmıĢ gibi 

hisseder. 

Galib, Leyla ile Üniversite Köprüsü üzerinde yaptığı geziden on yıl önce Çin 

Haber Ajansı (Sinhua) „nda tercüman olarak çalıĢır. Bir gün eĢ-ġark‟ul Evsat Haber 

Ajansından gelen  haberi Ġngilizceye tercüme ederken Çinli müdür kapısını çalar ve 

eğer iĢi acil değilse onunla beraber odasına gelmesini rica eder. Galib de müdürün 

peĢi sıra gider ve müdürün masasına yakın bir sandalyeye oturur. Ġçeride Karni‟yi 

baĢı önde ayakta beklerken bulur. Karni henüz 15 yaĢına ulaĢmamıĢ, siyah yüzlü, 

geniĢ alınlı burnu enine geniĢ, diĢleri büyük ve sarı, ajansta hademe olarak çalıĢan 

bir çocuktur. Odada bu üçünden baĢka bir de Çince gazete okuyan Çinli bir kadın 
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bulunur. Galib ile tanıĢıyor olmalı ki Galib odaya girer girmez birbirlerine selam 

verirler.  

Müdür, Galib‟ten onlara tercümanlık yapmasını ister. Karni annesinin vefatı 

üzerine müdürden izin ve borç istemiĢtir. Ancak Müdür annesinin dördüncü kez 

öldüğünü ve bu yüzden Karni‟ye inanamadıklarını anlatır. Hangi tarihlerde ne kadar 

borç ve izin istediğinin dökümü vardır müdürün elinde. Bu sefer de Karni‟nin isteğini 

yerine getireceğini ancak bunun artık son olmasını istediğini ve bu hususta Karni‟nin 

söz vermesi gerektiğini söyler. Galib bütün bu konuĢmaları çevirir. Karni ise 

ağlamaklı olur ve sonunda kendini tutamayıp annesinin çok hasta olduğunu ve hem 

paraya hem de izine ihtiyacı olduğunu anlatır hıçkırıklar içinde. Zavallı çocuğun bu 

haline odada bulunan kimse dayanamaz ve Çinli kadın bile ağlamaya baĢlar. Bunun 

üzerine müdür yumuĢar ve küçük çocuğa gülümseyerek ona yardımda bulunacağını 

söyler ve bu konuĢma tatlıya bağlanır. 

*** 

Galib uzun bir süre salonda yalnız oturduktan sonra Leyla‟nın ayak seslerini 

duyar merdivenlerde. Leyla neĢeli bir tavırla içeri girer ve Galib‟e acele etmesini ve 

beraber yürüyüĢ yapıp kafede oturmak istediğini söyler. DıĢarı çıkarlar, Nil nehri 

üzerinde kurulu olan Üniversite Köprüsü‟nden geçerler. Birden bire Leyla‟nın 

yüzünde sıkıntı belirir ve neĢesi kaybolur. Kadının erkeğe eĢit olması gerektiğini 

anlatmaya baĢlar yeniden. Havadaki sirokko rüzgarının hakimiyeti hem Leyla‟ya 

hem de Galib‟e sıkıntı verir. Leyla konuĢurken, Galib sadece onu dinlemekle yetinir. 

Galib‟in bu ilgisizliği Leyla‟yı sinirlendirir ve aniden anlamsız bir biçimde komünizmin, 

varoluĢçuluğun ve sürrealizmin ne olduğunu sorgulamaya baĢlar.  

*** 

Galib, Caroll Schmidt‟in odasına girdiğinde  onu pencerenin önünde dıĢarıyı 

izlerken bulur ve dıĢarıdaki sirokko rüzgarının kasvetinden ve artık bundan çok 

sıkıldığından bahseder.  

Müdür karĢısında asık yüzlü ve katı bir Ģekilde duran Mursi‟yi iĢaret ederek, 

Ġskenderiye gitmek gerektiğini söyler. Çünkü usulsüzlük belgesini Ġskenderiye Trafik 

Müdürlüğü‟nden  almak gerekmektedir. Schmidt ise  Galib‟e bunu çok  saçma 

bulunduğunu, Kahire‟de yaĢadıklarını ve bu iĢ için  Ġskenderiye‟ye gitmeyi anlamsız 

bulduğunu anlatır. Bunun üzerine Mursi ise polis  memurlarına bu konuyu danıĢtığını 
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ve arabanın giriĢinin  Ġskenderiye‟den yapıldığını ve bunun için de oraya gitmenin 

kaçınılmaz olduğunu anlatır. Mursi orada Trafik Müdürlüğü‟nde çalıĢan akrabası 

bulunduğunu ve bu iĢi bir gün de halledebileceğini de sözlerine ekler. Bu fikir 

Galib‟in de hoĢuna gitmiĢtir. Bu kötü havada Ġskenderiye‟ye birkaç  saatliğine de 

olsa gitmek, deniz kokusunu solumak ve temiz hava almak ona çok iyi gelecektir.  

*** 

Madam ġehdi Atiyye, Zemalik‟te El-Barazil Caddesinde kütüphanesi bulunan 

bir bayandır. Burada önemli ressamların resimlerini  ve bazı seramik kaplar, 

antikalar, halk giysileri ile ziynet eĢyalarını da sergiler. Madam‟ın mekanı yapı olarak 

Avrupai hatta Amerikanvari bir havada olmasının yanı sıra belli belirsiz Ġslami tarzı 

da yansıtır. AhĢap arabesk tarzda kapı, koyu renkli ve fildiĢi kaplı masa, Memluki 

tarzda koltuklar, Doğu stilinde iĢleme ve desenler, Greko-Romen imza taĢıyan 

antikalar vs… 

Galib  galeriye girer ve Madam‟a hal hatır sorar. Sirokko  rüzgarının ve sıcak, 

tozlu havanın etkisiyle Madam nezle olmuĢtur. Bu kısa giriĢin ardından Galib Ģu 

sıralar tiyatro oyunu yazdığından bahseder. Oyun yaĢlı bir adam, onu eĢi ve bir de 

bir telefon hakkındadır. Madam ise yirmili yaĢlarındayken her Ģeyin yeĢil olduğu bir 

oyun yazdığını ve bunu neden yaptığını bilmediğini zaten de bu serüveninin çok kısa 

olduğunu söyler. (Bu arada Madam yardımcısı Sa‟d‟dan kahveleri getirmesini 

istemiĢtir.) Yazma iĢini fazla  sürdürememesinin sebebini düĢüncelerinin keleminden 

hızlı ilerlemesine ve yazısının  söylemek istediğinden çok farklı bir Ģeye 

dönüĢmesine bağlar. Madam‟ın bu zamanlardan sonra yazıyla olan iliĢkisi sadece 

kızı Nana‟ya yazdığı mektuplarla sınırlanır. 

Gün  batmak üzereyken dıĢarıya yine sirokko rüzgarları hakim. Leyla ise bu 

kahredici havanın  ne zaman biteceğini geçirir içinden. Bedeninde  bir tükenmiĢlik 

hali var. Sarı  rüzgar eser  ve etrafta uçuĢan duman gözlerini, boğazını yakar. Ama  

yine de bütün olumsuzluklara rağmen ben güçlüyüm der kendi kendine . 

Leyla, troleybüsün Tahrir Meydanında durduğunu fark eder. Pencereden onu 

durağın gölgeliğinde beklerken  görür. Leyla‟yı bir korku kaplar. Babasının ona bir 

Ģeyden ötürü kızdığını anlar ve o an oradan uzaklaĢmak ister. Ama nafile…. 

Ardından etrafındaki kalabalığı, yayaları, dükkanları görür ve  bu gördüğü hayali bir 

daha hatırlamak istemez. 
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Galib, binaların ıĢıklarının nehre yansıdığı  bir akĢam vakti köprünün 

kaldırımında yürürken bir adama rastlar. Adam Galib‟e önce Yeni Mısır‟a gitmek 

istediğini söyler. Galib de bunun üzerine yol tarif eder. Ancak  çok geçmeden 

adamın dilenci olduğunu anlar. Çünkü adam bu seferde Galib‟in izahını dinlemeden 

hapisten yeni çıktığını ve aç olduğunu anlatmaya baĢlar. Kahire sokaklarında alıĢkın 

olunan bir durumdur aslında Bu. Galib fazla yadırgamaz ve adamı ardında bırakarak 

yoluna devam eder. Orman Park‟a yönelir ve oradan da Dokki Meydanına geçer. 

Meydan acelesi olan pek çok insanla doludur. Bu insanların çoğunu Galib sima 

olarak tanır. Bu kalabalığın da arasından geçip ajansa ulaĢır. Binaya girer girmez, 

kapıcı Galib‟e üzerinde  saat 20:00‟de Ġç ĠĢleri Bakanlığında bulunmasını emreden 

bir yazı bulunan  kağıdı uzatır. 

*** 

Ġç ĠĢleri Bakanlığı‟nın Binası bir kaç pencerenin dıĢında penceresi 

bulunmayan, karanlık  ve ürkütücüdür. Galib  gerginliğini ve dizlerinin titremesini 

önleyemeyerek içeri girer. DıĢarıdan bakıldığında oldukça masum görünen kapı 

geniĢ bir avluya açılır. Burada pek çok araba ve içlerinde giren herkesi baskı altına 

almayı baĢaran, delici gözlerle bakan muhbirler bulunur. Hepsinin yüzlerini ezberler 

adeta Galib. 

Avluyu geçtikten sonra Galib‟i bir görevli cam bölmenin arkasından karĢılar, 

ona gelen mektubu inceleyerek içeri girmesine izin verir. Bekleme salonunda pek 

çok insanın yaptığı gibi o da bir sandalye çekerek oturur ve sırasının gelmesini 

beklemeye koyulur. Avrupalı olduğunu tahmin ettiği bir adam sıkkın bir Ģekilde 

gazete okur, süslü bir genç kız aynasına bakıp makyajını tazeler, baĢka bir yerde bir 

delikanlı bacak bacak üstüne atmıĢ sırasının gelmesini gayet rahat bir edayla bekler, 

baĢka bir adam el-Ahram gazetesini okuyarak adeta yüzünü gizlemeye çalıĢıyor. 

Galib‟in ise oturduğu yerde anıları canlanıyor. Buraya ilk kez geldiği 

zamanlarda, geniĢ merdivenleri çıkmıĢ üst katlardan birinde baĢkanla görüĢmüĢ ve 

görüĢmeden sonra yine aynı merdivenlerden inip  onu bekleyen iri yarı adama 

üzerindeki kemeri ve özel eĢyaları teslim etmiĢti. Adam onun gözlerini bağlayıp bazı 

koridorlardan geçirip karanlık bir odaya kapatmıĢtı. Galib ancak bir süre sonra 

tutuklandığını ve bu odanın dıĢarıdan gözlenebilir olduğunu anlayabilmiĢti. YaklaĢık 

altı saat  boyunca sebepsiz yere sorguda tutulmuĢtu. Zaten amaç da bilgi almaktan 

ziyade onu mahkum etmeye çalıĢmaktı. Nihayet gece yarısı 01:00 olduğunda onu 
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bir Landrover‟a koyup Abidin Meydanı ve Bab-ı Halk Meydanından geçirerek Kale 

Hapishanesine götürdüler. Neler olduğuna anlam verememiĢti Galib . Burada kapıda 

bir grup polis bekliyordu ve yine onun gözlerini bağlayarak karanlık ve karmaĢık 

yolardan geçirerek bir odaya getirmiĢlerdi. Burası bir zindanı andıran bir yerdi. Diğer 

odalarda da  biraz önce tekrar gördüğü yüzünü el-Ahram gazetesiyle saklayan 

adamı, Avrupalı olduğunu düĢündüğü adamı, genç kızı ve delikanlıyı fark etti. Galib  

çok geçmeden burada bulunan insanlarla iĢ birliği yapılmak istendiğini anlamıĢtı. 

Görevli adını seslenir ve cama yaklaĢarak Galib‟e içeri girmesini söyler. Sert 

tavırlı bir dedektifin peĢi sıra üç kat yukarı çıkar ve üstü arandıktan sonra baĢkanın 

odasına kabul edilir. Odada iki masa ve bir dolap bulunur. BaĢkan ise sivil kıyafetler 

giyinmiĢ, bir masanın ardında  gazete okur. Galib‟i fark edince yerinden kalkıp ona 

sıkıca sarılır ve hoĢ geldin der. Bu Galib‟in baĢkanı ikinci görüĢü olduğundan bu 

samimiyete pek de anlam veremez. Ancak bu karĢılamanın hemen ardından 

görüĢmeye tam bir saat geç kaldığını söyler ve bunun sebebini sorar. Galib ise 

Bakanlığa görüĢmeden on beĢ dakika erken geldiğini ve fakat aĢağıda bekletildiğini 

söyler. GörüĢme kısa sürer  ve biraz tatsız bir biçimde sona erer. Çünkü baĢkan 

Galib‟i anason içmeye zorlamıĢtır. 

Galib Bakanlıktan dıĢarıya atar kendini ve birkaç bardak Brendinin ona ne 

kadar iyi  geleceğini düĢünür. Binanın dıĢ duvarlarının dibinden üzgün  ve düĢünceli 

bir halde Nubar Caddesi boyunca yürür. Sonra Reyhan Caddesinden sola döner ve 

burayı kapıları kapalı bir hayvanat bahçesine benzetir. Bu arada takip edildiği 

hissine kapılmıĢtır. Tam bu esnada aklına Ġskenderiye gelir. Oradaki temiz hava, 

dinginlik hissi ve deniz kokusu… Mursi‟nin bir günlüğüne de olsa oraya gitmek 

istemesinde ne kadar da haklı olduğunu düĢünür.  

Sonra  karĢı  kaldırıma geçer ve 14 yıl yaĢadığı eski evleri görür. GeniĢ odalı 

evlerinin, antika tarzdaki eĢyalarının ve ahĢap kokusunun özlemini  hisseder. Diğer 

tarafa geçer ve iĢte Tahrir Meydanındadır. Gerçek  dünyaya  geri döner bir anda. 

Meydandaki kalabalık, ıĢıklılık, canlılık, otobüs bekleyenler, Ustura ve Nil Vadisi 

Kafesi gibi tanıdık kafeler belirir gözünün önünde. Yabancılık hissi ve takip edildiği 

hissi de kaybolur kendiliğinden. DolaĢmaya devam eder. ArkadaĢlarını düĢünür. 

Onlarla bir kafeye otursa, sohbet etse sanki bütün yaĢadığı sıkıntıları unutacakmıĢ 

gibi hisseder. Caddeler boyu ilerler ve RiĢ Kafenin önünde durur. Orada 

arkadaĢlarını  bulacakmıĢ  ve onlarla konuĢacakmıĢ gibi  düĢünür. Ancak hiç 
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kimseyi bulamaz. Zaten hep böyle sıkıntılı zamanlarında yanında olmadıklarını 

düĢünür.  Caddede ıĢıkları yanık olan Sanatçılar Kulübünü fark eder. Buraya sadece 

üye olanlar girebilir. Ancak Galib üye değildir ve böyle olmasına rağmen kınayan 

bakıĢların altında içeri girer. Ġçeride bir kadın ve bir erkek tek baĢlarına, bir bale 

eğitmeni tek baĢına salonun sonunda elleri bağlı oturur. Önlerinden geçerken hafifçe 

selam verir, sadece  kadından karĢılık bulur. Hasan el-Ġcati horlayarak uyur, Enver 

Kamil sigarasını içerken bir yandan da bir Ģeyler yazar. Galib‟in geçtiğini fark edince 

baĢıyla selam verir. 

Galib bütün akĢam burada sessizce oturur, ve üzüntüsünden sarhoĢ oluncaya 

kadar içer. 

Galib Lisa‟nın kaldığı pansiyonun salonunda onun gelmesini bekler. Lisa 

geldiğinde geciktiği için ondan özür diler. Galib‟in gözlerinin kızarıklığının sebebini 

sorar; Galib de sirokko rüzgarları yüzünden olduğunu ama yine doktordan randevu 

aldığını ve muayene olacağını anlatır.  

Lisa roman yazarıdır. Ancak insanların hayat Hikâyelerini yazmaya karĢı 

olduğunu, böyle olunca  yazarın hayal gücünü eserine katamadığını  savunur. Lisa 

bunları anlatırken içeriden Hollandalı arkadaĢı gelir. Yirmili yaĢlarında ismi Frida 

olan kız Ġngilizce olarak insanların günümüzde nasıl olduğunu ve psikolojik 

sorunlarını nasıl  çözebileceğini anlatan bir kitap okuduğunu söyler. Ancak bu 

Lisa‟nın hoĢuna gitmez.  Ve bu tür kitapların onun yaĢına uygun olmadığını, dıĢarı 

çıkıp gezip tozması gerektiğini hatırlatır. Frida ise bu cevaptan memnun olmaz  

kızarak yanlarından ayrılı. Nitekim de bir hafta sonra akıl hastanesine yatırıldığı 

duyulur. 

Galib buraya aslında Lisa ile bir röportaj yapıp, hayatını kaleme almak için 

gelmiĢtir. Lisa, babası Yugoslavyalı, annesi Ġtalyan olan ve Amerika‟ya göç etmiĢ bir 

ailenin kızı olarak San Francisco‟da doğup büyümüĢ birisidir. Üniversitenin ilk yılını 

bitirince evlenmiĢ; biri 34 ve biri 30 yaĢında olan bir oğlu ile bir kızı vardır. Ve 1959 

yılından beri de Kahire‟de yaĢamaktadır. 1967‟deki savaĢ yüzünden bütün 

Amerikalılar Mısır‟dan çıkarıldığı için 67-69 arasında Ġstanbul‟da yaĢamıĢ ve 1969 

da  tekrar Kahire‟ye dönerek burada yaĢamaya devam etmiĢtir.  

Galib Lisa‟nın Amerika‟yı, çocuklarını ve kocasını neden  bırakıp Kahire‟ye 

yerleĢtiğini sorar. Onun bu soruya cevabı ise  nettir. Yeni medeniyetler ve önceden 
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tanımadığı insanları tanımak için buraya geldiğini söyler. Ancak bu cevap Galib‟i 

tatmin etmez; Lisa ise bu konuyu kapatmak ister  ve asıl nedeni açıklamak istemez.  

Bu soru onu düĢünceler itmiĢtir. Ve uzun bir süre aralarında sessizlik olur. Sessizliği 

bozan Lisa olur yine. Tamamiyle deli olduğunu  düĢündüğünü ve hatta  kendi  adını 

bile komik bulduğunu ve bu ismi ona kimin, niye verdiğini sorguladığını söyler. 

Galib‟in adının manasını sorar. Galib kısaca onun kazanan anlamına geldiğini söyler 

ve konuya bir an evvel dönmek istercesine Amerika‟yı neden terk ettiğini bir kez 

daha sorar.  

Lisa „‟Ġnsanlar alelacele yaĢıyorlar. Sürekli koĢturuyorlar. Sokakta karĢılaĢsan 

merhaba deyip yok oluyorlar. Bir de küçücük dairelerde yaĢıyorlar. Oradan çıksalar 

ölecek gibiler. Tanrı aĢkına… Bunu daha önce hiç düĢünmemiĢtim.‟‟ Der. 

Böyle olmadığını, sadece öyle olmaya çalıĢtığını anlatmaya çalıĢır Lisa. San 

Francisco‟da yaĢarken Çin  mahallesinde arkadaĢları olduğunu ve onlarlayken hızlı 

yaĢayan Amerikanların aksine ailenin varlığını hissettiğini söyler. Kahire‟de durumun 

Çinlilerinkinden pek de farklı olmadığını, buradaki insanların da meseleleri basitçe 

ele aldığını ekler sözlerine. Ancak bu son söylediğine Galib biraz bozulur ve bunun 

sadece onun kendi görüĢü olduğunu söyler. Biraz sessizliğin ardında Lisa da Galib‟e 

neden Ürdün‟den ayrıldığını sorar fakat cevap alamaz. 

Lisa‟nın kaldığı pansiyonun salonunda otururlar Galib, Lisa ve diğer 

katılımcılar. Katılımcıların çoğunu tanımıyor Galib. Bazıları Mısırlı, bazıları ise Afro-

Amerikan. Lisa Galib‟i Ganalı Muḥammed ve Amerikalı beyaz bir genç ile tanıĢtırır. 

Muḥammed ile Fasih Arpça konuĢtuklarından onu diplomat zanneder . Çok 

geçmeden onun el-Ezher‟de okuyan bir öğrenci olduğunu anlar. Amerikalı gencin ise 

adı Eddy‟dir. Genç yaĢına rağmen  üç kez evlenip silahlı soygun yüzünden suça 

karıĢtığını öğrenince çok ĢaĢırır Galib. Bu toplantının ardından ertesi gün Lisa‟yı 

tekrar ziyarete gelir ve bu kadar değiĢik tiple nasıl arkadaĢ olabildiğini  sorar. 

*** 

Değerli Lisa, 

Çok, çok içten selamlar 

Sana uğradım ancak bulamadım, ey avare. ġöyle oldu: 

- Bir kadın bana hayalsizliğimi açıkladı. Kendimi hazırladım. 
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- Deli gibi yazıyorum. Dilerim bu seni mutlu eder. 

- Sana böyle Ģeyler yazdığıma göre anormal bir haldeyim. Açıklayacağım sana. Eve 

gel, oradayım.      

                                                                                     Galib           

 

Dairesinin kapısını açtığında, kapının altından atılmıĢ bir kağıt buldu. Kağıtta Ģunlar 

yazıyordu: Galib! Delisin sen, çünkü mektubundan hiçbir Ģey anlamadım. Bir de 

yalancısın çünkü evine geldim ve orada değildin. Bu gece pansiyondan 

çıkmayacağım. 

                                                              BaĢka bir deli: Lisa 

 

Muḥammed Besyuni Ebû‟l Ala‟l-Hasaneyn Birinci Dünya SavaĢından birkaç ay  

evvel Seyyide Zeyneb Mahallesinde küçük bir dar odada dünyaya gelir. Doğumu  

sessizce olur. Çünkü Besyuni babası için sadece  doyurulması gereken bir mide 

olarak görülür ve artık daha çok para kazanması gerekir.  

Besyuni küçük yaĢtan itibaren yabancılara meyil eder. Siyasetle ilgili  değil 

hatta siyasetten hiç bilgisi yoktur. Sadece ellilerin sonunda Ġç ĠĢleri Bakanlığında 

muhbirlik yapar.  

Besyuni‟nin yabancılarla iliĢkisi endiĢe verici bir boyuta ulaĢır. Ġngiliz 

askerlerinin kamplarını soyan bir çeteye katılır. Hatta bir seferinde yine kamplardan 

birine soymak için girdiğinde bekçilerin ateĢine bile maruz kalır. Besyuni burada 

ölümü kendi gözleriyle görür ancak mucizevi bir Ģekilde ölümden döner. YaĢadığı bu 

olay Besyuni‟nin gözünde tam bir dönüm noktası olur aslında. Zira bundan sonra 

yabancılarla çatıĢmayı bırakır. Uzun bir dönem sakin bir hayat sürer, evlenir, küçük 

bir ev kiralar ve ailesiyle orada yaĢar. Amerikalı  bir  albayın yanında aĢçı olarak 

çalıĢır. Albayla iliĢkisini iyi tutar, onun sağ kolu gibi olmuĢtur adeta. Albay  bazı 

zamanlar aylarca evden uzakta kalır. Böyle zamanlarda evin bütün idaresi 

Besyuni‟ye kalır. Ancak Besyuni aslında hiç  de Albayın güvendiği gibi birisi değildir. 

Besyuni zaman içerisinde Almanlarla çalıĢmaya baĢlar. Bu arada beĢ oğlu ve 

dört kızı olur. Ancak evlilik hayatı ve ailesi onun neredeyse hiç zamanını almaz. Eve 
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haftada sadece bir gün uğrar. Almanlarla olan iĢ hayatında onlar tarafından sevilen 

birisi olur. Çünkü tam bir Alman disiplini ve iradesi görürler onda.  

Besyuni, yabancıları kandırarak çalıĢmayı adet edinir. Bir gün çocuklarından 

biri üniversiteye girmek istediğini söylediğinde ona kızar ve orda ne yapacağını 

sorar. Ajansta tercümanlık yapanların kendisinin aldığı paranın dörtte birini ancak 

kazanabildiklerini söyler. Besyuni ise yabancıları kandırarak çok daha rahat ve fazla 

para kazandığını anlatır oğluna.  

Besyuni her sabah 07:00‟de uyanmasına rağmen, onun iĢi saat 13:00‟de 

baĢlar. DıĢarı çıkar ve Zemalikteki Barazil Caddesinden geçer. Sirokko rüzgarları 

hakim yine bu kente. Lokantaya girip bir masaya oturana kadar  savrulan topraktan 

korunabilmek için yüzünü elleriyle örtmeye  çalıĢarak yürür. 

Lokantada her günkü kahvaltısından ısmarlar. DıĢarıda  Sirokko rüzgarları 

esmesine rağmen kendini güçlü hisseder. Gücünün kaynağını Ģuna bağlar.  Herkes 

(Ġç ĠĢleri Bakanlığı, ajans müdürü, iĢçiler, tercümanlar ) Besyuni‟nin yalnızca 

kendileri için çalıĢtığını ve onlara gerçekleri aktardığına inanmasına rağmen o 

sadece iĢine geleni geldiği  gibi aktarır  yani onları kandırır. Bu benzersiz güce 

sadece büyük adamlar sahipken onun bu denli önemli olması  ajans müdüründen  

baĢkana kadar  pek çok kiĢiyi ĢaĢırtır.  

*** 

Uyandığında saati 10:00‟u gösterir  Besyuni‟nin. Boğazında kuruluk hisseder. 

Bu kadar uyumuĢ olabileceğine ĢaĢkınlık duyarak dıĢarı çıkmaya karar verir, bir çay 

içecektir kendine gelebilmek için. Kafe yerine ajansa gider böylelikle hem sirokodan  

kurtulacak hem de bedava içecektir çayını. Ajansa gittiğinde Abbas ile karĢılaĢır. 

Birbirlerini öteden beri sevmezler. Zaten Besyuni mendEbûr adamın tekidir. Abbas 

Besyuni‟yi sevmediğinden onu kızdırmak için Müdürün ona güvenmediğini ve 

sevmediğini söyler. Ancak Besyuni o kadar piĢkindir ki Abbas‟la alay eder ve oradan 

ayrılır. 

Besyuni ağır adımlarla kahveye girerek en yakın masaya oturur. Garsondan 

demli bir çay ister. Fakat çayı gelene kadar masanın üzerine sızar.  

Besyuni  bir  odada oturur yanında ise annesi olduğunu düĢündüğü bir kadın 

var. Kadın  ona her zaman olduğu gibi elbiselerinin temizliğine dikkat etmediğini 

söyler. Hasan birden içeri girer; annesi onun babası olduğunu söyler. Besyuni‟ye 
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üzeri Halep fıstığı ile kaplı bir kutu karamel  verir. Besyuni  aslında bu kutunun afyon 

olduğunu düĢünür önce. Nedense çekinmiĢtir bu adamdan. Hasan Besyuni‟yi yanına 

çağırır fakat ondan korktuğu için gitmek istemiyor. Adam sert bir tavırla yaklaĢmasını 

söyler, Besyuni yaklaĢmayınca bu kez adam elinde ustura ile adım atıyor ve 

usturayı  indiriyor Besyuni‟ye. Besyuni acı içinde bir çığlıkla kendine gelir. Ve az 

önce garsondan istediği çayı görür önünde. SoğumuĢ olan çayı üç yudumda içer ve 

uykuya bir kez daha yenik  düĢer. 

Usturanın acısını hala bacağında hisseder. BaĢını kaldırır, duvardaki resme 

iliĢir gözü; resme ulaĢmaya çalıĢır ancak baĢaramaz. Sonra kendisini matbaaya 

giden dar koridorda bulur. Önünde  Abbas‟ı otururken görür ancak Abbas sanki onu 

görmezlikten gelir. Elindeki kocaman makasla  tırnaklarını kesmeye çalıĢır. Besyuni 

makasın kendine doğru geldiğini düĢünür ve oradan uzaklaĢmaya  çalıĢır. Sonra bir 

tür boĢluk belirir gözlerinin önünde. Bu defa da kendini ofise giden asansörde görür. 

Asansör hızlandıkça hızlanır, Besyuni ise onu durdurmaya çalıĢır. AhĢap kapıyı açar 

fakat asansör hala durmaz ve hızla hareket etmeye devam eder. Ve sonunda tüm 

korkularına rağmen asansör onu ofisin olduğu kata  getirir. Kendisini ofiste yürürken 

bulur. Yeri ayağının altından kayıyormuĢ gibi hisseder, bunun bir tür deprem 

olabileceğini düĢünür. Ve yine iĢte karĢısında Abbas, elinde o koca makasla… 

Abbas‟a bu makasla tırnak kesilemeyeceğini anlatmak ister ve tam bu esnada ayağı 

kayıp boylu boyunca Abbas‟ın önüne düĢer. Abbas ona tercümen Galib‟in odasını 

iĢaret ederek oraya der. Bu sefer de karĢısında müdürü görür. O da aynı Ģekilde 

Galib‟in odasını iĢaret eder.  

Besyuni Hasan Hocanın kafeye girmesiyle uyanır. Gözleri kan çanağına 

dönmüĢ bir vaziyette tüm yaĢadıklarının rüya olduğunu anlar. Ancak üzerindeki 

korkuyu bir süre atamaz. Hasan Hoca Besyuni‟nin eline bir parça afyon sıkıĢtırarak 

ona artık büyüdüğünü hatırlatır. Çayını içip kahveden çıktıktan sonra Sirokko 

rüzgarları onu bir kez daha karĢılar. Zemalik‟i geçip ajansa ulaĢtığında artık mutlu 

olur Besyuni. 

Caroll Schmidt Galib‟in odasına gelir ve  meĢgul olup olmadığını sorar. Saat 

08:30 civarıdır ve Galib o sırada daktilonun önünde haber baĢlıklarını, gazete ve 

dergilerdeki önemli yorumları Ġngilizceye tercüme etmektedir. Müdür konunun önemli 

olduğunu ve mutlaka hemen görüĢmeleri gerektiğini anlatır Galib‟e. Bunun üzerine 

de odaya girer, kendine bir sandalye çeker ve anlatmaya baĢlar.  
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Galib ile Caroll Schmidt arasında geçen konuĢma: 

“Mesele Besyuni Bey hakkında” dedi. 

“ġu dolandırıcı hırsız cehenneme gitsin. Sorunları ve yalanlarını bitmek bilmiyor” 

diye düĢündüm kendi kendime. 

Gözleri hüzünlüydü. Acele ederek : 

“Bazen aklını kaybettiğini düĢünüyorum ” dedim. 

Schmidt: 

“Evet, gerekenden fazla afyon” 

Sigarasını söndürdü ve devam etti: 

“Saat 13.30‟da geldi Besyuni. Sonra saat 16.00‟da EĢ-ġark El-Evsat‟tan haberleri 

getirmek için gitti. Çok geç kaldı. YaklaĢık 19.00‟da geldi” 

“O saatte mi?” 

“Çok geç kaldı. Geç kaldığı için özür dilemedi ve ben de çok meĢgul olduğum için 

sormadım ona. Berlin‟in akĢamki araması için raporu hazırlıyordum. Anormal bir 

haldeydi. Gözleri tuhaftı. Çok mutluydu” 

“NeĢe?” 

“Ne demek istediğimi biliyorsun. Sebepsiz yere çokça gülüyordu. Bazen kendi 

kendine gülüyordu vesaire…” 

“Ah” 

Schmidt sözlerini sürdürdü: 

“Saat 19.30‟da Berlin‟in akĢam konuĢmasını yapıyorduk. Kızım Clara burada 

oturuyordu. Besyuni matbaanın kapısında durdu ; eli ve kafasıyla kıza iĢaret etti. 

Ancak o dikkat etmedi. Devam etti ancak kız görmezden geldi. Kızın oturduğu yere 

geldi ve ona uzaklaĢmasını, masanın altını temizleyeceğini söyledi. Buna gerek 

yoktu çünkü öğlen 14.00‟te temizlemiĢti zaten. Kızım onu dinlemedi. Sonra Besyuni 

sırtını ofisin camına, yüzünü ise kızıma çevirerek, ahlaksız Ģeyler yapmaya baĢladı” 

“Ne?” 

“Olan bu. Ona saldırmak niyetinde olduğunu düĢünmedim ” 



69 

 

“Ne feci” 

Sonra tamamlasın diye durakladım. 

“Clara yalnızca bir çocuk biliyorsun. Annesine ve bana söylemedi. Erkek kardeĢi 

Hermann‟a söylemiĢ. O da masanın altına saklanmıĢ. Sonra Besyuni bir daha 

gelmiĢ ve aynı Ģeyi tekrarlamıĢ. Hermann masanın altından çıkıp onu engellemiĢ. 

KonuĢma bittikten sonra bana haber verdi çocuklar. Çok kızdım. Besyuni‟yi çağırdım 

ve ona bunu sordum. Ancak ikinci defa yaptığını bile itiraf etti. Çok kızdım. Ona 

Arapça: Ġyi değil Besyuni, mümkün değil dedim. Çok kızgındım çünkü. “Bende kafa 

yok Schmidt Bey” demeye baĢladı. Ajansın anahtarlarını aldım ondan. Bu binadaki 

odanın anahtarını da. C‟Umar tesi günü de hesabını kapatmak için gelmesini istedim 

ve gitti” 

*** 

Bu olayın ardından iki kardeĢ Clara  ve Hermann polise ifade verip olan biten 

her Ģeyi anlatırlar. Besyuni ise Ajansı terk edip Zemalik‟teki polis merkezine gider ve 

ifade verir. Ġfadesinde  müdürün kendisinden hoĢlanmadığını ve ona iftira attıklarını 

ayrıca da odasında otururken aniden saldırdığını anlatır. Üstelik bir de müdürün ona 

zarar verebileceğini düĢündüğünden bir de koruma talep eder. Ancak polis tüm bu 

yalanlara inanamayıp Besyuni‟yi  tutuklar. 

Dokki Meydanı‟nın kalbinde Leyla oturur  ve etrafındaki kalabalığı izler. Bu 

tozlu topraklı havada nefes almak bile zorken kendisinin burada ne iĢi olduğunu 

sorgular kendi kendine. Aniden yerinden kalkar eve gitmek için otobüs durağının 

yolunu tutar. Galib‟in evinin önünden geçerken ise tereddüt yaĢar, onunla tekrar  

tartıĢmak istemediğinden yoluna devam eder. Otobüse biner, evine varır, üzerindeki 

topraklı kıyafetleri çıkardıktan sonra amcasının evine geçer. Amcasının kızının 

ısrarına rağmen orada da oturmaktan vazgeçip dıĢarı çıkar. Sirokko rüzgarının 

altında yürürken Galib ile karĢılaĢır ve  fazlaca resmi olan bir  konuĢma yaparlar. 

Leyla enstitüde bir öğrencinin kendisine aĢık olduğunu ve fakat ona bu aĢkın 

karĢılıksız olduğunu söylediğini anlatır. Bunun üzerinde aralarında  kısa bir süre 

sessizlik olur. Ancak Leyla Galib‟e VaroluĢçuluk ile Marksizm arasındaki farkı  

sorarak sessizliği bitirir. 
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3.3 ġahıslar 

Galib romanın ana kahramanıdır. Romanı da kendi ağzından anlatmaktadır. 

Galib uzun süre Çin  Haber   Ajansı (Sinhua) „nda  tercüman  olarak çalıĢır ve 

burada Arap ajanslarından gelen haberleri Ġngilizceye çevirir. Ġyi derecede Ġngilizce 

bilmektedir.  Bu yüzden ajansın müdürü onu hemen hemen bütün sözlü ve yazılı 

çevirilerde kullanır. Öyle ki ajansta çalıĢan çaycı çocuğun iĢten kovulmamasına 

sebep olur. Kahramanımız, oldukça hassas ve duygusal bir yapıya sahiptir. Bazı 

geceler tek baĢına bir yerde oturur ve sarhoĢ oluncaya kadar içki içer. Bu durum da 

Galib‟in ne kadar yalnız olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca romanda karĢımıza yazı 

yazarken de çıkar. Tercümanlığının yanında pek çok kısa hikayesi ve hatta bir 

tiyatro oyunu da vardır. Madam ġehdi Atiyye ile arasında geçen bir diyalog Ģu 

Ģekildedir: 

“Tabi, tabi. Çiçekler açar, ağaçlar yapraklanır, hava çiçek tozlarıyla ve bir sürü başka 

şeyle dolar… Sen nasılsın? Ne yapıyorsun?” dedi. 

“Tiyatro oyunu yazıyorum” diye cevap verdim. 

“Ha, oyun yazıyorsun? İşte yeni bir haber. Çok iyi. Oyun yazıyorsun demek… Ne 

hakkında?” 

“Yaşlı bir adam ve yaşlı eşi, bir de bir telefon hakkında” 

Galib‟in, romanda yer yer karĢımıza çıkan Leyla adında bir sevgilisi vardır. 

Leyla ile arasında iliĢki biraz durağan geçmektedir. Galib hayli çekingen ve içe 

kapanık olduğundan duygularını tam olarak ortaya dökememiĢtir. Fakat Leyla da 

aksine daha kendine güvenli ve güçlü bir portre çizmektedir. Enstitüde öğrenim 

gören  ancak zamanın Ģartlarına göre o da eve saatinde giden  fazla dıĢarda 

kalmaması gereken genç bir kızdır. Buna rağmen  Leyla kendi içinde baĢkaldırıcı ve 

kadın-erkek eĢitliğini savunucudur da. Romanın bir yerinde Galib‟e komünizmi  Ģöyle 

sorar: 

“Komünizmin ne olduğunu anlamanı istiyorum. Varoluşçuluğun ve sürrealizmin ne 

olduğunu…” dedi. 

“Şimdi mi?” diye cevap verdim. 

Hızlıca konuşmaya başladı: 
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“Zaman yok. Anlamayarak okumaya devam etmek istemiyorum… Ne zaman 

okuyacağım, ne zaman enstitüye gideceğim - ne zaman uyuyacağım, ne zaman 

yemek yiyeceğim, ne zaman yaşayacak, sevecek, seyahat edecek, dünyaya 

açılacağım, ne zaman…” 

Leyla konuşmak istemiyordu. Aksine, bu kirli, beyaz ve kendisini çelik bir perde gibi 

kuşatan gökyüzünü delip geçmeye çalışıyordu. Elleri, havaya ve ışığa doğru yolunu 

açmaya çalışan iki kürek gibiydi. 

Galib ve Leyla‟nın dıĢında romanda pek çok yan karakterler de vardır. 

Bunlardan en göze çarpanlarından birisi Mursi‟dir.Mursi, Galib‟in çalıĢtığı gazetenin 

Ģoförüdür. Mursi  28 yaĢında, evli, bir çocuk babası ve evini kıt-kanaat geçindirmeye 

çalıĢan, sabahtan akĢama kadar Kahire sokaklarında bir oraya bir buraya giden 

biridir. Her sabah Galib‟i evden iĢe o götürür. Biraz konuĢkan ve sinirli bir yapıya 

sahiptir. Her sabah ajansa varana kadar Galible konuĢur. Ona ajansla ilgili 

dedikodular anlatır ve hatta müdüre bile verip veriĢtirir. Ajansı bültenlerini basan 

Abbas‟la arası iyi değildir. Onun,  müdürü kendisine karĢı kıĢkırttığını 

düĢünmektedir. Ve bir keresinde de Galib‟e bu konuyla ilgili olarak Ģunları 

söylemiĢtir: 

…Araba hızlandı, hamsin rüzgarı Galib‟in gözlerini yaktı. Mursi hiddetlenmişti. Bu 

Alman müdürün kendisiyle uğraştığını bildiğine yemin etti. Çok insanla çalışmıştı: 

Amerikalılar ve tüm sınıf ve renkten yabancıyla. Nasıl olduklarını ve onlarla 

çalışmanın nasıl olduğunu biliyordu. Ama bu müdür tanık olmadığı bir şeydi 

önceden. Ama tabii ki o tüm bunların arkasında kimin olduğunu biliyordu: Abbas. 

Ajansın haber bültenlerini o basıyordu. Tüm bu olanlar Abbas‟tan çıkıyordu. “Bana 

ödül vermiyor kardeşim. Beni istemiyorsa „selametle‟ desin.” 

Mursi öfkeyle soluyarak sustu. Bir sigara yaktı geçenlere bakarak. Sonra ilan etti: 

“Bu haber ajansında son çalışışımdır” 

Ardından işi bırakacağına yemin etti ancak bundan önce Abbas‟ın „midesini 

deşeceğini‟ söyledi. 

“O Abbas denen adamı nebinin dinine yemin olsun ki öldüreceğim… Benim 

maişetimi kesti, karnını deşeceğim…” 

Yukarıdan da anlaĢılacağı gibi Mursi son derece hiddetli ve sinirli birisidir. 

Ancak onun  öfkesi saman alevi gibidir. Çabuk parlar çabuk söner.  Abbas‟a gelince; 
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Abbas ise Mursi‟den daha güçlü ve kötü niyetlidir. Tam da Mursi‟nin düĢündüğü gibi 

onun ayağını kaydırmaya çalıĢmakta, müdüre Mursi hakkında yalan yanlıĢ Ģeyler 

anlatmaktadır. Abbas ayrıca ajansta çalıĢan Besyuni ile de  sürtüĢüyordu. 

Besyuni, Birinci Dünya SavaĢının baĢladığı aylarda dünyay gelmiĢ babası için 

sadece doyurulacak yeni bir boğaz olarak görülüyordu. Tam adı Muhammed 

Besyuni Ebû‟lala  Hasaneyn Seyyide Zeyneb mahallesinde küçük ve dar bir odada 

dünyaya gelmiĢti.  

Besyuni‟nin küçük yaĢlardan beri ticarete ve yabancılara meyili vardı, 

Siyasetle pek ilgilenmezdi sadece 50‟li yıllarda Ġç ĠĢleri Bakanlığı‟na muhbirlik 

yapıyordu. Buna da para kazanmak için yapmıĢtı. O yıllarda muhbirlik para 

kazanmak için bir meslek olarak görülüyordu. Besyuni hayatı boyunca legal ve 

illegal olmak üzere pek çok iĢ yaptı. Çete üyeliğinden aĢçılığa varıncaya kadar. Pek 

çok yabancıyla çalıĢtı. Amerikalı bir albayın evinde çalıĢtığı sıralarda ev sahibi 

farkında olmadan pek çok eĢya çalmıĢtı. Sonra Almanlarla çalıĢtı. Bu esnada 9 

çocuğu olmuĢtu bile ama çocuklarının sorumluluğunu üstlenmiyordu, arada bir eve 

uğruyordu sadece. AnlaĢılacağı gibi Besyuni güven vermeyen , dürüst yolla para 

kazanmayan ve sorumluluk sahibi olmayan bir insandır. Herkese yalan söyleyip 

kandırmaya çalıĢan yapısının ardında çok yalnız ve mutsuz birisidir de hatta zaman 

zaman yaptıkları dolayısıyla içi rahat olmadığından kabuslar  görüp uykusundan 

dehĢet içinde uyanır. 

Besyuni ajansta iyi bir konuma kadar yükselir. Böylelikle amacına ulaĢmıĢ 

olur. Müdür haricinde çalıĢan herkesle arası kötüdür. Ancak çok geçmez ki müdür 

de onun ne olduğunu anlar. Çünkü müdürün kızı Clara‟ya  ahlaksız Ģeyler yapmıĢ ve 

polise bile Ģikayet edilmiĢtir. Bu olay da onun sonu olur. 

Romanda bir diğer yardımcı karakter ise Lisa‟dır. Lisa Galib‟in yazar 

arkadaĢıdır. Orta yaĢlarına gelmiĢ Kahire‟de bir pansiyon iĢletmektedir. Burada 

oturup Galib ile beraber edebiyat sohbetleri yapıp; kitaplardan ve yazarlardan söz 

ederler. Lisa‟nın ayrıca Galib‟te olmayan sosyal bir yönü de vardır. ÇeĢitli 

milletlerden insanlarla belli zamanlarda toplantılar düzenleyip onlarla farklı konular 

da sohbetler eder. Hatta bazı zamanlar da Galib‟i de  bu toplantılara dahil eder. 
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3.4 Olay Örgüsü 

Roman iki bölümden oluĢur. Burada olaylar belli bir bütün içinde verilmemiĢtir. 

Kimi yerde 10 yıl öncesine gidilmiĢ, kimi yerde de aynı dönemde  birbirini  hiç 

tanımayan insanların hayatlarından kesitler verilmiĢtir. Bu romanda tam bir olay 

örgüsü var diyemeyiz. Çünkü  pek çok  ayrı olay  birbirinden bağımsız olarak 

okuyucuya aktarılmıĢtır. Aslında roman Galib‟in bir anlamda hayatı gibidir. Onun 

sevgilisi Leyla ile olan yaĢadıkları, iĢyerindeki çalıĢmaları ve iĢ arkadaĢları ile 

Galib‟in kendi iç dünyasında yaĢadıkları verilmeye çalıĢılmıĢtır. El-Ḫamâsîn pek de 

ayrıntılı olmayan Galib‟in otobiyografisi niteliğinde görülebilir. 

3.5 Zaman 

Romanda zamanla ilgili çok fazla ipucu verilmemekle birlikte romanın 1970‟li 

yılların baĢında Kahire‟de geçmekte olduğu anlaĢılmaktadır. Yukarıda da 

belirttiğimiz gibi Lisa ile Galib‟in bir diyaloğundan bunu anlayabiliyoruz. Bunun 

dıĢında romanda geriye dönüĢler de karĢımıza çıkar. Örneğin : 

…Tercüman olarak çalışıyordum - nadiren de muhabir olarak - Çin Haber 

Ajansı(Sinhua)‟nda. Bu, Leyla‟yla Üniversite Köprüsü üzerinde yaptığımız gezintiden 

10 yıl önceydi. 

Çinli müdür, uzun Özgürlük salonunun sonundaki kapıyı açtı; müdürün bazen 

çekildiği ve orada ne yaptığını bilmediğim küçük bir odaya açılıyordu bu oda… 

3.6 Mekan 

Romandaki olaylar Kahire‟de geçmektedir. Dolayısıyla eserin hemen hemen 

her yerinde Kahire‟nin pek çok farklı yerini gerek sadece isim olarak gerekse 

betimlemeleriyle birlikte görmekteyiz. 

Nil Köprüsü, Yeni El-Ayni Sarayı, Üniversite Köprüsü, Orman Park‟ı Muhtar 

Anıtı‟nın koruduğu hayvanat bahçesinden ayıran ve Kahire Üniversitesi‟nin kapısına 

doğru bir ok gibi fırlayan El-MüĢeccer caddesi. Bunların hepsi Leyla ile Galib‟in 

beraber gezdikleri ve çeĢitli sohbetler yaptıkları yerler olarak karĢımıza çıkıyor.  
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Ayrıca Galib‟in Leyla‟yı düĢündüğü bir gazinonun da kısaca betimlemesine yer 

verilmiĢtir: 

…Nil‟in bir kolu boyunca uzanan ve Eski El-Ayni Sarayı‟nın karşısına düşen 

gazinoda Leyla karşısında oturuyor. Su, koyu yeşil, erimiş bir maden gibi ağır. 

Leyla‟nın ince, yorgun yüzünde günbatımının karanlık gölgesi var. Gözleri üzüntü ve 

düş kırıklığıyla durulmuş bir halde. Etrafındaki masalarda oturan aşıklar, ifadesi 

hayaletler gibi. Kendi kendine: “Enstitüden doğrudan eve gitmem lazımdı. Ama bu 

Galib…” dedi ve hayal kırıklığına teslim oldu… 

Mursi ile Galib‟in konuşmalarından da Kahire sokaklarına dair fikir edinebiliyoruz: 

…Sabahleyin Galib, kırmızı Demokratik Almanya Cumhuriyeti yapımı Wartburg 

otomobiline, şoför Mursi‟nin yanına bindi. Süleyman Paşa Meydanı‟nı geçtiler ve Nil 

Sarayı caddesine girdiler. Bir binanın önünde trafik ışıklarında durdular. Mursi başını 

otomobilin camına yaklaştırarak büyük binayı tepesine doğru süzdü. Sonra kolunu 

pencereden çıkararak binaya işaret etti ve: 

“Biz arkadaşımız burada klinik açtı” dedi… 

…Araba Opera sinemasının önünde durdu… 

…Zemalik‟ten arabayla yola çıktık ve Ebû‟l Ala köprüsünü geçerek Korniş‟ten Cela‟ 

caddesine hızlandık. Mursi, birçok yabancıyla çalıştığını ancak Doğu Almanyalılar 

gibisini görmediğine yemin ediyordu. Yine, ruhsat yenilemesi ve usulsüzlük belgesi 

çıkarılması gibi işlerin ona bırakılması gerektiğini, zira kendisinin şoför olduğunu ve 

bunun işinin bir parçası olduğunu anlatıyordu. 

Cela‟ caddesinde toz öylesine yoğundu ki, havanın sıcaklığına rağmen camı 

kapattım… 

Ayrıca romanda yol tarifleriyle de Kahire sokakları hakkında bilgilenebiliyoruz. 

Örneğin: 

…Galib adama, tam olarak ne istediğini sordu. “Yeni Mısır” dedi adam. Yeni Mısır‟a 

gitmek istiyordu. Galib adamın hiçbir şekilde iyi olmayan oyununu anlamasına 

rağmen, arka taraftaki Nil istikametini gösterdi. Köprünün sonunda, sağdaki yüksek 

binanın önünde bir otobüs durağının bulunduğunu, oradan kendisini Tahrir 

Meydanı‟na götürecek bir otobüs bulabileceğini ve sonra da kendisini yönlendirecek 

çok kişinin orada bulunduğunu söyledi… 
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Eserde fazla açık verilmemekle beraber Galib‟in Ġç iĢleri Bakanlığı‟na muhbirlik 

için geldiğini ve orada beklediğini görüyoruz. Burada Galib‟in iç dünyasının tasviriyle 

beraber içinde bulunduğu sıkıntılı durumun ve bakanlık binasının tasviri geniĢ bir yer 

tutuyor. 

…İçişleri Bakanlığı binası, birkaç aydınlık pencere dışında, karanlık içinde. Ne kadar 

çabalarsa çabalasın kendisine hakim olan bu gerginlik hissini ve dizlerinin 

çözülmesini önleyemiyor binanın dışarıdan oldukça masum gözüken kapısından 

geçerken. Geniş avlu arabalarla dolu ve aralarında bir dizi muhbir. Suratları aklından 

gitmiyor: Sabit, sağlam, gizli ve sessiz bir uyarı edası taşıyan, tereddütsüz ifadeler. 

Adımları gözlerin yükü ve dehşetiyle zincirli, kendisine bakmayan ancak onu bir 

tuzak gibi kuşatan gözler… 

Tahrir Meydanı‟nın1  da tasviri Ģu Ģekilde verilmiĢtir: 

…Sağa döndü. Kendi dünyasındaydı işte. Tahrir Meydanı‟nın ışık arbedesi, 

hareketlilik, otobüs bekleyenler… Tanıdık kafeler; Ustura, Berabere Kahvesi, İsaiviç, 

Nil Vadisi Kafesi, meyve suyu ve sandviç dükkanları, neon lambaları sönüş devasa 

reklamlar, meydandaki çeşme bir sütun gibi yükseliyor ve sonra su taneleriyle 

birlikte bir yay gibi düşüyor... 

3.7 BakıĢ Açısı ve Anlatıcı 

Eser „‟Kahraman BakıĢ Açılı Birinci Tekil (Ben) Anlatıcı‟‟  tekniğiyle kaleme 

alınmıĢtır. Bu teknikte; anlatıcı kahramanlardan birisidir. Bu anlatıcı, aynı zamanda 

olay örgüsünün bütün yükünü üstlenen asıl kahraman olabileceği gibi, daha da geri 

planda yer almıĢ kahramanlardan biri de olabilir. Bir insanın sahip olduğu veya 

olabileceği bilme, görme, duyma, yaĢama imkanları ile sınırlıdır. Her zaman kendi 

yaĢadıkları, bildikleri, duydukları ve hissettiklerini öne çıkarır. Kahraman anlatıcının 

söz konusu olduğu roman ve hikayeler, çoğunlukla "otobiyografik" karakterlidir. 

Kahraman anlatıcı, kendi dil ve üslubunu kullanır ve birinci tekil Ģahıs ağzıyla 

konuĢur. Okuyucu ile daha sıcak, samimi ve inandırıcı bir diyalog kurmasıyla 

                                                
1
 Tahrir Meydanı Kahire‟nin merkezinde konumlanmıĢ tarihten bugüne kadar pek çok 

kutlamanın ve protestonun ev sahipliğini yapmıĢ Mısır‟ın belki de en önemli meydanıdır. 
Ayrıntılı bilgi için bknz. http://tr.wikipedia.org/wiki/Tahrir_Meydan 
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okuyucuya daha yakındır. Özellikle eserin hatıra defteri, günlük, mektup tarzında  

kaleme alınması, bu etkiyi daha çok güçlendirir. 

El-Ḫamâsîn adlı bu romanda da anlatıcı yazarın kendisi olan Galib‟dir.  Galibin 

romanı yazarken az da olsa otobiyografik bir dille yazdığından bahsetmiĢtik. Ana 

karakter kendisi olduğundan onun etrafındaki olaylar  ve hayatlar anlatılmıĢtır. 

Bunun yanında Galib‟in iç dünyasına da çok fazla yer verilmiĢtir.  

…Uzun bir zaman bu şekilde durdu. Belli belirsiz bir şekilde camın arkasında birinin 

olduğunu hissediyordu. Sonra duvarın bu parlak kısmına yaklaştı. İçinde bir hareket 

vardı. Bir parça ona doğru yaklaşıyordu. Eliyle dokundu. Yüzeyi yumuşak atlastı. 

Aniden bunun bir ayna olduğunu düşündü ancak hemen hayal kırıklığı hissetti. 

Ardından beklemekten bıkmış ve şiddete maruz kalacağını tahmin ederek, elleri 

önünde temkinli bir biçimde zindanın içinde ilerlemeye devam etti… 

3.8 Anlatım Teknikleri 

Gâlib Helesâ, eserinde pek çok anlatım tekniğine baĢvurmuĢtur. 

Betimleme(tasvir), öyküleme, diyalog, iç betimleme ve geriye dönüĢ. 

Betimlemede yazarın, gördüklerini okuyucunun gözünde canlanacak biçimde 

anlatmasına dayanır. BaĢka bir söyleyiĢle, sözcüklerle resim yapmaktır. Bir 

betimleme paragrafını okuduğumuzda gözümüzde bir tablo canlanır. Bu yönüyle, 

varlıklarda genellikle bir durağanlık söz konusudur. Betimlemede bütün duyulardan 

yararlanılmakla birlikte, betimleme daha çok, görme duyusuna dayandığı için 

görsellik ön plandadır. Betimleme tekniğiyle oluĢturulmuĢ paragraflarda varlıklar, 

ayırt edici özellikleriyle anlatılır. Renk ve biçim ayrıntılarına yer verildiği gibi, nitelik 

bildiren sözcükler de sıklıkla kullanılır. 

Yazar da bu eserde pek çok yerde betimlemeye baĢvurmuĢtur. ġahıs ve 

mekan tasvirlerini burada örnekleyebiliriz. 

…Avlunun yarısını geçti ve uzun bir koridora açılan kapıdan girdi. Koridorun 

sonunda muhbirlerin geliş-gidiş saatleri için imza attıkları kısım bulunuyor. Sol 

tarafında alt kısmının üstünde bir cam yükselen bölmenin arkasında yarısı gözüken 

bir adam vardı. Döndü ve adamın karşısında durdu. Küçük yüzlü adam ona 

bakmadı. Kimse ona bakmıyordu ancak o, kendisinin içine işleyen gizli gözlere sahip 
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olduklarını hissediyordu. Cam bölmedeki yuvarlak bir delikten mektubu uzattı. Adam 

mektubu aldı, dikkatlice inceledi ve sanki heyecan verici bir roman okumaya dalmış 

gibi bir hal aldı. sonra kurşun kalemi ağzına götürüp oturanlara işaret ederek: 

“Buyur” dedi. 

Tüm bunları yüzüne bakmaksızın söylemişti adam. Galib, adamın kendisine bir 

sebepten kızgın olduğunu ve hiçbir şeyin sinirini hafifletemeyeceğini düşündü. Sanki 

katı bir babanınki gibi bir sinirdi onunki. 

Bir sandalye seçerek oturdu. Çok sayıda bekleyen vardı. Avrupalı bir adam, bıkkın 

ve somurtkan bir yüzle gazete okuyordu. İki genç kız, biri süslü, yüzünde bol 

miktarda pudra ve dudaklarında kırmızı-kahverengi ruj ve saçları uzun ve düz, diğeri 

ise camın ardındaki adama bakar halde oturuyor. Bir delikanlı bacak bacak üstüne 

atmış oturuyor. El-Ahram gazetesinin ardında ya gazeteyi okuyor ya da yüzünü 

saklıyor. Şık görünmek için çok çaba harcadığı her halinden belli oluyor. İki adam 

var yan yana oturan. Birinin dalgalı, parlak beyaz saçları var. Yüzü açık kahverengi, 

uzun ve derin kırışıklara sahip. Gözleri ise sabit bakıyor. Sağındaki genç, berrak, 

gülümser bir ifadeye sahip gözleriyle yakınındaki adamla sanki eğleniyor gibi bir 

havası var… 

Romanda belki de en çok karĢımız çıkan teknik diyalog tekniğidir. Yazar bu 

tekniği kullanarak okuyucuya o anı adeta yaĢıyormuĢ gibi hissettirmektedir. 

…Sonra onu sorguya aldılar. Yaklaşık 6 saat „hiçbir şey‟ hakkında sorgulandı. 

Tutuklanma sebebini biliyor değildi. Şöyle sorular sordular: 

“Tutuklanma nedenini biliyor musun?” 

“Hayır” 

“Hayır? Bizim aptal olduğumuzu mu sanıyorsun?” 

“Hayır. Ama beni niye tutukladınız?” 

“Bilmiyor musun?” 

“Bilmiyorum” 

Sorguyu yapan kişi başını salladı. “Hoş gösteri” 

“Gösteri yapmıyorum” 

“Tahmin yürüt” 



78 

 

“Yapamam” 

“Biraz düşün. Ne yaptığını hatırla..” 

Bu şekilde sorular ve cevaplar süregeldi… 

Yazarın Ġç ĠĢleri Bakanlığında beklediği bölümde geriye dönüĢ tekniğini 

kullanarak oraya ilk geldiği zamanı hatırlaması da bu tekniği ustalıkla kullandığını 

göstermektedir. 

…Hatırlıyor: Bu yere ilk defa gelişlerini, geniş merdivenleri tırmanışını - üst katlarda 

başkanla yaptığı görüşmeden sonra buradan iniyor yine - onu kendisine bol olan 

elbiseler giymiş iri cüsseli bir adamın yanında durduruyorlar. Büyük kırmızı yüzünde 

kayıtsız bir ifade var. Adam kendisine bıkkınlıkla emirler yağdırmaya başlıyor. Ona 

bakmıyor ancak sözünün dinleneceğinden emin. 

Adam: 

“Kemer” diyor. 

Biraz tereddüt ediyor, gayeyi anlamadığına dair karşı çıkmayı düşünüyor. Ancak 

adamın yüzü, bıkkın ve şiddetin habercisi, hızlıca kemerini çıkarttırıyor ona. Adam 

onu alıyor ve önündeki küçük masaya koyuyor. Yine adamın emri üzerinde 

bileğindeki saati çıkarıyor Galib, yine para, sigara ve kibriti. Sonra adam yerinden 

kalkıyor ve elini tutarak sanki yürümeyi öğretiyormuşçasına temkinli bir biçimde 

tutuyor. Birlikte birkaç basamak inerek son basamağın bitimindeki ahşap kapıyı 

açıyor. Simsiyah odaya doğru açılıyor kapı. Adamın girmesini emretmesiyle adımını 

atıyor içeri. Adam onu yavaşça odaya doğru itiyor ve ardından kapıyı kapatıyor. 

Sonra dünyadan ayrıldığı hissiyle, gözlerinin karanlığa alışmasını bekleyerek olduğu 

yerde duruyor… 

3.9 Dil ve Üslûp 

Yazar eserinde  fusha dili kullanmaya  özen göstermiĢtir. Diyalogların bazı 

bölümleri  hariç ammice  neredeyse hiç görülmez. Yazar açık, sade ve duru ifadeler 

kullanmıĢ, yabancı kelimelere yer vermeyerek okuyucunun anlamasını 

kolaylaĢtırmıĢtır. 
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Yazarın kendine özgü tarzı bu eserinde kendini belli etmiĢtir. Okuduğu ve 

incelediği yabancı yazarların da etkisiyle romanına derinlik katmayı baĢarmıĢtır.  

Romana adını veren El-Ḫamâsîn rüzgarları bunun örneği olabilecek niteliktedir. 

Romanda konu edinilen olaylar temelde bu rüzgarın etkisine bağlanmıĢtır. Bu 

rüzgarlar yukarıda da bahsettiğimiz gibi bunaltıcı, sıkıcı, görüĢ mesafesini azaltan ve 

insanı derin bir üzüntüye boğan kum fırtınaları Ģeklinde olmaktadır. Bu rüzgarlar ve 

olumsuz etkileri romanın pek çok yerinde yazar tarafından yoğun bir Ģekilde 

verilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Eserde görülen diğer dil ve üslûp özellikleri ise; bütünlük, içtenlik ve canlılıktır. 

Roman içerisindeki cümleler birbiriyle anlam bütünlüğü sağlamıĢtır. Ayrıca yazarın 

eserini yazarken içten duygularla yazdığını eser içindeki samimi duygularını 

okuyucu ile paylaĢmasıdır. 
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SONUÇ 

Napolyon Bonaparte‟in Mısır‟ı iĢgal ettiği 1798 tarihi sadece Mısır için değil 

bütün Arap dünyası için bir dönüm noktası olmuĢtur. Gerek toplum yaĢamına 

gerekse edebiyat dünyasına katkıları yadsınamaz bir gerçektir. Fransızların Mısır‟a 

girmesinden sonra baĢta sosyal düzende bazı değiĢiklikler görülmüĢtür. 

Napolyon‟un beraberinde Mısır‟a getirdiği heyet burada pek çok faaliyetler de 

bulunmuĢtur. Matematikçi, astronom, mimar, mühendis, coğrafyacı, ressam ve  

edebiyatçı gibi  farklı meslek gruplarının alimlerinden oluĢan bu heyet  burada 

Arapça, Fransızca ve Yunanca eser basmaya elveriĢli matbaa, kimya laboratuarları, 

modern okullar, gazeteler, Fransız Bilim Akademisi tarzında bir bilim akademisi gibi 

çeĢitli kurumlar kurmakla iĢe baĢlamıĢtır. Mısır halkı bu değiĢimleri baĢlangıçta biraz 

yadırgamıĢ olsa da çok geçmeden bu kurumların faydalarını ve   Batı ile bağlantı 

yollarının açıldığını fark etmiĢlerdir. 

Mısır‟dan ilk kez Batıya açılan kiĢi ise Ezherli Rifâ„a Râfi„î et-Tahtavî 

olmuĢtur. BaĢlarında hoca olarak gittiği bir grup öğrenci ile Paris‟te çeĢitli gözlemler 

de bulunmuĢ, sadece edebi faaliyetlerle ilgilenmemiĢ bunun yanında Fransa‟nın 

toplumsal ve sosyal hayatını da yakından tanıma fırsatı bulmuĢ ve ülkesine 

döndüğünde bunları tatbik etme Ģansı yakalamıĢtır.  Et-Tahtâvî ülkesine 

döndüğünde izlenimlerini anlattığı kitabı Tahlîṣu‟l- Ġbrîz fî Telhîsi Bârîz(1834)‟i 

kaleme almıĢtır. Böylelikle modern Arap Edebiyatının temelleri de atılmıĢtır. Bundan 

sonra Mısır‟da ve özellikle Lübnan ve Suriye baĢta olmak üzere Ürdün, Irak ile diğer 

bütün Arap ülkelerinde modern edebiyata dair çalıĢmalar olmuĢtur. Tercüme 

hareketleriyle baĢlayan Batı‟ya açılma, diğer edebi türlerde olduğu gibi hikaye ve 

romanda da tercümeden taklide, taklitten orijinal eserlere geçiĢi sağlamıĢtır. 

Muḥammed Hüseyin Heykel‟in ilk kez Mısrî Fellah takma adıyla 1914 yılında 

yayımladığı Zeyneb adlı roman; zaman,  mekân, olay örgüsü ve kahramanlar gibi 

romanın temel unsurlarını bünyesinde bulundurması, içinde realist, romantik, sosyal, 

psikolojik, trajik ve pastoral öğeler barındırması ve sağlam bir sebep-sonuç iliĢkisine 

sahip ilk çalıĢma olması hasebiyle çoğu edebiyatçı ve eleĢtirmen tarafından Arap 

dünyasının ilk edebî romanı olarak kabul edilmiĢtir. 

Ürdün de ise modern edebiyat çalıĢmalarının baĢlangıcı yine Napolyon‟un  

Mısır seferinin olduğu 1798 tarihine tekabül eder.  Mısır‟da görüldüğü gibi Ürdün‟de 

de Batıdan yapılan çevirilerle modern edebiyata geçiĢ yapılmıĢtır. Ancak 20. 
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yüzyıldaki edebi ürünlerde iĢlenen konular diğer Arap ülkelerinden farklılık 

göstermiĢtir. O dönemde Ürdün‟de yaĢanan siyasi geliĢmeler özellikle romanda 

kendini göstermiĢtir. Filistin sorunu, demokratikleĢme ve hürriyet, baskılar ve Arap 

milliyetçiliği gibi konular 20. yüzyılın ortalarından itibaren Ürdün romanında iĢlenen 

konuların baĢında yer almıĢtır. ġüphesiz Filistin sorunu gibi günümüze kadar devam 

eden bir konunun Ürdün romanını etkilememesi gibi bir Ģey söz konusu dahi 

olamazdı. 

Elinizde bulunan çalıĢmamıza adını veren Gâlib Helesâ‟ya gelecek olursak; 

1932-1989 yılları arasında yaĢamıĢ Ürdün‟ün, yaĢadığı dönemdeki önde gelen 

edebiyatçılarından biridir. Edebi yönünün yanı sıra çok iyi bir eleĢtirmen ve 

tercümandır da. Nitekim hayatının büyük çoğunluğunda çeĢitli basın kuruluĢlarında 

tercüme faaliyetlerinde bulunmuĢ ve hayatını bu yolla kazanmıĢtır. Ayrıca Galib 

Helesâ politikayla da yakından ilgilenmiĢ ve bu uğurda uzun yıllar sürgün hayatı 

yaĢamıĢtır. Komunist beĢ partinin üyesi olan belki de tek Arap kendisidir. Pek çok 

eylemlere ve protestolara katılıp sürgünde olduğu ülkelerde bile hapse atılmıĢ ancak 

bunlar bile onun yolundan ve davasında vazgeçirememiĢtir.  Gazete ve dergilerde 

çalıĢtığı yıllarda (Mısır‟da), Arap kültürel ve siyasi hayatına dair fikri ve edebi 

makalelerini de yayınlama fırsatı bulmuĢtur. 

Galib Helesâ pek çok alanda araĢtırma yapmıĢ ve yaptığı araĢtırmalardan da  

eserlerinde  faydalanmıĢtır. Sürekli okuyan ve kendini geliĢtiren bir  edebiyatçı 

olması kitaplarını okuyan okuyucuya  her seferinde  farklı  dünyaların kapılarını  

açmasına  olanak  sunmuĢtur.  

Helesâ‟nın fikirleri teorik değil; yaĢamdan alınmıĢ olaylara, gerçekliklere ve 

tecrübeye dayanır. Nitekim çalıĢmamızda incelediğimiz eserinde bu yönünü 

kolaylıkla  kavrayabiliyoruz.   Biz de bu çalıĢmamızda böyle bir yazarı ve onun El-

Ḫamâsîn adlı eserini   çalıĢmayı ve ilim dünyasına  sunmayı uygun bulduk. 

Ġncelediğimiz bu eserde Helesâ Mısır‟da geçirdiği yıllarından bir kesit 

sunmuĢtur. Bu eseri otobiyografi olmasa da; Galib‟in hayatını okuyan biri kolaylıkla 

onun küçük ve detaysız bir otobiyografisi olduğunu anlar. Romana adını veren El-

Ḫamâsîn rüzgarları üstü kapalı bir biçimde eserin aslında temelini oluĢturmaktadır. 

Konular bu rüzgarların etkisinde geliĢmektedir. Batıda Sirokko diye adlandırılan bu 

rüzgar görüĢ mesafesini azaltan, kum fırtınaları oluĢturan  ve  günlük  hayatı 

olumsuz etkileyen bir rüzgar çeĢididir. El-Ḫamâsîn, roman unsurları göz önünde 
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bulundurularak kaleme alınmıĢtır. Zaman, mekan, Ģahıs, olay örgüsü gibi ögelerin 

neredeyse tamamı eksiksiz olarak romanda verilmiĢtir. Anlatın teknikleri yönünden 

de oldukça güçlüdür. El-Ḫamâsîn; betimleme(tasvir), öyküleme, diyalog, iç 

betimleme ve geriye dönüĢ gibi pek çok teknik ustalıkla bir arada kullanılarak 

okuyucuya rahat ve kolay anlaĢılabilir bir eser olarak sunulmuĢtur. Helesâ romanını 

akıcı ve okuyucuyu yormayan bir üslûpla yazmıĢtır.  

ÇalıĢmamızın, Modern Arap Edebiyatının doğuĢu, geliĢimi ve temsilcileri ile  

Gâlib Helesâ‟yı ve onun El-Ḫamâsîn adlı eserini tanımamız  açısından faydalı 

olacağına  inanıyoruz. 
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